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RESUMO 

O estudo focaliza o Atendimento Educacional Especializado como ação de respeito 
à diferença. Tem como foco os alunos com necessidades educacionais especiais do 
município de Itapetininga, nas duas redes de ensino; Rede municipal e estadual, 
com o objetivo de refletir sobre as políticas públicas educacionais voltadas as salas 
de aula, apontar os pontos positivos e negativos de cada atendimento, comprovar se 
estão verdadeiramente condizentes com a igualdade de direitos e oportunidades 
educacionais para todos e se é oferecido em um ambiente favorável, com um ensino 
de qualidade. Propõe uma abordagem qualitativa, fazendo um comparativo histórico, 
bem como pesquisas voltadas a observação nas escolas escolhidas, com 
fundamento em analisar quanto à acessibilidade, atuação do professor, permanência 
do aluno na escola, formação acadêmica, metodologias de ensino, embasados nas 
leis que regem o município e cada secretaria. Através da análise de dados 
realizados na pesquisa de campo, é fundamental ressaltar que no município de 
Itapetininga/SP, as escolas estão adaptando-se de acordo com os dispositivos 
legais, porém ainda não atende a todos com qualidade, uma vez que essas 
adaptações estão caminhando a passos lentos. 
 

Palavras chaves: AEE (Atendimento Educacional Especializado), ANEE (Alunos 
com necessidades educacionais especiais), Educação de Qualidade, Respeito à 
Diferença. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de conhecer e analisar o 

funcionamento das salas de Atendimento Educacional Especializado nas Redes 

Regulares de Ensino municipal e estadual no município  de Itapetininga S/P, a 

qualidade do atendimento oferecido aos alunos, público alvo da Educação Especial, 

expressa pela disponibilização de recursos pedagógicos, espaço físico adequado e 

especialmente o trabalho pedagógico desenvolvido pelos profissionais que atuam 

nesse espaço.  

Buscarei traçar uma comparação confrontando se no município de 

Itapetininga as Unidades Escolares da Rede Municipal e Estadual estão, de fato, 

atendendo a todos os alunos com necessidades educacionais especiais. Assim faz-

se necessário um estudo dos pareceres, deliberações e resoluções, que foram 

publicadas por cada um desses órgãos a fim de compará-los com outros dispositivos 

legais, apontando no que se diferem e o por quê.  

 Esse trabalho terá como norteador, a LDB (Lei de Diretrizes e bases da 

Educação Nacional), A Resolução nº 04/09 e o Decreto Nº 6.571, DE 17 DE 

SETEMBRO DE 2008/18.09. 2008, o qual regulamenta que: 

 

A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma deste Decreto, 
com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional 
especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede 
pública do ensino regular. (Art. 1º -LDB/96) 

 

 Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) que relata a atenção à 

diversidade focalizada no direito de acesso à escola e a melhoria da qualidade de 

ensino e aprendizagem para todos 

 Nesse sentido faz-se necessário, para contextualizar o presente trabalho, sair a 

campo para observar e analisar de forma crítica e reflexiva se, de fato, o Município 

de Itapetininga atende a esses dispositivos legais, garantindo, como aponta esses 

documentos, o direito a uma educação de qualidade a todos, sem restrições de 

sexo, raça, cor, etnia, cultura e aspectos sociais e econômicos, respeitando assim a 

diversidade. 
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 Assim, iniciei o presente trabalho debruçando-me sobre os dispositivos legais 

para nortear os passos da minha pesquisa de campo, pois cada município tem por 

responsabilidade criar suas diretrizes legais (Lei Orgânica), respeitando as 

definições política e democrática. Não seria possível realizar minha pesquisa de 

campo sem ter conhecimento sobre esses aspectos.  

 Na primeira etapa da pesquisa foi realizado um estudo dos dispositivos legais, 

com o objetivo de analisar de forma crítica, se a Lei Orgânica desse Município está 

em consonância com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

 Na segunda etapa, a partir de minhas pesquisa voltadas aos dispositivos e as 

salas de AEE ( Atendimento Educacional Especializado), construí um formulário aos 

professores das seguintes salas com o intuito de interagir , vivenciar a realidade e 

conhecer as opiniões dos profissionais da área de acordo com as perguntas 

sugeridas. 

 Na terceira etapa realizei a pesquisa de campo em três escolas estaduais e 

uma escola municipal, do município de Itapetininga/SP, afim de, confrontar a 

realidade desses segmentos a partir das minhas observações e dos relatos dos 

professores. 

 O desenvolvimento da minha pesquisa de campo partiu de fontes essenciais 

sobre a inclusão escolar tendo como disparadores: a importância da informação aos 

pais e professores sobre a inclusão na escola regular, o direito de um atendimento 

de qualidade assegurada por lei, a insegurança relatada por muitos profissionais da 

área da educação e esse curso de Especialização. Esses questionamentos foram 

surgindo na minha vivência com alunos com necessidades educacionais especiais.  

 O tema escolhido faz-se importante a professores, gestores, família e 

comunidade em geral, visto que os ANEE (alunos com necessidades educacionais 

especiais) possuem seus direitos em participar do programa de Atendimento 

Educacional Especializado no ensino regular, em turno inverso de sua 

escolarização. Dentro dessa perspectiva real a interrelação 

Aluno/professor/gestor/amigos/família/comunidade deve ser reconhecida e 

valorizada de acordo com seus direitos humanos. 

 Como professora da rede municipal de ensino de Itapetininga, percebo através 

da interação profissional, que a inclusão já é uma realidade inserida na Educação 

Nacional, porém muitos gestores e profissionais da área apresentam insegurança no 

atendimento a essa demanda, pela falta de formação. Existem muitas dúvidas em 
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relação à eficácia no ensino, o trabalho com os pais, a equipe, a adaptação do 

espaço, materiais pedagógicos e os procedimentos administrativos.  

Moro em Itapetininga/SP e faço parte da Educação desde 1995, como 

auxiliar. Como professora desde 1998, trabalhei em uma escola particular em minha 

cidade e tive o meu primeiro contato com uma criança especial no 3º ano do ensino 

fundamental; era um menino muito inteligente, porém babava o tempo todo e tinha 

dificuldades na linguagem. 

Nesse primeiro contato já senti um grande interesse em descobrir a causa 

que levava aquela criança diferenciar-se das outras em alguns aspectos e ser tão 

inteligente quanto elas. Foi aí que comecei a me interessar pelas leituras, palestras 

e tudo que envolvia a deficiência. Foi então que saí da escola particular, e fiquei um 

tempo desempregada. Ao procurar emprego, conheci por acaso à coordenadora da 

APAE, onde fui convidada a preparar um currículo e levar até o local.  

Para minha surpresa no mesmo dia fui chamada para a entrevista e, dois dias 

depois, recebi a notícia que estaria empregada; foi a realização de um sonho. 

Então, dei início ao meu trabalho sem ao menos conhecer, mas com muita 

ajuda de Deus, consegui ficar em uma sala onde já havia passado 6 professores e 

desistido. Os alunos estavam perdidos, sem nenhum referencial. 

 No início, confesso que tive vontade de desistir, chorei muito; mais pensava 

em uma única coisa, como já havia passado professores e desistido, o que seria 

dessas crianças se eu fosse igual as outras, busquei então ser diferente; lutar com 

todas as garras e ajudar aquelas crianças que naquele momento precisavam de 

mim. 

Como não conhecia nada sobre educação especial, procurei fazer uma pós-

graduação, o qual me apaixonei pela causa, adquiri conhecimentos novos o que 

me levava por em prática dentro da minha sala de aula.  

Trabalhei 6 anos com crianças com necessidades educacionais especiais  na 

(APAE) de Itapetininga, confesso que é  minha maior paixão. Lá pude aprender 

muito, aprender que todas as crianças podem ter o direito de uma vida digna, de 

respeito, e o melhor, que aos olhos de Deus todos nós somos excepcionais. 

Atualmente leciono em uma escola municipal com educação infantil (4 a 5 

anos), sala de maternal, uma realidade diferente em certos aspectos. Tenho uma 

criança com necessidade educacional especial em minha sala de aula, o que me 
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ajuda a abranger a necessidade em trabalhar com essa clientela que tanto me faz 

bem.  

O que me angustia ainda hoje é a visão das pessoas frente à inclusão, pois 

sentem piedade, utilizam um tratamento diferenciado, e não possuem um 

conhecimento sobre o fato.  

 Nesse sentido venho através deste trabalho realizar minha pesquisa com a 

finalidade de observar essa realidade e, através dos estudos bibliográficos buscar 

melhorar minha prática pedagógica e contribuir com as mudanças no contexto 

escolar, atendendo ao direito e a qualidade de Educação para TODOS. 
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I FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.  A INCLUSÃO A LUZ DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 

Sabendo de todos os dispositivos Legais que institui as Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado, 

na Educação Básica, tenho como fito levantar uma ação reflexiva sobre os artigos 

de lei, Decretos, Convenções e pensadores da área da educação, a temática 

abordada nos assuntos abaixo descritos. 

 Na LDB ( Lei de Diretrizes e Bases, 1996), o artigo 9º, declara  que a União 

incumbirse-á de elaborar o Plano Nacional de Educação, organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e  dos 

território, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao distrito federal e 

aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas  de ensino e o 

atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função 

redistributiva e supletiva, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento 

escolar no ensino fundamental, médio, superior, em colaboração com os sistemas 

de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de 

ensino. 

 A política Nacional de educação especial, na perspectiva da educação 

Inclusiva, tem como objetivo principal o compromisso da União na prestação do 

Apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino do Estado, do Distrito 

Federal e dos Municípios, para o atendimento educacional especializado (Resolução 

nº 13 , CNE). 

 Partindo desse pressuposto, as salas de atendimento educacional 

especializado devem ser adaptadas, contendo materiais pedagógicos diversificados, 

bem estruturados arquitetonicamente, com professores com formações acadêmicas 

em atuação, a fim de proporcionar ao aluno, acessibilidade e permanência no 

ambiente escolar, bem como, proporcionar aprendizagens voltadas à valorização de 

suas habilidades, uma vez que a lei é bem clara em sua função.  

 Tanto a União quanto os Estados e os Municípios obtêm uma função de 

acordo com os dispositivos legais, com o objetivo de oferecer a todos um ensino 

responsável, organizado, com seus devidos materiais pedagógicos, respeitando as 

normas de ensino, porém executando um trabalho de qualidade. 
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1.1 O DIREITO AO ENSINO REGULAR DE QUALIDADE 

 

De acordo com o Programa de educação Inclusiva, oferecido pelo MEC a 

todas as escolas; os sistemas de ensino devem matricular os alunos com 

deficiência, os com transtornos globais do desenvolvimento e os com altas 

habilidades/superdotação nas escolas comuns do ensino regular e ofertar o 

atendimento educacional especializado – AEE, promovendo o acesso e as 

condições para uma educação de qualidade. 

 No capítulo V, artigo 58 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases, 1996), entende-se 

que  haverá quando necessário, serviços de apoio especializado, à escola regular 

para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Já no artigo 60, 

diz que o Poder Público adotará como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública 

regular de ensino, independentemente do apoio às instituições. 

Os debates atuais sobre inclusão dizem que, o ensino escolar brasileiro tem 

diante de si, o desafio de encontrar soluções que respondam à questão do acesso e 

da permanência dos alunos nas suas instituições educacionais. Isso já vem 

acontecendo em  algumas escolas públicas e particulares que  já adotaram ações 

nesse sentido, mas observa-se que , nem todas estão totalmente regulamentadas 

de acordo com os dispositivos legais para atender a essa clientela. Ainda estão 

adaptando-se a questão das mudanças na sua organização pedagógica, de modo 

de reconhecer e valorizar as diferenças, sem discriminar os alunos, ajustando aos 

princípios inclusivos. 

Sabemos que a lei não abraça a criança, portanto o assunto Inclusão merece 

um atendimento mais profundo, indo além do que dispõe esses dispositivos; nesse 

sentido precisamos quebrar paradigmas e não podemos mais fugir desse desafio.  

 

Estamos vivenciando uma crise de paradigmas, ou seja, um conjunto de 
regras, normas, crenças, valores, princípios, que são compartilhados por um 
determinado grupo, num dado momento histórico e que direcionam o nosso 
comportamento. Portanto essa crise de paradigmas é uma crise de 
concepção, da visão de mundo que explicam a realidade a nossa volta e 

sob o que agimos (MANTOAN, 2006, p. 16). 

 

 Para enfrentar esse desafio é necessário que os professores conheçam a 

diversidade, para criar novas estratégias e dispor de diferentes recursos didáticos, 
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que desenvolvam o potencial do aluno. Precisam também acreditar que todos são 

capazes de aprender, para que os alunos com deficiência possam otimizar suas 

potencialidades e transformar o ambiente em busca de uma melhor qualidade de 

vida (BRASIL, 2006, p.29). 

 No Capitulo V da LDB, o artigo 59, diz que os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais: professores com 

especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

Visto que a realidade não condiz com o artigo acima citado, ainda há 

professores recebendo alunos em sua sala de aula sem os devidos apoios, e sem as 

devidas formações, tendo como prejuízo apenas o aluno. 

Mantoan (2006, p. 23), diz  que o nosso sistema educacional, diante da 

democratização do ensino tem vivido muitas dificuldades para equacionar uma 

relação complexa, que é a de garantir escola para todos, mas com qualidade. Ela 

afirma que [...] a verdade é que o ensino escolar brasileiro continua aberto a poucos, 

e essa situação se acentua drasticamente no caso dos alunos com deficiência.  

 

Partindo de suas reflexões sobre o sistema educacional, pode-se concretizar 

que os ANEE (alunos com necessidades educacionais especiais) ainda sofrem com 

as desigualdades, tendo um ensino oferecido apenas a um número restrito de 

crianças; não podemos esquecer jamais que todos sem distinções têm o direito de 

ser atendido com qualidade. 

 

A Educação inclusiva representa um passo muito concreto e manejável que 
pode ser dado em nossos sistemas escolares para assegurar que todos os 
estudantes comecem a aprender que o “pertencer” é um direito, não um 
status privilegiado que deva ser conquistado (KUNC,1992 p.123). 

 

Temos “diretrizes suficientes que apoiam a necessidade de reconstruir a 

Escola Brasileira e que nos conclamam a uma virada para melhor” de nosso ensino; 

mas só temos tido até agora, muitos entraves nesse sentido. Entre eles, a 

resistência das instituições especializadas a mudanças de qualquer natureza; a 

neutralização do desafio à inclusão, por meio às políticas públicas que impedem que 

as escolas se mobilizem para rever suas práticas (MANTOAN, 2006, p. 28). 
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Assim como Mantoan (2006), também sabemos que alunos com ou sem 

deficiência que foram ou ainda são excluídos nas escolas comuns, deveriam estar 

inseridos nessa escola a muito tempo, ou seja desde que o ensino fundamental é 

obrigatório. Se os pais, professores, dirigentes educacionais não tinham 

conhecimento do direito de todos á educação comum, há hoje documentos e uma 

ação corajosa do movimento escolar inclusivo que estão cumprindo o seu dever de 

alertá-los nesse sentido. 

A Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional (L D B 9394/96), deixa claro 

que o ensino especial é uma modalidade e deve perpassar o ensino comum em 

todos os seus níveis - da escola básica ao ensino superior; haja vista as portaria e 

demais instrumentos pelos quais a educação garante aos alunos universitários a 

presença de intérpretes, tecnologia assistiva e outros recursos em sala de aula 

comum. 

  Há de assegurar não apenas o acesso, mas a permanência e o 

prosseguimento do estudo desses alunos e não retirar do Estado, por nenhum 

motivo, essa obrigação, exigindo, postulando o cumprimento das leis, para atender 

às necessidades educacionais de todos. 

Analisando os fatos, dentro dessa perspectiva educacional, podemos afirmar 

que as escolas, ainda não conseguiram dar conta de suas modificações quanto a 

estrutura arquitetônica e pedagógica, bem como a visão geral de todos os 

envolvidos à favor de uma educação de qualidade, sem distinções de raça, cor, 

etnia, situação econômica, cultural ou as necessidades educacionais especiais. 

 

 

1.2 AS NORMATIVAS DE UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 

 

 De acordo com o Decreto n. 6.571/08, os alunos público alvo da educação 

especial serão contabilizados duplamente no FUNDEB, quando tiverem matrícula 

em classe comum de ensino regular da rede pública e matrícula no atendimento 

educacional especializado – AEE (Atendimento Educacional Especializado), 

conforme registro no Censo escolar/ MEC/INEP. 

Dessa forma, são contempladas: 

 Matrícula na classe comum e na sala de recursos multifuncional da 

mesma escola pública; 
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 Matrícula na classe comum e na sala de recursos multifuncional de 

outra escola pública; 

 Matrícula na classe comum e no centro de atendimento educacional 

especializado público; 

 Matrícula na classe comum e no centro de atendimento educacional 

especializado privado sem fins lucrativos. 

 Matrícula do aluno no AEE ( atendimento educacional especializado): 

condicionada à matrícula no ensino regular da própria escola ou de 

outra escola. 

Os centros de atendimento educacional especializados devem cumprir as 

normativas estabelecidas pelo Conselho de Educação do respectivo sistema de 

ensino, quanto a sua autorização de funcionamento, em consonância com as 

orientações preconizadas nestas Diretrizes, bem como respeitar os dispositivos 

legais e seus artigos. 

Temos muitos desafios a enfrentar para atingir a Educação para Todos, um 

deles é não permitir que esse direito seja traduzido meramente como cumprimento 

de obrigação de matricular e a manter alunos com necessidades educacionais 

especiais em classes regulares (MANTOAN, 2006, p.35). Se assim for, ou seja, o 

investimento a um ensino de qualidade não se tornar uma ação constante, a 

evolução das matrículas desse alunado na classe regular pode resultar em 

recrudescimento da rejeição.  

Segundo Cortella: 

 

[...] educação inclusiva está colocada como compromisso ético-político, que 
implica garantir a educação como direito de todos. É preciso frisar que em 
uma democracia plena, quantidade é sinal de qualidade social e, se não se 
tem quantidade total atendida, não se pode falar em qualidade (CORTELLA 
1998,p. 14). 

 
O que apresenta no gráfico é que o ensino vem tentando atender a uma 

clientela maior, reduzindo as matrículas em escolas especiais e ampliando em 

escolas regulares, favorecendo assim a Inclusão. 

De acordo com o gráfico abaixo, os resultados do ano de 2008, retirado do 

INEP ( Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)( 

dispõe que em 34,3% das escolas brasileiras (68.530 estabelecimentos) estão 
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matriculados 695.696 alunos com deficiência, que correspondem a apenas 1,3% da 

matrícula total da educação básica. 

 Segundo os dados levantados, desse total, 319.924 matrículas são ofertadas 

em 6.702 estabelecimentos exclusivamente especializados e em classes especiais 

de escolas de ensino regular e da educação de jovens e adultos. Outros 375.772 

alunos estão matriculados em classes comuns do ensino regular e da Educação de 

Jovens e Adultos de 61.828 escolas brasileiras. 

Os dados revelam que a Inclusão Escolar vem apresentando um crescimento 

satisfatório nas escolas brasileiras, sendo que em 2007, 46,8% das matrículas da 

Educação Especial concentrava-se em sua maioria nas classes especiais, contudo 

em 2008 essa participação aumenta para 54,0% nas classes de ensinos regulares. 

TOTAL DE ALUNOS INCLUÍDOS NA REDE REGULAR 

Ano Escolas exclusivas e classes especiais Alunos incluídos no ensino regular Total 

2003 358.898 145.141 504.039 

2004 371.383 195.370 566.753 

2005 378.074 262.243 640.317 

2006 375.488 325.136 700.624 

2007 348.470 306.136 654.606 

2008 319.924 375.775 695.699 

 

Fonte: INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira)( 
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É importante destacar que as transformações exigidas pela inclusão escolar 
não são utópicas e que temos meios de efetivá-las. Essas mudanças já 
estão sendo implementadas em alguns sistemas públicos de ensino 
(MANTOAN, 2001, p.125-6). 

 

Concluímos então, que não é impossível a realização da tão sonhada 

inclusão, uma educação voltada ao atendimento a todos em classes regulares, onde 

seus direitos e deveres poderão ser assegurados como manda os dispositivos 

legais. 

  

1.3 A CLIENTELA ATENDIDA EM BUSCA DO DIREITO 

 

Consideram-se público-alvo do AEE (Atendimento Educacional 

Especializado), os alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

 Também os alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. 

Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, 

Síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos 

invasivos sem outra especificação, pessoas com surdez, com baixa visão ou 

cegueira. Os alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam 

um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, 

artes e criatividade (BRASÍLIA/DF, 2007). 

De acordo com o programa de educação inclusiva, toda criança mesmo que 

apresente características muito diferentes da maioria, tem o direito de conviver com 

sua geração, sendo que o espaço privilegiado para que isso ocorra é a escola 

(BRASILÍA/DF, 2007).  

O fato é que a presença desses alunos em salas de aula comum pode ser 

novidade, mas não deixa de ser um direito e, no tocante, ao Ensino Fundamental, 

também é um dever do Estado e de seus responsáveis, o que isso sendo 

restringido, fere o princípio de igualdade. 
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 É instigante observar uma sociedade que vem se preparando gradativamente 

para receber essas crianças, uma vez que ainda diferenciam-se uma das outras, 

pelo mimo, pelo olhar, e ainda subestimando suas capacidades. 

Segundo Sassaki: 

 

Conceitua-se a inclusão social como um processo pelo qual a sociedade se 

adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 

necessidades educacionais especiais e simultaneamente, estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social então é 

um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 

buscam em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções efetivar 

a equiparação de oportunidades para todos (SASSAKI, 1997, p.41).  

 

 
A orientação inclusiva constituiu uma vertente fundamental da Declaração de 

Salamanca sobre os Princípios, Política e Prática na Área das Necessidades 

Educativas Especiais, aprovada em Junho de 1994. A Declaração colocou que no 

âmbito da orientação inclusiva, as escolas regulares eram: 

[...] os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, 
criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade 
inclusiva e atingindo a educação para todos; para, além disso, 
proporcionam uma educação adequada à maioria das crianças e promove 
a eficiência, numa ótima relação custo-qualidade, de todo o sistema 
educativo (1994 página IX). 

 

Contudo, desde o princípio (Declaração de Salamanca) já se acreditava em 

uma educação para todos, com seus direitos assegurados, promovendo além da 

igualdade de direitos, um sistema educacional de qualidade. 

 

"O ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – independentemente 
de seu talento, deficiência, origem sócio-econômica ou origem cultural – em 
escolas e salas de aula provedoras, onde todas as necessidades dos 
alunos são satisfeitas" (STAINBACK E STAINBACK, 1999, p.21).  

 
 

Receber esses alunos na escola regular representa um ganho para todos os 

envolvidos nesta Unidade, pois segundo Stainback e Stainback (1999 p. 21-23), 

todos os alunos se beneficiam  do processo de inclusão, pois desenvolvem atitudes 

positivas e aprendem mutuamente. Para o professor representa repensar sua prática 

pedagógica, representa trocar o modelo padronizado de aprendizagem e recriar um 

novo fazer pedagógico onde todos: professores e alunos aprende a aprender. 
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Como a inclusão é um beneficio fundamental, há necessidade dos 

professores pararem de atribuir a responsabilidade apenas aos professores 

especializados e ir à luta, sabendo que a qualquer momento pode se deparar com 

um ANEE (Aluno com necessidade educacional especial), precisando não apenas 

de seu atendimento, mais sim de seu profissionalismo. 

O convívio com as pessoas com necessidades educacionais especiais nas 

escolas regulares, ainda é muito recente, com isso, gera dúvidas e receios, entre os 

gestores, alunos, professores e a comunidade em geral. O preconceito justifica-se, 

devido suas características especiais, um  certo distanciamento e descrédito. 

Infelizmente essas crianças sofrem com as reduzidas oportunidades oferecidas no 

ambiente educacional, com as colegas da mesma turma, sem deficiência, pois ainda 

predomina o estereótipo de que essas crianças não são capazes de aprender. 

Uma grande oportunidade segundo o autor Labronici é o esporte, a 

interrelação dessas crianças com as demais, oferecendo aos ANEE (Alunos com 

necessidades educacionais especiais) momentos de prazer e realizações através de 

movimentos, podendo assim gerar sua independência. 

Segundo Labronici: 

 

Refere que a participação em diferentes atividades tem recebido atenção 

crescente, oferecendo aos portadores de deficiências físicas a oportunidade 

de experimentar sensações e movimentos que frequentemente são 

impossibilitados pelas barreiras físicas, ambientais e sociais. Dentre estas 

atividades destaca-se o esporte, muitas vezes já indicado desde a fase 

inicial do processo de reabilitação. O espírito esportivo existente nesses 

portadores de limitação física é geralmente alto, tanto pela própria vontade 

de vencer, quanto de mostrar-se capaz. Por esse motivo, é que alguns 

centros de reabilitação têm esse enfoque esportivo (LABRONICI, 2000, p. 

47). 

 

Nesse sentido, o, esporte abrange um vácuo que muitas vezes é despertado 

nas pessoas com necessidades educacionais especiais, no momento em que ela 

quer ser independente e por alguma limitação isso não acontece. É fundamental que 

essa pessoa sinta-se capaz em suas atividades esportivas, no que reflete não 

apenas naquele momento, mais para a vida toda. 
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Segundo Cruz & Barreto:   

 

Trabalhar com pessoas portadoras de deficiência mental pode parecer 
deprimente para alguns e despertar sentimentos de pena em outros. No 
entanto, quando se sonha com um mundo melhor para estas pessoas, o que 
permite o trabalho não são sentimentos de depressão ou pena, mas sim a 

certeza de que é possível construir algo melhor e mais digno para ela (CRUZ 

& BARRETO, 2005, p. 60). 
 

Infelizmente ainda hoje, a pessoa portadora de deficiência mental, além de 

ser estigmatizada pelas próprias características de sua deficiência, acaba sendo 

isolada no meio social em que vive por não ser considerada como um adulto 

produtivo em potencial, o que remete a todos uma estigmatização de sua 

capacidade; somos adultos suficientes para entender que não podemos podar a 

criatividade de alguém, seja ela como for; como educadores e grandes profissionais 

temos o dever de encontrar uma saída, uma luz, pois ela existe e somos os 

responsáveis em acendê-las com glamour. 

 

 Mazzota:  

 

Acredita que construir uma educação que abranja todos os segmentos da 

população e cada um dos cidadãos, implica uma ação baseada no princípio 

da não segregação, ou, em outras palavras, da inclusão de todos, quaisquer 

que sejam suas limitações e possibilidades individuais e sociais. Todavia, 

para a conquista da educação escolar que não exclua qualquer educando, 

particularmente os portadores de deficiência, é preciso que se entenda que 

a inclusão e a integração não se concretizam pela simples extinção ou 

retirada de serviços ou auxílios especiais de educação (MAZZOTA, 1998 p. 

29). 

 

 Sabemos que a inclusão é constituída por uma proposta politicamente 

correta que representa valores importantes, condizentes com a igualdade de direitos 

e oportunidades para todos. 

A inclusão hoje é uma realidade brasileira vivenciada em nosso cotidiano 

social: escolas, comunidade, igrejas, clubes; enfim, é um fato incontestável para a 

construção de uma sociedade voltada para a diversidade. 
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O êxito da inclusão social depende dentre outros fatores, uma mudança 

imediata de ações, atitudes e consciência; portanto é fundamental que nossa 

sociedade assuma tal responsabilidade. 

Nenhuma pessoa deve ser vítima de um novo evento: o preconceito, pois 

todos possuem um corpo, um coração, uma alma, além de seus direitos 

humanitários. 

O desafio da inclusão não é para aqueles que são considerados “diferentes”, 

mas sim para aqueles que pensam que as diferenças não nos tornam iguais. 

 

 

 

2.  A DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DA HISTÓRIA 

 

Nesse Capítulo, pretendemos tecer alguns comentários sobre a Deficiência, 

tomando o contexto histórico, para melhor compreendermos como as pessoas com 

deficiência  eram consideradas pela sociedade. 

 

2.1  A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA IDADE ANTIGA E  MÉDIA  

 Na idade antiga o homem só era reconhecido como senhor se tivesse terras, 

seguindo os ideais aristotélicos de eugenia e de perfeição individual total de uma 

cultura clássica e classista, sendo que os demais indivíduos, não-senhores, eram 

considerados sub-humanos . A deficiência, nesta época, inexistia enquanto problema, 

sendo que, com relação às crianças portadoras de deficiências físicas, a atitude adotada 

era a da "exposição", ou seja, o abandono ao relento. (ARANHA, 1979; PESSOTTI, 

1984, citado por ARANHA, MARIA SALETE F, 1995,  p. 1).  

A idade média, entre os séculos VIII e XI, caracteriza-se pela economia 

ruralizada, enfraquecimento comercial, supremacia da Igreja Católica, sistema de 

produção feudal e sociedade hierarquizada. 

Na idade Média, época do feudalismo aqueles que nasciam com diferenças 

físicas possuíam direito à vida, mas eram estigmatizados. A diferença era 

caracterizada como castigo cometido pelos pais, outra forma para explicar a 
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diferença era que alguns eram escolhidos para servir de meio de salvação para os 

outros. 

A falta de entendimento das diferenças entre os seres humanos no decorrer 

da existência das civilizações fez com que os diferentes sempre fossem tratados de 

forma relativamente agressiva e confusa, por sua vez, usados, rotulados, 

segregados, discriminados, excluídos e em alguns casos exterminados. Outras 

vezes pela mesma falta desse entendimento à própria pessoa considerada  

diferente, assume atitudes muito particulares como autopunição o isolamento e a 

agressividade. 

Na Idade Média, a deficiência foi associada a eventos sobrenaturais 

diabólicos, circunstância que conferia conotação extremamente negativa e 

humilhante aos deficientes. 

 Conforme Alves:  

 [...] os portadores de necessidades especiais eram considerados bruxos ou 
hereges e, conseqüentemente, eram mortos, ou então, eram usados como 
"bobos da corte". Como também refere Feltrin (1990, p. 33), as obras de 
arte desse período são elucidativas, uma vez que espíritos reputados 
malignos, seres lendários e desumanos são, invariavelmente, 
representados com desproporções físicas, rostos monstruosos ou membros 
contorcidos (ALVES, 1992, p.33). 

.  
  

Vejamos que na Idade Média, essas crianças eram sacrificadas pela simples 

deficiência que apresentavam, sem nenhuma expectativa de utilidade, comparada 

muito menos que um objeto, sem princípios humanitários, remetidos como culpados 

pelo seu nascimento.  

     

 

2.2 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA IDADE MODERNA 

 

Na época do capitalismo, o objetivo maior era acumular capital - o próprio 

corpo humano gradativamente foi sendo percebido como uma máquina. Portanto se 

o corpo é uma máquina em funcionamento, então a diferença entra como uma 

disfunção de uma peça dessa máquina. 
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 A mudança do feudalismo para o capitalismo trouxe uma nova visão a 

questão dos deficientes, para uns seria a solução segregá-los, para outros integrá-

los à sociedade. 

O início da Revolução Burguesa, no final do século XV, caracteriza-se pela 

revolução de ideias, mudando o modo clerical de ver o homem e a sociedade. Traz 

em seu bojo a mudança no sistema de produção, com a derrubada das monarquias, 

a queda da hegemonia da Igreja Católica e uma nova forma de produção, 

representada pelo capitalismo mercantil. Inicia-se a formação dos Estados 

Modernos, caracterizados por uma nova divisão social do trabalho, iniciando o 

processo de estabelecimento de contratos de trabalho entre os donos dos meios de 

produção e os operários, que passaram a vender sua força de trabalho. 

 No que se refere à concepção de Homem, constata-se a coexistência da 

visão abstrata, com a visão de concreticidade.  

Neste contexto, começam a ser vistos como deficientes os indivíduos não 

produtivos, que oneram a sociedade no que se refere ao seu sustento e 

manutenção. O avanço no caminhar da Medicina favorece a leitura organicista da 

deficiência. 

 Com as propostas de Paracelso, Cardano e Willis (Pessotti, 1984), a 

demência e a amência deixam de ser vistas como problemas teológico e moral e 

passam a ser vistas como problema médico. 

Começam então a surgir os primeiros hospitais psiquiátricos, como locais 

para confinar, mais do que para tratar, os pacientes que fossem considerados 

doentes, que estivessem incomodando a sociedade. Na eventualidade de 

tratamento, este se constituía do uso da alquimia e da magia. 

Nessa época, os indivíduos passam a ser vistos como essencialmente 

diferentes, legitimando as noções de desigualdade, bem como os valores de 

dominação e do direito de privilégios aos produtivos e mantenedores do sistema. A 

não produtividade continua valorada negativamente, integrando o processo de 

avaliação social dos indivíduos. 
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2.3 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA IDADE CONTEMPORÂNEA  
 

Nos séculos XVII e XVIII, multiplicam-se as leituras de deficiência enquanto 

fenômeno, especialmente nas áreas médica e educacional, encaminhando uma 

grande diversidade de atitudes: desde a institucionalização em conventos e 

hospícios até o ensino especial. 

O primeiro período, de 1854 a 1956, que se caracterizou por iniciativas oficiais 

e particulares isoladas, teve início com o Decreto Imperial nº 1.428, de 12/09/1854, 

assinado por D.Pedro II, criando o imperial instituto dos meninos cegos, na cidade 

de Rio de Janeiro – 1891, atual  ( Instituto Benjamim Constant) e o Imperial Instituto 

dos surdos-mudos, em 1857, hoje Instituto Nacional de educação de Surdos; é 

importante ressaltar que as APAEs também surgiram pela mobilização de pais e 

amigos de pessoas com deficiência intelectual, na época chamados de 

excepcionais, sendo fundada a primeira sede em 1954, no Rio de Janeiro e a outra  

em São Paulo, em 1961.  

Tavares menciona que:  

[...] o direito à educação, foi assunto da primeira Constituição Federal 
(1824), art. 179, XXXII, que diz “ a instrução primária é gratuita a todos os 
cidadãos.”(BRASIL, 1824), porém nem todos eram  considerados cidadãos, 
os índios, negros e mulheres (TAVARES, 2006, p. 55). 

Vejamos, portanto que todos nesse determinado momento sofreram, não 

apenas os deficientes assim citados, bem como os negros, mulheres e índios, 

considerados não cidadãos, apenas indivíduos. 

  Bueno destaca:  

[...] que não se estabelecia qualquer diferença entre eles e os 
loucos”.(p.62). Esse período para Bueno (1930) é considerado uma época 
de precursores, pois o atendimento se restringia às crianças surdas, em 

pequeno número, e fora da instituição escola (BUENO,1993, p.62 ). 

 Segundo Mazzotta:  

[...] até o século XVIII, a compreensão sobre a deficiência era influenciada 
pelo misticismo e ocultismo. A religião pregava o ideal de perfeição física e 
mental ao compreender o homem como imagem e semelhança de Deus, e 
assim, os deficientes eram postos à margem da condição humana. Assim a 
ideia era prevalecida como pessoas inválidas e incapazes (MAZZOTTA, 
2005, p.16). 

Como se pode inferir, não são recentes as constantes violações dos direitos 

humanos que os portadores de deficiência têm sido alvo, culminando no século XX, 
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com a 2ª Guerra Mundial, quando, conforme dados veiculados pela revista Veja 

(2005, p. 134), estima-se que mais de três milhões de deficientes físicos tenham 

sido mortos de forma sistemática pelos nazistas. 

Conclui Mazzotta: 

Foi na Europa que surgiram os primeiros movimentos de atendimentos às 

pessoas com deficiência, merecendo destaque a criação de duas instituições 

especializadas em Paris. A primeira a foi fundada pelo abade Charles M 

Eppée, para a educação de surdos-mudos, em 1970; a segunda foi o Instituto 

Nacional dos jovens cegos, fundado em 1784 por Valentim Hauy, que já 

utilizava letras em relevo. Essas experiências se expandiram para os Estados 

Unidos e Canadá até chegar ao Brasil, MAZZOTTA, 2005; (citado por DIAS, 

2010, p.45 ). 

Portanto essas duas instituições fundadas na Europa foram a salvação das 

pessoas com deficiência, uma vez que, estenderam-se para o Brasil e  houveram 

nessa época pessoas interessadas a encontrar no indivíduo,  pequenos sinais de 

capacidade.  

 

2.3 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NOS DIAS ATUAIS 
 

Houve ensejos quanto à realização da "Declaração Universal dos Direitos do 

Homem", em 1948, a fim de ser uma carta de princípios norteadores das relações 

sociais, bem como do relacionamento entre os diversos Estados, conjugando o valor 

da liberdade ao valor da igualdade. Circunstância que fomentou uma incipiente 

mudança de mentalidade, observada na segunda metade do século XX e que ganha 

força à medida que ocorrem maior comprometimento social, ampliando a 

abrangência dos chamados “direitos humanos”. 

A inclusão da educação de deficientes ou da educação especial na política 

educacional brasileira ocorreu somente no final dos anos 50 e início dos anos 60 do 

século xx.   

De acordo com Bueno:  
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[...] somente após a Proclamação da República a educação no Brasil 
começou a ser expandida de forma lenta, no que diz respeito à educação 
Especial. Muitas das instituições eram voltadas para a educação de 
deficientes intelectuais, devido à preocupação da época em relação à 
saúde. A maioria dessas instituições era privada, filantrópica e 
assistencialista, sugerindo aos alunos um atendimento voltado à caridade e 
não ao direito, BUENO 1993; (citado por DIAS, 2010, p.45). 

 

Lembra o autor que o movimento de privatização da escola especial 

antecedeu a privatização da escola regular, que ocorreu a partir da década de 60. 

Até então prevalecia o modelo médico ou clínico, em que a deficiência era entendida 

como uma doença crônica. 

No Brasil, até a década de 60, a política educacional brasileira não 
contemplava a educação especial, pois na legislação da época não havia 
nenhuma referência à educação das pessoas com deficiência (MAZZOTTA, 
2005; citado por Dias, 2010, p.45). 

 

Bianchetti (1998) declara que “para compreender o lugar que ocupa a diferença e a 

necessidade de educação para os diferentes é necessário inseri-los no processo de produção da 

existência humana”  

Vale ressaltar que enquanto as pessoas tiverem uma visão difundida da 

deficiência, as pessoas continuarão isoladas e sem direito de uma convivência 

natural, visto que, o tempo passou mais ainda existem pessoas que pensam como 

séculos e séculos atrás. Cabe a cada um de nós fazermos nossa parte, informar, 

lutar, reclamar, defender essa causa que além de ser justa é extremamente 

importante na relação social, econômica, cultural e afetiva que visa hoje à 

diversidade. 

  

Segundo Mendes: 

Na década de 1970, tendo por base o modelo médico, surgiu o princípio da 
integração social como ideologia mundial. Essa tese defendia que as 
pessoas com deficiência tivessem o direito de participar da vida social como 
todos, mas com um combinado, se a pessoa com deficiência fosse 

preparada para participar da vida em comunidade (MENDES, 2006 p.389). 

Ora os deficientes eram integrados, ora eram excluídos por não estarem 

devidamente preparados. Nessa confusão de paradigmas, muitos indivíduos 

sofreram com a desigualdade de oportunidades. 
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  Segundo Prieto, é urgente um novo paradigma, que se deve constituir: 
 

(...) pelo apreço à diversidade como condição a ser valorizada, pois é 
benéfica à escolarização de todas as pessoas, pelo respeito aos diferentes 
ritmos de aprendizagem e pela proposição de outras práticas pedagógicas, 
o que exige ruptura com o instituído na sociedade e, consequentemente, 
nos sistemas de ensino (PRIETO, 2006, p. 40).   

 
 

Como já mencionado anteriormente precisamos assumir esse desafio, pois, 

de fato, a educação inclusiva exige a construção de um novo paradigma para que 

não se perca seus objetivos da valorização da diversidade. 

Na constituição que durou apenas três anos, em 1934, foi dedicado um 

capítulo inteiro à educação. Segundo Tavares:  

[...] essa constituição foi um grande marco na legislação nacional, pois 
instituiu a Educação como direito de todos, a qual deveria ser gratuita e 
obrigatória no ensino primário (BRASIL, 1934, arts. 149-150). 

 

Nas Constituições de 1937, 1946, e 1967, não houve evoluções que 

garantissem o direito à educação. Mas no art. 205 da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL1988), a Educação fica instituída como “direito de todos e dever do Estado 

e da família”, a qual deve ser promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”, e na mesma Constituição (Art. 

206) é publicada o direito à igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola”; ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiverem 

acesso na idade própria” (art.208 inciso I); e também o atendimento educacional 

especializado, preferencialmente, na rede regular de ensino” (art. 208, inciso III), 

reafirmado em 1966, pela Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – 

Lei nº 9.394 (BRASIL,1996). 

Foi em 1961, na primeira Lei De Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 4.024/61), que pela primeira vez aparece a Educação dos Excepcionais como 

título e dois artigos (88 e 89). 

No Brasil hoje a educação escolar já é um direito de todos, obrigatória e 

gratuita no ensino fundamental. Em 2009, com a promulgação da Emenda 

constitucional nº 59, que alteram os incisos I e VII do art. 208 da CF/88, a Educação 
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Básica passou a ser obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade assegurada a 

todos que não tiverem acesso na própria idade. Nota-se ampliação e evolução 

quanto a obrigatoriedade e gratuidade do ensino, uma vez que a educação infantil e 

médio eram facultativos até esse momento. 

 Ida Mara Freire (2001), analisa na Constituição e no Estatuto da criança e do 

adolescente, o direito de todos, incluindo os portadores de deficiência à educação e 

os outros direitos sociais. No estatuto é possível constatar por meio de dados 

estatísticos que há um déficit no atendimento às crianças com deficiência.  

 Apesar dos textos de lei assegurar, a igualdade de direitos aos cidadãos, a 

criança ainda ocupa um lugar inferior na hierarquia social, sendo visto como um ser 

inacabado e inadequado, que no decorrer de sua vida, terão como retrato o 

desenvolvimento de sua identidade. 

Mendes diz: 

[...]  foi a partir de 1970, com a expansão do sistema educacional público 

para garantir o acesso à escola para a população em geral que surgiu a 

preocupação com os alunos que não se encaixavam nos padrões 

estabelecidos no ensino regular. Assim foi institucionalizada a Educação 

Especial no Sistema Educacional Público Brasileiro, com a criação do 

Centro Nacional de Educação especial (Cenesp). A partir das diretrizes para 

o atendimento específico da Educação Especial do Ministério da educação 

em 1973, foram implantadas diversas classes e escolas especiais na rede 

pública do ensino, e implantados projetos de formação de recursos 

humanos especializados (MENDES 2006; citado por Dias p. 34,35), (GLAT; 

BLANCO, 2007). 

O MEC, em 2001, publicou as diretrizes Nacionais para a Educação Especial, 

na educação Básica, por meio da resolução CNE/CNB nº2/2001, na qual relatou em 

seu artigo 2º que: 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento dos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001). 

 

No entanto, nessa mesma resolução a educação especial pode substituir o 

ensino em classe comum, mas em 2004, foi publicada uma cartilha pelo Ministério 
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Público Federal, com apoio do MEC, chamada: O acesso de alunos às escolas e 

classes comuns da rede regular; então esse documento, afirma que o atendimento 

educacional especializado, previsto pela CF/88, funciona nos moldes similares a 

outros cursos que complementam os conhecimentos adquiridos nos níveis de ensino 

básico e superior, no caso de cursos de línguas, artes, informática e outros. 

(BRASIL.2004 p. 8). 

  Para Carvalho: 

[...]  a diversidade de idéias e práticas acerca da educação inclusiva gera 
uma confusão de significados e sentidos que conseqüentemente acabam a 
provocar dúvidas e resistências por parte dos educadores na implantação 
dos processos inclusivos. A escola deve ser antes de tudo espaço de 
alegria, no qual os interesses de todos e de cada um são considerados e 
valorizados. A educação inclusiva para Carvalho significa não oferecer 
educação igual a todos, mas acima de tudo, oferecer a cada um de acordo 
com seus interesses e necessidades, a educação que lhe é adequada. Para 
ela a palavra de ordem é equidade, o que significa educar de acordo com as 
diferenças individuais, sem que qualquer manifestação de dificuldade se 
traduza em impedimento à aprendizagem (CARVALHO, 2005, p. 20). 

Carvalho aborda em sua fala, que é importante focalizar, compreender 

também em suas necessidades, para que possa atender bem a essa clientela, sem 

déficit na qualidade de ensino. 

A LDB/96 em seu art. 58 define a educação como “modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 1996). 

Para Pontes: 

[...] sendo a educação especial uma modalidade educacional, que perpassa 
todos os níveis escolares, não pode ser substitutivo da educação escolar, 
haja vista que se os pais optarem apenas a educação especial ou o 
atendimento educacional especializado, não garantem o direito fundamental 
à educação. (PONTES, 2007, p.144). 

 

No mesmo artigo 58, inciso 2º, da LDB/96, entende que “o atendimento 

educacional especializado será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a 

sua inclusão nas salas comuns de ensino regular” 

Pontes, ainda questiona: 
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   [...]  Isso não significa que ao aluno ”que não conseguiu se integrar” será 
oferecido unicamente o atendimento educacional especializado. 
Primeiramente porque é apenas um suporte, um apoio, um complemento e 
não a própria escolarização, significando esta possibilidade de negação do 
acesso ao direito à educação. [...]  Não há uma autorização da LDB para 
que a escolarização seja oferecida em ambiente segregado [...] (PONTES, 
2007, p. 151). 

 

O MEC divulgou a Política Nacional de educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (PNEE/2008), em janeiro de 2008, a qual ratifica: 

[...]  a Educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos 
os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 
especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse 
atendimento e orienta  os alunos e seus professores quanto a sua utilização 
nas turmas comuns do ensino regular. [...]  em todas as etapas e 
modalidades da educação básica, o atendimento educacional especializado 
é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta 
obrigatória dos sistemas de ensino e deve ser realizado no turno inverso ao 
da classe comum, na própria escola ou centro especializado que realize 
esse serviço educacional  (BRASIL, 2008). 

Em setembro de 2008, foi publicado o Decreto nº 6571 que dispõe sobre o 

atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao decreto nº 

6.253, de 13 de novembro de 2007, no qual considera-se atendimento educacional 

especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógico 

organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos do ensino regular (BRASIL,2008 art. 1º). 

Foi homologado em 2009 pelo Ministro da educação – Fernando Haddad -  o 

parecer CNE/CEB nº 13/2009, o qual deixa bem claro que: 

A concepção da educação Especial nesta perspectiva de educação 
inclusiva busca superar a visão do caráter substitutivo da educação 
Especial ao ensino comum, bem como a organização dos espaços 
educacionais separados para alunos com deficiência. Essa compreensão 
orienta que a oferta do AEE será planejada para ser realizada em turno 
inverso ao da escolarização, contribuindo efetivamente para garantir o 
acesso dos alunos à educação comum e disponibilizando os serviços e 
apoios nas classes comuns na rede regular de ensino (BRASIL, 2009). 

 

A resolução CNE/CNB nº 4/2009 estabelece: 

Art. 2º o AEE (Atendimento Educacional Especializado) tem como função 
complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da 
disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégia que 
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eliminem barreiras para sua plena participação na sociedade e 
desenvolvimento de sua aprendizagem. 
 Art. 3º A educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas e 
modalidades de ensino tendo o AEE como parte integrante do processo 
educacional (BRASIL, 2009). 
 

 

 De acordo com a convenção (art.24), para a realização desse direito, os 

Estados Partes devem assegurar que: 

 

 
As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional 
geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não 
sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino 
secundário, sob alegação de deficiência (...) (NAÇÕES UNIDAS, 2006 apud 
BRASIL, 2008). 

 

De acordo com os artigos de lei, o AEE (Atendimento Educacional 

especializado) tem o dever de disponibilizar os serviços e apoios nas classes 

comuns na rede regular de ensino, bem como capacitação suficiente aos 

professores e orientações quando necessário. 

 

 Para Carvalho (2006) existem 4 fatores que devem ser modificados, a fim de 

alcançar uma educação inclusiva: 

a) Condições sociais e econômicas do país que tem acarretado a 
desvalorização do magistério. (fazendo com que as escolas funcionem como 
espaço de abrigar e de cuidar dos alunos ao invés de ser espaço para a 
construção do conhecimento e de exercício da cidadania) 

b) Condições materiais que trabalham nossos professores 

c) Sua formação inicial e continuada 

d) Condições requeridas para que a aprendizagem se efetue em clima 
prazeroso e criativo. 

 

Concordo com Carvalho, quem vive a realidade sabe que realmente nós, 

professores estamos cada vez mais desvalorizados, não apenas financeiramente, 

mais também em nossos cursos como o (magistério), somos comparados apenas 

como babás e não educadores como deveríamos, ainda sofremos com essa visão 

assistencialista, a qual o profissional sente-se totalmente desvalorizado, muitas 

vezes procurando outras áreas de atuação. Os materiais que trabalhamos 
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atualmente nem sempre são gratuitos, sendo necessário muitas vezes sair de nosso 

bolso para atender a necessidade do aluno. 

 Já Tavares (2006), expõe que o direito à educação é indispensável para a 

vida e considera que é um dos direitos essenciais que garante o desenvolvimento da 

personalidade humana e, em sua ausência de homem perde a razão de ser, de 

existir.  

Para Pontes: 

[...] somente por meio da educação poderemos atingir o ápice de respeito 

ao princípio à dignidade da pessoa humana, pois, com ela, serão formadas 

pessoas conscientes de seus direitos e de seu papel na sociedade. 

(PONTES 2007, p.764). 

  

 Monteiro, ainda destaca que o direito à educação é um direito prioritário, pois 

o ser humano tem necessidade e capacidade de educação e somos esculpidos pelo 

processo educativo:  

“O direito à educação é um direito prioritário, mas não é um direito qualquer: 
é direito a uma educação de qualidade de direito de homem” (MONTEIRO, 
2003, p.763-789).  

Conclui-se assim, que o Ensino deve ser oferecido gratuitamente e 

assegurado com qualidade, com princípios e valores embasados numa vida digna. 
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II – OBJETIVOS 

 Tenho como objetivo desse estudo investigativo, realizar um mapeamento do 

Atendimento Educacional Especializado oferecido pelas redes municipal e estadual 

do Município de Itapetininga. Dentro dessa perspectiva, para atender aos objetivos 

propostos e atingir a intencionalidade de construir, conhecer, analisar e descrever a 

realidade buscando respaldos nas leis que regem a Educação Nacional, realizando 

uma pesquisa de campo, envolvendo todos os responsáveis pelas  salas de AEE 

 ( Atendimento Educacional Especializado) e Recurso deste município. 

 Nesse contexto, temos como: 

 

1. OBJETIVO GERAL:  

Refletir sobre as políticas públicas educacionais voltadas as salas de 

Atendimento Educacional Especializado e as salas de Recurso da rede 

municipal e da rede estadual do município de Itapetininga/SP, bem como 

apontar aos pontos positivos e negativos de cada atendimento e comprovar se 

estão verdadeiramente condizentes com a igualdade de direitos e oportunidades 

educacionais para todos, sendo oferecido em um ambiente favorável e com um 

ensino de qualidade. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Comparar historicamente sobre o atendimento dos ANEE (alunos com 

necessidades educacionais especiais) no município de Itapetininga/SP. 

 Registrar em uma pesquisa de campo, o número de salas, data de início e 

número de alunos matriculados nas salas de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) e salas de recurso na cidade de Itapetininga/SP, na Rede 

Municipal e Rede Estadual, analisando se estão atendendo de fato aos 

dispositivos legais.  

 Verificar sobre a atuação do professor e sua formação acadêmica como 

atuante da sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado) e Recurso; 

comprovar a eficiência e a qualidade de ensino no atendimento à diversidade. 

 Refletir sobre concepções pedagógicas que contribuem para a construção de 

aprendizagem de TODOS, atendendo a diversidade de fato. 
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III- METODOLOGIA 

 

1- Fundamentação Teórica da Metodologia 

Buscando encontrar dados, a fim de responder a problemática levantada  

acerca do tema “O Atendimento Educacional Especializado como ação de  Respeito 

à Diferença”, essa pesquisa  propõe uma abordagem qualitativa, visando fazer um 

comparativo histórico sobre o atendimento de crianças com necessidades 

educacionais especiais, entre as redes municipais e estaduais do município de 

Itapetininga,  refletindo sobre as políticas públicas educacionais, bem como 

apontando aos pontos positivos e negativos de cada atendimento e comprovando se 

estão verdadeiramente condizentes com a igualdade de direitos e oportunidades 

educacionais à todos. 

  A pesquisa teve início com uma revisão nos artigos de lei, declarações e 

decretos que norteiam o trabalho de acordo com o direito desses alunos, a 

historicidade da Educação especial e a evolução até os dias atuais, as contribuições 

de alguns teóricos sobre a inclusão e a atuação do professor na sala de AEE 

(Atendimento Educacional Especializado), sua formação acadêmica, bem como as 

dificuldades encontradas no cotidiano no ambiente escolar. 

Foram levantados também, alguns dados sobre o início desse atendimento 

nos dois sistemas de ensino, pautando-se em datas; a quantidade de alunos 

matriculados e a quantidade de salas que possui em nossa cidade para bem atender 

a clientela. 

Para a análise dessa investigação qualitativa, foram coletados alguns dados 

sobre os números de salas em atendimento, a localização, o número de alunos 

matriculados tanto na rede municipal, quanto na rede estadual.  

     Esses dados foram coletados no Departamento Técnico Pedagógico de 

Itapetininga e na DERITA – Diretoria de Ensino da Rede Estadual de Itapetininga, 

através de entrevista, o que possui como uma de suas principais características a 

interação entre o pesquisador e os sujeitos envolvidos além de proporcionar a 

obtenção imediata das informações.  

Para isso, foi elaborado, pela pesquisadora, um roteiro de perguntas, o que 

favoreceu certa flexibilidade, não havendo necessidade de aplicar uma entrevista 
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padronizada, pretendendo obter informações esclarecedoras, sobre o levantamento 

dessas ações, no mês de novembro. 

Segundo Ludke e André (1986, p.12) “o interesse do pesquisador ao estudar 

um determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos 

procedimentos e nas interações cotidianas”; é analisar a realidade, se realmente 

condiz com a verdade. 

  

Para a realização desta pesquisa, foram utilizados dois instrumentos: uma  

entrevista estruturada à coordenadora ,  um questionário de auto preenchimento aos 

professores em atuação nas salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado) 

e nos SAPES (sala de apoio pedagógico especializado). 

 Realizei também visitas nas salas de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) e nos SAPES (sala de apoio pedagógico especializado)  com a 

finalidade de observar a prática docente, a metodologia utilizada, os materiais 

pedagógicos, o espaço arquitetônico da escola, visando a qualidade de ensino e o 

direito à TODOS. 

Ao lado da observação, a entrevista representa um dos instrumentos básicos 

para a construção de dados na pesquisa qualitativa.  

De acordo com Ludke e André (1986, p.33) “na entrevista a relação que se 

cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem 

pergunta e quem responde”. É aprender com o outro, bem como resgatar os 

conhecimentos. 

 

  Na busca por um caminho que melhor possibilite o alcance dos objetivos 

propostos, levei em conta a complexidade do tema em estudo, procurando abordá-

lo em sua totalidade, visando uma aprendizagem mais profunda e enriquecedora. 

Esses recursos foram utilizados para enriquecer a pesquisa bibliográfica e 

constatar legalmente quantos são os alunos com necessidade educacionais 

especiais que estão sendo realmente atendidos de acordo com seus direitos. 
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1.2 - Contexto da Pesquisa 

 

A presente pesquisa, busca analisar o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) em escolas municipais e as salas de Recurso SAPEs (Serviço 

de Apoio Pedagógico Especializado) na Rede Estadual. 

As visitas foram realizadas em três escolas estaduais em salas de recurso 

com deficiente intelectual (D.I), (D.A) e em uma escola municipal com alunos com 

diversas deficiências no AEE (Atendimento Educacional Especializado). 

Para isso, foi  necessário o conhecimento e a interrelação com o professor, 

diretor e alunos, bem como visitar as salas de aula , com o intuito de uma 

observação através  da  metodologia utilizada, comportamento dos alunos, parte 

arquitetônica, recursos disponíveis, diagnóstico, horário de funcionamento, nome 

idade dos alunos, material exposto e formulário ao professor. 

As escolas da rede estadual SAPEs (Serviço de Atendimento Pedagógico 

Especializado), oferecem o atendimento em salas de recursos em diversas áreas D.I 

(deficiente intelectual,) D. A (Deficiência Auditiva) e D.V( Deficiência Visual), que  

são atendidos de acordo com suas especificidades.  

As salas de recurso da rede municipal são organizadas em Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), englobando as diversas áreas na mesma sala , ou 

seja, D.V( deficiência Visual, D.A (deficiência auditiva), D.F( deficiência física), e D.I  

( deficiência intelectual). 

De acordo com as entrevistas realizadas na DERITA (Diretoria de Ensino da 

Rede Estadual de Itapetininga), pela PCOP-  (Professora  Coordenadora da Oficina 

Pedagógica) na área da inclusão o número de salas de ANEE( alunos com 

necessidades educacionais especiais) na cidade de Itapetininga são: 17 salas de  

SAPEs, sendo  12  salas de recurso regidas por  professores especialistas;  2 salas 

de  ensino itinerante, com  3 salas  trabalhando com (D.A) deficiente auditivo 

incluídos,  havendo   4 professores  interlocutores. 

O número de alunos matriculados nas salas de SAPEs (Serviço de Apoio 

Pedagógico Especializado) na Rede Estadual na cidade de  Itapetininga  são  de 

170 alunos. 
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   A data de início dessas salas conforme a documentação apresentada foi em 

1975.  

Já no Departamento técnico pedagógico, a entrevista com a assessora na 

área da inclusão, confirmou que na rede municipal na cidade de Itapetininga  há  10 

salas de  AEE ( Atendimento Educacional Especializado) e que para 2011 serão 

abertas mais 14 salas, sendo uma para D.V (deficiência visual). 

O número de alunos matriculados nas salas de AEE (Atendimento 

Educacional Especializado), no município de Itapetininga são de 170 alunos e a data 

de início dessas salas foi em Agosto de 2007. 

 

1.3 - Participantes  

 O estudo foi realizado em três escolas da Rede Estadual de Ensino 

Fundamental e uma escola de séries iniciais do ensino fundamental do município de 

Itapetininga/SP. As escolas foram escolhidas por ofertar o AEE (Atendimento 

Educacional Especializado) aos ANEE (alunos com necessidades educacionais 

especiais). 

 Participaram da pesquisa primeiramente a PCOP-( Professora  Coordenadora 

da Oficina Pedagógica) na área da inclusão, da rede estadual e a assessora técnico 

pedagógica da rede municipal, que responderam a um questionário contendo 

informações sobre ano de  início das salas de recursos (SAPEs) - Serviço de apoio 

pedagógico especializado e (AEE) – Atendimento Educacional Especializado, 

número de salas  de AEE (Atendimento Educacional Especializado, ) no município 

de Itapetininga nos dois sistemas de ensino ( Estadual e municipal), número de 

alunos matriculados e lista de escolas que possuem o atendimento em questão. 

Participaram também desta pesquisa, professores atuantes das salas de AEE 

(Atendimento Educacional Especializado), e SAPEs (Serviço de apoio pedagógico 

especializado) respondendo a um formulário elaborado  como apoio ao TCC,  

contendo doze questões voltadas ao (AEE) atendimento educacional especializado 

como ação de respeito à diferença.  

           É importante ressaltar que todos os participantes da pesquisa, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e concordaram em participar da 



44 

 

pesquisa e responder ao formulário, ficando uma cópia com a pesquisadora e outra 

com o participante. Todas as escolas receberam a carta de apresentação fornecido 

pela coordenadora geral do curso de especialização em Desenvolvimento Humano,. 

Educação e inclusão Escolar, sendo assinado pelo diretor ou professor coordenador, 

com carimbo da escola, ficando uma cópia em arquivo na própria escola e uma 

cópia com a pesquisadora. 

 Foram realizadas visitas que possibilitaram a observação direta em sala de 

aula, em espaço e tempo determinado de acordo com os atendimentos das salas, 

além de observações diretas com os alunos matriculados.   

 Nas escolas da Rede estadual, fui muito bem recebida, desde a equipe 

gestora, professores e demais funcionários; houve grande interesse em participar da 

pesquisa, bem como responder aos questionamentos realizados pelo formulário e 

pela entrevista. Os profissionais fizeram questão em mostrar  tudo o que é realizado 

na sala de aula com as crianças ( atividades), bem como os anexos que devem ser 

preenchidos anual, mensal e diariamente, a resolução que norteia seu trabalho 

(Resolução SE11 de 31 de janeiro de 2008). 

 Já na escola da Rede Municipal, houve de início certa resistência pela visita 

de observação, sendo necessárias duas solicitações protocoladas na Secretaria de 

Educação Municipal de Itapetininga, a fim de obter as informações necessárias para 

enriquecer minha pesquisa bibliográfica e de campo. 

 Após essa ação burocrática, foi liberada uma sala para a visita de  

observação, com dia e hora marcada. Infelizmente não houve mais tempo para 

novas solicitações, pois já aproximava-se o período de férias. 

 

1.4 Materiais 

 

* entrevistas  

* questionários 

* caneta esfereofráfica 

* Caderno de observações 
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* Formulário de auto preenchimento impresso 

 Os roteiros elaborados tiveram como objetivos: obter informações corretas 

sobre dados estatísticos das salas de AEE (atendimento educacional especializado) 

e salas de recurso SAPEs (sala de apoio pedagógico especializado), bem como 

verificar se o atendimento educacional especializado atende verdadeiramente os 

alunos de acordo com os dispositivos legais, contribui  para o processo de ensino 

aprendizagem no ensino regular; compreender como são organizados os 

atendimentos quanto dias e horários de funcionamento das salas, observar o espaço 

físico, arquitetônico e pedagógico; como é o contato com a família e o professor da 

sala regular, observar as metodologias utilizadas em cada atendimento, se o AEE 

(atendimento educacional especializado)  está previsto no Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar; e obter diferentes opiniões sobre Educação para 

todos e Inclusão escolar. 

 

1.5 Instrumentos de Construção de Dados 

Para realização da pesquisa foi necessário a elaboração de instrumentos para 

coletas de dados: entrevista individual às PCOP (Professora Coordenadora da 

Oficina Pedagógica) e ATP (Assessora Técnico Pedagógica), contendo 4 questões 

impressas sobre os dados históricos das salas de recurso (SAPEs) e salas de AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) no município de Itapetininga; formulário 

impresso  aos professores, caderno de anotações para pesquisa de campo e  visitas 

de observação nas salas de D.I (Deficiente Intelectual), D.A ( Deficiente Auditivo) e 

AEE (Atendimento Educacional Especializado), com ANEE(alunos com 

necessidades educacionais especiais). 

Posteriormente a elaboração das questões do formulário de auto 

preenchimento destinado aos professores das salas de AEE e recurso, foram 

relacionadas diretamente com informações baseadas no tema da monografia: O 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COMO AÇÃO DE RESPEITO À 

DIFERENÇA. 

Para a conclusão de todos os instrumentos de construção de dados, foram 

disponibilizados tempo necessário para a interrelação pesquisador/ entrevistado, 
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tempo necessário para o preenchimento do formulário ao professor, tempo para as 

visitas de observação e contato com o professor atuante da sala, bem como os 

alunos matriculados nas salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado) e 

recurso. 

 

1.6 Procedimentos de Construção de Dados 

 

A pesquisa foi desenvolvida em sete etapas de acordo com a tabela abaixo: 

 

Número Etapas Desenvolvimento 

 
1 

Contato com a PCOP- 
Professora  Coordenadora da 
Oficina Pedagógica na área da 
inclusão, da rede estadual 

realização de um questionário de auto 
preenchimento, sobre os dados históricos das salas 
de recurso (SAPEs) no município de Itapetininga/SP. 

 
2 
 

Contato com a Assessora 
Técnico pedagógica na área da 
inclusão do Departamento 
Técnico Pedagógico Municipal 

realização de um questionário de auto 
preenchimento, sobre os dados históricos das salas 
de AEE (atendimento educacional especializado) no 
município de Itapetininga/SP. 

 
3 

Mostra da carta de 
apresentação ao diretor das  
escolas 1, 2, 3 e 4 

Ordem de livre acesso às visitas de observação nas 
salas de recurso e salas de AEE ( Atendimento 
Educacional Especializado). 

 
 
4 

 
 
Apresentação do  Termo de 
Consentimento Livre e 
Esclarecido 

Entrevista individual com o professor e visita de 
observação na sala A da escola 1,D.I( Deficientes 
intelectuais.); na sala B da escola 2, D.I( Deficientes 
intelectuais.); na sala C da escola 3, D.A ( Deficientes 
Auditivos.) e na sala D da escola 4, AEE  
( atendimento educacional especializado). 

5 Registro escrito desde, a 1º à 
4º visita 

Preenchimento do caderno de observações e 
pesquisa de campo. 

 
6 

Recolhimento dos formulários 
de auto preenchimento dos 
professores 

Leitura dos formulários com as respostas dos 
professores 

 
7 

 
 
Análise dos dados coletados 

Levantamento das informações para a construção da 
pesquisa de campo da monografia, cujo tema é  
Atendimento Educacional Especializado como ação 
de respeito à diferença.  

 

Cada etapa será explicada a seguir. 

1ª Etapa: Contato com a PCOP-  Professora  Coordenadora da Oficina 

Pedagógica na área da inclusão da Rede Estadual 

 O contato foi agendado por telefone na DERITA- Diretoria De Ensino De 

Itapetininga, com a PCOP (professora  coordenadora da oficina pedagógica na área 
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da inclusão da rede estadual), o qual no dia 05/11/2010, foi realizada a entrevista  

com o objetivo de obter informações esclarecedoras sobre as salas de recurso 

(SAPEs) do município de Itapetininga. 

2ª Etapa: Contato com a Assessora Técnico pedagógica na área da inclusão do 

Departamento Técnico Pedagógico Municipal 

  Foi realizado um requerimento a fim obter informações através de um 

questionário contendo 4 questões sobre as salas de AEE. Esse documento foi 

protocolado na Secretaria de Educação no dia 03/11/2010 com o  seguinte número 

37369-019/2010. No Dia 08 de Novembro fui solicitada a buscar o questionário que 

estava com as devidas informações. 

3º Etapa: Contato com as escolas selecionadas e com o gestor responsável 

  Foram realizados os devidos contatos com as escolas selecionadas 1, 2, 3, e 

4 da rede municipal e estadual do município de Itapetininga e com o diretor das 

mesmas unidades, a fim de apresentar a Carta de Apresentação do Curso de 

Especialização, Desenvolvimento Humano e Inclusão Escolar, com o intuito de obter 

uma ordem para a conclusão das visitas de observação em cada sala de aula. 

4º Etapa: contato com  os professores atuantes das salas de AEE e recurso e 

apresentação do formulário de auto preenchimento 

  Foram realizados os primeiros contatos com os professores atuantes das 

salas de recurso SAPEs ( serviço de apoio pedagógico especializado) e a sala de   

AEE ( Atendimento Educacional Especializado), com as devidas apresentações do 

formulário e observação da aula ministrada pelo professor. 

5º Etapa: Registro no caderno de observações sobre a pesquisa de campo 

 Foram realizados registros de informações sobre as aulas, data, classificação 

das salas, nome das escolas, fala dos professores, materiais expostos, parte 

arquitetônica entre outros; informações essas que contribuíram para o 

enriquecimento da  pesquisa. 
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6º Etapa: Recolhimento dos formulários de auto preenchimento dos 

professores 

    Foram recolhidos todos os formulários distribuídos aos professores no dia 

das visitas de observação, para a análise das respostas, acerca do tema da 

monografia: Atendimento Educacional Especializado como ação de Respeito à  

Diferença. 

7º Etapa: Análise dos dados coletados 

 Foram analisados todos os formulários, a fim de fazer um levantamento das 

respostas e informações obtidas para a construção da pesquisa de campo. 

1.7- Procedimentos de Análise de Dados 

 

 Iniciei o presente trabalho debruçando-me sobre os dispositivos legais para 

nortear os passos da minha pesquisa de campo, pois cada município tem por 

responsabilidade criar suas diretrizes legais (Lei Orgânica), respeitando as 

definições política e democrática. Não seria possível realizar minha pesquisa de 

campo sem ter conhecimento sobre esses aspectos.  

 Na primeira etapa da pesquisa foi realizado um estudo dos dispositivos legais, 

com o objetivo de analisar de forma crítica, se a Lei Orgânica desse Município está 

em consonância com a LDB(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

 Na segunda etapa, a partir de minhas pesquisa voltadas aos dispositivos e as 

salas de AEE( Atendimento Educacional Especializado), construí um formulário aos 

professores das seguintes salas com o intuito de interagir , vivenciar a realidade e 

conhecer as opiniões dos profissionais da área de acordo com as perguntas 

sugeridas. 

 Na terceira etapa realizei a pesquisa de campo em três escolas estaduais e 

uma escola municipal, do município de Itapetininga/SP, afim de, confrontar a 

realidade desses segmentos a partir das minhas observações e dos relatos dos 

professores. 
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IV RESULTADOS DA PESQUISA. 

 Este capítulo está dividido em cinco unidades. Na primeira unidade apresento 

uma discussão descritiva sobre os documentos que regem o Atendimento 

Educacional Especializado da Rede Municipal de Itapetininga, baseando-se em 

documentos legais levantados, para atender aos objetivos específicos considerados 

nesse trabalho.  

 Na segunda unidade apresento o documento que rege as salas de recurso da 

Rede Estadual do município de Itapetininga, segundo o relato da responsável pela 

Educação Inclusiva e os professores que foram visitados.  

  Na terceira unidade, faço um comparativo entre os dois atendimentos, de 

forma crítica e reflexiva, buscando apontar as diferenças e semelhanças. Essa parte 

foi dividida em subtítulos de acordo com as informações obtidas nas visitas de 

observação. 

 Na quarta unidade optei por analisar as respostas dos professores  

apresentadas no formulário de auto preenchimento, apontando em tópicos  como 

desenvolvem suas práticas  e, se existem contradições entre as propostas 

apresentadas pelas leis e as práticas pedagógicas desenvolvidas por esses dois 

atendimentos. 

 Na quinta unidade, retomo a todas as discussões com o objetivo de comparar 

os resultados da pesquisa de campo com os dispositivos legais, que regem a 

Educação Nacional, na perspectiva da educação inclusiva, buscando atender ao 

objetivo maior desse trabalho que é levantar os pontos positivos e negativos do 

atendimento aos ANEE (Alunos com necessidades educacionais especiais), 

concluindo se realmente o município de Itapetininga atende verdadeiramente à todos 

com qualidade como impõe os artigos  de Lei.  
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1º UNIDADE - RESULTADO DAS PESQUISAS DOS DOCUMENTOS LEGAIS DA 

REDE MUNICIPAL DE ITAPETININGA/SP  

Sendo um dos objetivos desta pesquisa descrever e analisar as normativas 

que estabelecem a educação inclusiva na Rede Municipal no município de 

Itapetininga, abaixo discorremos sobre os documentos. 

 O AEE (Atendimento Educacional Especializado), na Rede Municipal de 

Itapetininga, baseia-se, segundo a ATP( assessora técnica pedagógica), no 

Programa Educação inclusiva: direito à diversidade. Esse documento foi fornecido à 

todas as escolas Municipais, com o objetivo que todos os professores possam 

orientar-se a respeito da educação Inclusiva. 

O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 

Especial, considerando a Constituição Federal de 1988, que estabelece o direito de 

todos à educação; a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, de janeiro de 2008; e o Decreto Legislativo nº 186, de julho de 

2008, que ratifica a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(ONU, 2006), institui as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o 

Atendimento Educacional Especializado – AEE na educação básica, regulamentado 

pelo Decreto nº 6.571, de 18 de setembro de 2008. 

Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, os com 

transtornos globais do desenvolvimento e os com altas habilidades/superdotação 

nas escolas comuns do ensino regular e ofertar o atendimento educacional 

especializado – AEE, promovendo o acesso e as condições para uma educação de 

qualidade. 

 O Art. 3º da LDB assegura que o ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte o saber;  pluralismo de ideais e de concepções pedagógicas; 

respeito à liberdade e apreço à tolerância; coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino; gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

valorização do profissional da educação escolar; gestão democrática do ensino 

público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; garantia de 
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padrão de qualidade;  valorização da experiência extra escolar;  vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.  

De acordo com a lei esse direito é direito de TODOS, sem exceções, 

valorizando a pessoa humana e o respeito que merecem, nesse sentido vemos que 

a Rede Municipal de ensino de Itapetininga, está adaptando-se para atender  

legalmente esse direito assegurado. 

O atendimento educacional especializado - AEE tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos 

alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. 

Consideram-se serviços e recursos da educação especial àqueles que 

asseguram condições de acesso ao currículo por meio da promoção da 

acessibilidade aos materiais didáticos, aos espaços e equipamentos, aos sistemas 

de comunicação e informação e ao conjunto das atividades escolares. 

De acordo com o Parecer CEB/CNE nº 17, de 3 de julho de 2001, Art. 12. Os 

sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098/2000 e da Lei 10.172/2001, devem 

assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais 

especiais, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na 

edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliário – e nos transportes 

escolares, bem como de barreiras nas comunicações, provendo as escolas dos 

recursos humanos e materiais necessários. Para atender aos padrões mínimos 

estabelecidos com respeito à acessibilidade, deve ser realizada a adaptação das 

escolas existentes e condicionada a autorização de construção e funcionamento de 

novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infraestrutura definidos. 

Nota-se que as escolas estão procurando adaptar-se a fim de atender de fato 

a lei, mas que essa realidade caminha a passos lentos.  

Para o atendimento às necessidades específicas relacionadas às altas 

habilidades/superdotação são desenvolvidas atividades de enriquecimento curricular 

nas escolas de ensino regular em articulação com as instituições de educação 

superior, profissional e tecnológica, de pesquisa, de artes, de esportes, entre outros. 

A oferta do atendimento educacional especializado - AEE deve constar no 

Projeto Político Pedagógico da escola de ensino regular, prevendo na sua 

organização: 



52 

 

 Sala de recursos multifuncional: espaço físico, mobiliários, materiais 

didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos; 

Matrícula do aluno no AEE (Atendimento Educacional Especializado): 

condicionada à matrícula no ensino regular da própria escola ou de outra escola; 

 Plano do AEE (Atendimento Educacional Especializado): identificação das 

necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos 

necessários e das atividades a serem desenvolvidas; cronograma de atendimento 

dos alunos; 

Professor para o exercício da docência do AEE (Atendimento Educacional 

Especializado); e Profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuam no apoio às atividades de 

alimentação, higiene e locomoção. 

 Articulação entre professores do AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) e os do ensino comum. 

Redes de apoio: no âmbito da atuação intersetorial, da formação docente, do 

acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que contribuam para a 

realização do AEE (Atendimento Educacional Especializado). 

Os centros de atendimento educacional especializados devem cumprir as 

normativas estabelecidas pelo Conselho de Educação do respectivo sistema de 

ensino, quanto a sua autorização de funcionamento, em consonância com as 

orientações preconizadas nestas Diretrizes. 

O AEE (Atendimento Educacional Especializado) é realizado, prioritariamente, 

na Sala de Recursos Multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino 

regular, no turno inverso da escolarização, podendo ser realizado, também, em 

centro de atendimento educacional especializado público ou privado sem fins 

lucrativos, conveniado com a Secretaria de Educação. 

É importante insistir que esse atendimento não é um ensino particular, nem 

um reforço escolar. Ele pode ser realizado em grupos, porém é preciso estar atento 

para as formas específicas de cada aluno se relacionar com o saber. Não é indicado 

realizá-lo em grupo formados por alunos com a mesma patologia, ou 

desenvolvimento. Pelo contrário, esses grupos devem ser constituídos por alunos da 

mesma faixa etária e em vários níveis do processo de conhecimento. 

Os alunos com síndrome de Down, por exemplo, poderão compartilhar esse 

atendimento com os colegas com outras síndromes, sequelas de paralisia cerebral e 
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outros como sem causa orgânica, com diferentes possibilidades de acesso ao 

conhecimento. 

Para atuação no AEE (Atendimento Educacional Especializado), o professor 

deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação 

específica na educação especial, inicial ou continuada. 

São atribuições do professor do atendimento educacional especializado AEE: 

  Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 

de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas 

dos alunos público alvo da educação especial; 

 Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, 

avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e 

de acessibilidade; 

 Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de 

recursos multifuncional; 

 Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos 

e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como 

em outros ambientes da escola; 

  Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 

estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

  Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno; 

 Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias 

da formação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a 

informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os 

softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de 

orientação e mobilidade entre outros; de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e participação. 

  Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 

visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos 

nas atividades escolares. 

  Promover atividades e espaços de participação da família e a interface 

com os serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros. 
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A formação de educadores para o atendimento educacional especializado e 
para o apoio e suporte ao professor do ensino regular, não pode se 
distanciar do que propõem os teóricos da formação geral de professores. 
Enfatizam uma formação envolvendo múltiplos saberes - formação pessoal 
e profissional produzidos pelas ciências humanas da educação; saberes 
disciplinares - formação inicial e continuada nas diferentes áreas do 
conhecimento; saberes curriculares relacionados ao projeto de ensino - aos 
conteúdos, métodos, técnicas de ensino para a formação dos alunos; a 
proposta no âmbito da escola - os saberes da experiência, da prática 
cotidiana que provém da cultura (SHON e NÓVOA, 1995, FREIRE, 1998). 

 

Para os professores será importante a informação sobre quadros 

progressivos ou estáveis, alterações quanto a sensibilidade tátil, térmica ou 

dolorosa; bem como, se possuem complicações associadas quanto ao sistema 

respiratório, cardiovascular, uso frequente de medicação, pois  as escolas, em nossa 

rotina diária encontramos alunos com diferentes diagnósticos e essas informações 

auxiliará o professor especializado a conduzir seu trabalho com o aluno e orientar o 

professor da classe comum sobre questões específicas de cuidados. 

Em casos onde os alunos estão impedidos de acompanhar as aulas por 

motivos como: internação hospitalar ou tratamento domiciliar de saúde; o professor 

especializado terá a flexibilidade quanto seu atendimento educacional, seja ele 

hospitalar ou domiciliar, até que o aluno se restabeleça e retorne ao grupo. 

Nem sempre a deficiência física aparece isolada, ela poderá estar associada 

com privações sensoriais (visuais, auditivas), deficiência mental, autismo e outras 

síndromes; por isso é importante que o professor da sala de AEE (Atendimento 

Educacional Especializado) procure conhecer outras áreas, visando maior 

compreensão e qualidade em seu atendimento. 

 

[...] é necessário que os professores conheçam a diversidade e a 
complexidade dos diferentes tipos de deficiência física, para definir 
estratégias de ensino que desenvolvam o potencial do aluno. De acordo 
com a limitação física apresentada é necessário utilizar recursos didáticos e 
equipamentos especiais para a sua educação buscando viabilizar no 
cotidiano escolar, para que o mesmo, com autonomia, possa otimizar suas 
potencialidades e transformar o ambiente em busca de uma melhor 
qualidade de vida. (BRASIL, 2006, p.29) 

 

São os professores especializados os responsáveis pelo atendimento 

educacional, tendo por função a provisão de recursos para  acesso ao conhecimento 

e ambiente escolar. Deve-se proporcionar ao educando maior qualidade na vida 

escolar, independência na realização das tarefas, ampliação de sua mobilidade, 

comunicação e habilidades de seu aprendizado. 
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Esses professores, apoiados pelos diretores escolares devem estabelecer 

parcerias com outras áreas do conhecimento tais como: terapia ocupacional,  

fisioterapia, fonoaudiologia, entre outras, buscando desenvolver recursos adequados 

a esses educandos. 

É fundamental a importância da interpelação família/escola, professor/aluno,  

professor/equipe multidisciplinar, todos em busca de uma comunicação global, tendo 

como principal foco o aluno. 

Em caso de utilização da Tecnologia Assistiva aos deficientes físicos, o 

professor especializado, após identificar que o aluno obtém sucesso com a utilização 

dos recursos oferecidos, deverá providenciar que o mesmo seja transferido para a 

sala de aula comum ou permaneça com o aluno, como um material pessoal. 

O atendimento educacional especializado é uma das formas de se exercer o 

direito a diferença de modo a garantir a igualdade de oportunidades no processo 

educacional. Para que a inclusão resulte de forma positiva em exercício de 

educação para todos, é necessário que a experiência escolar seja repensada desde 

a gestão, o sistema de ensino e as salas de aula. 

 É pensando no aluno que o professor tanto da sala de atendimento 

educacional especializado, quanto da sala comum, compreenda o funcionamento 

cognitivo, a fim de fazer mediações pedagógicas obtendo-se  resultados favoráveis à 

aprendizagem. Essa interrelação professor especializado e professor da sala comum 

exigem mudanças atitudinais e planos de ação, pois ainda é frequente a concepção 

de que o professor especializado é o responsável pelo processo de aprendizagem 

do seu alunado, mesmo estes frequentando a sala comum. 

 De acordo com Silveira e Neves: 

[...]os pais e os professores acreditam não ser possível a inclusão escolar 
dessas crianças, por conceberem o desenvolvimento delas como 
inexistente e por considerarem a escola de ensino regular despreparada 

para recebê-las (SILVEIRA E NEVES, 2006, p.79).  

 Há também um movimento de pais sem deficiências que não admitem a 

inclusão por acharem que as escolas vão piorar ainda mais a qualidade de ensino se 

tiverem de receber esses novos alunos. 

 A inclusão também mexe com as associações de pais que adotam 

paradigmas tradicionais de assistência a sua clientela, afeta e muito, os professores 
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de educação especial, temerosos de perder o espaço que conquistaram nas escolas 

e nas redes de ensino, e envolve grupo de pesquisa das universidades (MORIM, 

2001, p. 70). 

 A educação inclusiva é uma política educacional recente no Brasil e em 

outros países, que vem gerando mudanças nas escolas e no sistema de ensino, 

porém vale afirmar que a prática ainda precisa ser revista e avançada no sentido de 

uma educação verdadeiramente para todos. 

 A inclusão, ainda é cercada de muitas incertezas e inseguranças, mas 

também de liberdade e ousadia em busca de alternativas e novas formas de 

interpretação, que nos sustentem e nos norteiem para realizar esta mudança.

 Segundo Piaget, as estruturas cognitivas, apesar de partirem das condições 

biológicas, não estão prontas e acabadas, serão geradas e modificadas na interação 

constante com o meio, desenvolvendo as competências. No atendimento 

educacional especializado cada aluno é um ser único, com características e 

possibilidades próprias que devem ser respeitadas e trabalhadas no sentido de gerar 

novas oportunidades educacionais. 

 Vigotsky tem uma visão de não apenas aproveitar as capacidades individuais, 

mas oportunizar a possibilidade de fazer junto, da interação, pois qualquer pessoa é 

capaz de fazer. 

Se o que pretendemos é que a escola seja inclusivista, é urgente que seus 
planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, 
plena e livre de preconceitos, que reconheça e valorize as diferenças. “Che 
gamos a um impasse: para reformar a instituição, temos que reformar as 
mentes, mas não há como reformar as mentes sem uma prévia reforma das 
instituições (MORIM, 2001, p. 68)”. 

 A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, porque não 

atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades para 

aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa 

geral. Os alunos com deficiência constituem uma grande preocupação para os 

educadores inclusivos. Todos sabem, porém que a maioria dos que fracassam na 

escola são alunos que não vem do ensino especial, mas que possivelmente 

acabarão nele (MANTOAN, 1999, p.32). 
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 Hoje o Poder Público está assumindo os custos do atendimento educacional 

especializado complementar ou suplementar, e reconhecendo que para garantir o 

direito à educação dessas pessoas é necessário reconhecer o direito à diferença, 

como direito à equiparação de oportunidades para alcançar boas condições de 

desenvolvimento para todos. 

 

2º UNIDADE - O RESULTADO DAS PESQUISAS DOS DOCUMENTOS LEGAIS 

DA REDE ESTADUAL DE ITAPETININGA/SP 

 As Escolas da Rede Estadual do município de Itapetininga, baseiam-se, 

segundo o relato dos professores e da PCOP (professora coordenadora da oficina 

pedagógica na área da inclusão da rede estadual), na Resolução SE 11, de 31 de 

Janeiro de 2008. 

 A secretaria da Educação, com fundamento no disposto nas Constituições 

Federal e Estadual, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no  Estatuto 

da Criança e do Adolescente e na Indicação nº 70/07 do conselho estadual de 

educação na seguinte Resolução SE 11, de 31 de janeiro de 2008, considera que o 

atendimento de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais far-se-

á preferencialmente, em classes comuns, da rede regular de ensino, com apoio de 

serviços especializados organizados na própria ou em outra unidade escolar, ou 

ainda, em centros de apoio regionais. 

 A inclusão, permanência, progressão e sucesso escolar de alunos com 

necessidades educacionais especiais em classes comuns do ensino regular 

representam a alternativa mais eficaz no processo de atendimento desse alunado. 

 Os paradigmas atuais da inclusão escolar vêm exigindo a ampliação dos 

serviços de apoio especializados e a adoção de projetos pedagógicos e 

metodologias de trabalhos inovadores. 

 Nos artigos 1º dessa mesma resolução é considerado o aluno com 

necessidade educacional especial todo aquele que apresenta deficiência física, 

mental, sensorial, múltipla, que necessitem do atendimento educacional 

especializado; também alunos com altas habilidades, superdotação, alunos com 
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transtornos invasivos do desenvolvimento, alunos com limitações acentuadas no 

processo de desenvolvimento, os quais necessitam de recursos pedagógicos 

adicionais. 

Já no artigo 2º, diz que os alunos com necessidades educacionais especiais, 

ingressantes na primeira série do ensino fundamental, ou que venha transferido para 

qualquer série ou etapa do ensino fundamental e médio, deverão ser matriculados, 

preferencialmente, em classes comuns do ensino regular, excetuando-se os casos, 

cuja situação específica, não permita sua inclusão direta nessas classes. O 

encaminhamento desses alunos para serviços de apoio pedagógico especializado 

em salas de recursos far-se-á somente após avaliação pedagógica realizada em 

conformidade com o disposto na presente resolução. 

Aplicam-se no regimento da modalidade de Educação Especial, as mesmas 

regras previstas no regimento da escola, para fins de classificação em qualquer 

série ou etapa, independente de escolarização anterior, mediante avaliação 

realizada pela escola. 

No artigo 3º o atendimento escolar deverá ser orientado por avaliação 

pedagógica realizada pela equipe da própria escola formada pelo diretor, professor, 

coordenador e professor da sala comum, podendo ainda contar com auxílio de 

professor especializado da diretoria de Ensino e de profissionais da saúde. 

A meu ver essa resolução, bem como, o artigo 3º envolve profissionais da 

própria escola, formando uma equipe integradora que participa ativamente visando o 

bem de sua clientela. 

O artigo 4º diz que caberá aos conselhos de classe/ciclo/série/termo, ao final 

de cada ano letivo aprovar relatório circunstanciado de avaliação, elaborado por 

professor da área, contendo parecer conclusivo sobre a situação escolar dos alunos 

atendidos pelos diferentes serviços de apoio especializado, acompanhado pelas 

fichas de observação periódica e contínua. Sinto a partir desses relatórios, 

avaliações diárias ou periódicas, a importância desse trabalho que  contribui muito 

para o desenvolvimento profissional do professor, uma vez que seu conhecimento é 

expandido ao conhecer cada vez mais a história de seu aluno. 
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Os alunos que apresentam severo grau de comprometimento deverão ser 

encaminhados às instituições especializadas conveniadas com a secretaria da 

Educação. Concordo com esse artigo, pois de acordo com a realidade vivenciada 

hoje nas escolas, defronte com a inclusão escolar, infelizmente esses alunos serão 

segregados dentro da sala de aula, pelo simples fato de não formação do professor. 

O artigo 6º trata dos alunos com defasagem idade/série e severa deficiência 

mental ou grave deficiência múltipla que não puderem atingir os parâmetros exigidos 

para a conclusão do ensino fundamental. Cesse caso as escolas poderão com 

fundamento no artigo 59 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96), expedir declaração com terminalidade específica de determinada série, 

acompanhada de histórico escolar e de ficha de observação, contendo de forma 

descritiva, as competências desenvolvidas pelo educando; poderá ocorrer apenas 

em casos justificados mediante relatório de avaliação pedagógica, balizada por 

profissionais da área da saúde, com parecer aprovado pelo conselho de Escola e 

visado pelo Supervisor de Ensino. A escola deverá articular-se com os órgãos 

oficiais ou com a s instituições que mantenham parcerias com o poder público, a fim 

de fornecer orientação às famílias no encaminhamento dos alunos a programas 

especiais, voltados para o trabalho, para sua efetiva integração na sociedade. 

O art. 7º diz que serão organizados gradativamente, em nível de unidade 

escolar e por sua solicitação, Serviços de Apoio Pedagógico Especializado (SAPEs), 

desde que acompanhados dos termos de anuência da Diretoria de Ensino e da 

respectiva Coordenadoria de ensino. 

O artigo 8º define o objetivo da implementação dos Serviços de Apoio 

Pedagógico Especializado (SAPEs) que são:  melhorar a qualidade  da oferta da 

educação especial, na rede estadual de ensino viabilizando por uma reorganização 

que favorecendo a doção de novas metodologias de trabalho, leve  à inclusão do 

aluno em classes comuns de ensino regular. Eles serão apenas implementados por 

meio de: atendimento prestado pelo professor especializado, em salas de recursos 

específicos, em horários programados de acordo com as necessidades dos alunos 

e, em período diverso daquele que o aluno frequenta na classe comum, da própria 

escola ou de outra unidade escolar, e atendimento prestado por professor 

especializado, na forma de itinerância. 
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No artigo 9º, os alunos que não puderem ser incluídos em classes comuns, 

em decorrência de severa deficiência mental ou grave deficiência múltipla, ou 

mesmo apresentarem comprometimento do aproveitamento escolar em razão de 

transtorno invasivo do desenvolvimento, poderão contar na escola regular, em 

caráter de excepcionalidade e transitoriedade, com o atendimento em classes 

regidas por professor especializado, observado o disposto no parag. único do art. 4º 

da deliberação CEE68/07.  

Esgotados os recursos pedagógicos necessários para a manutenção do aluno 

em classe regular, a indicação da necessidade de atendimento em classe regida por 

professor especializado deverá resultar de uma avaliação multidisciplinar, a ser 

realizada por equipe de profissionais indicados pela escola e pela família. O tempo 

de permanência do aluno nessa sala dependerá da avaliação multidisciplinar e de 

avaliação periódica a serem realizadas pela escola, com participação dos pais e do 

conselho de escola, com vistas à inclusão em classe comum. O caráter de 

excepcionalidade de que revestem essa indicação do encaminhamento dos alunos e 

o tempo de permanência nas salas será assegurado por instrumentos e registros 

próprios, sob supervisão do órgão competente. 

O art. 10, trata da organização dos Serviços de Apoio Pedagógico 

Especializado (SAPEs) nas unidades escolares, onde o funcionamento da salas de 

recurso será de 25 (vinte e cinco) aulas semanais, distribuídas de acordo com a 

demanda do alunado, com turmas constituídas de 10 a 15 alunos, de modo a 

atender os alunos de 02 (dois) ou mais turnos, quer individualmente, quer em 

pequenos grupos na conformidade de  suas necessidades. As aulas do atendimento 

itinerante, assim atribuídos ao docente titular de cargo como carga suplementar e ao 

ocupante de função-atividade na composição da respectiva carga horária, serão 

desenvolvidas em atividades de apoio ao aluno com necessidades especiais, em 

trabalho articulado com os demais profissionais da escola; esse apoio terá como 

parâmetro o desenvolvimento de atividades que não deverão ultrapassar a 2 aulas 

diárias. 

O art. 11 ainda fala sobre a organização dos Serviços de Apoio Pedagógico 

Especializado (SAPEs) na unidade escolar, sob a forma de sala de recursos que 

somente poderá ocorrer de houver: comprovação de demanda avaliada 
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pedagogicamente; ter professor habilitado ou, na ausência deste, com Licenciatura 

Plena em pedagogia e curso de especialização na respectiva área da necessidade 

educacional, com, no mínimo 360 horas de duração; espaço físico adequado, não 

segregado; recursos e materiais didáticos específicos, parecer favorável da CENP, 

expandido pelo Centro de apoio Pedagógico  Especializado. 

Ainda no mesmo artigo diz que as turmas a serem atendidas pelas salas de 

recursos poderão ser instaladas para atendimento de alunos de qualquer série, 

etapa ou modalidade do ensino fundamental, ou médio, e as classes com professor 

especializado, somente poderão atender alunos cujo grau de desenvolvimento seja 

equivalente ao previsto para o Ciclo I; A Constituição da turma da sala de recursos, 

da classe com professor especializado e da itinerância deverá observar o 

atendimento a alunos de uma única área de necessidade educacional especial. 

De acordo com o Art.12º, os docentes, para atuarem nos SAPEs, deverão ter 

formação na área da necessidade educacional especial, observada a prioridade 

conferida ao docente habilitado. 

Define o artigo 13º, o papel do professor de educação especial, além do 

atendimento prestado ao aluno, deverá: participar da elaboração da proposta 

pedagógica da escola; elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades 

da demanda existente na unidade e/ ou na região, atendidas as novas diretrizes da 

educação especial; integrar os conselhos de classe/ciclos/séries/termos e participar 

dos HTPCs (hora de trabalho pedagógico coletivo) e/ou outras atividades coletivas 

programadas pela escola; orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e 

estratégias de inclusão dos alunos nas classes comuns; oferecer apoio técnico 

pedagógico aos professores das classes comuns; fornecer orientações e prestar 

atendimento aos responsáveis pelos alunos bem como à comunidade. 

Art. 14º, as unidades escolares que não comportarem a existência dos SAPEs 

poderão definida a demanda, contar com atendimento itinerante a ser realizado por 

professores especializados alocados em SAPEs ou escolas da região, atendidas as 

exigências previstas no art. 17º da Resolução SE 90/05. 

O artigo 15º define o que caberá às Diretorias de Ensino, que é proceder ao 

levantamento da demanda das salas de recurso e do apoio itinerante, visando à 
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otimização e à racionalização do atendimento com o objetivo de transformar ou 

transferir o serviço oferecido, remanejando os recursos e os equipamentos para 

salas de unidades escolares sob sua jurisdição; propor a criação de serviços de 

apoio pedagógico especializado à respectiva Coordenadoria de Ensino; Orientar e 

manter as escolas informadas sobre os serviços ou instituições especializadas 

existentes na região, mantendo contatos com as mesmas, de forma a agilizar o 

atendimento de alunos. 

Art. 16º As situações não previstas na presente resolução serão analisadas e 

encaminhadas por um grupo de trabalho constituído por representantes da 

CENP/CAPE, Cogsp e/ou CEI e Diretorias de ensino envolvidas. 

Art.17º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial, a resolução SE95/00. 

 

3º UNIDADE - COMPARATIVO ENTRE AS DUAS REDES DE ENSINO 

(ESTADUAL E MUNICIPAL) 

 

Através da pesquisa realizada, a partir dos procedimentos da construção de 

dados nas escolas estaduais e municipais do município de Itapetininga/SP, foram 

descritas as informações baseadas em observações reais de acordo com os itens 

abaixo citados. 

3.1 Identificação das escolas 

A escola 1 da Rede Estadual, localiza- se na região central da cidade, com 

prédio próprio. A unidade Escolar funciona desde o final do século XX, contém 7 

sala de aula entre 5º e 8º ano e 2 salas de recurso D.V. (deficiência visual), período 

da manhã e D. I ( atendimento flexibilizado manhã e tarde),sendo manhã das 7:00 

às 11:30 e a tarde das 13:00 ás 17:30, tendo como total de alunos, 

aproximadamente 700 alunos matriculados. 

 A escola 2 da Rede Estadual localiza-se na região suburbana da cidade, com 

prédio próprio, com funcionamento desde 1982, contém 10 salas de aula desde o 1º  

ao  5º ano do ensino fundamental e uma sala de recurso no horário da tarde das 

12:30 às 17:00; aproximadamente têm 300 alunos matriculados. 
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A escola 3 da Rede Estadual localiza-se na região central da cidade 

considerada  Patrimônio Histórico do município de Itapetininga/SP. A unidade 

funciona há mais de 100 anos, contém 37 salas de aula, desde o 5º ano do ensino 

fundamental ao 3ºcolegial do ensino médio, possui também 2 salas de recurso em 

D.A ( deficiência auditiva) com horário de funcionamento das 7:00 às 11:30, no 

período da manhã e das 13:00às 17:20 no período da tarde; mantendo matriculados 

hoje aproximadamente 2.5000 .  

A escola 4, da rede municipal, não foram possíveis informações pois a 

diretora encontra-se no período de férias e a secretária exerce a função 

recentemente não sabendo informar os dados precisos para a pesquisa. 

3.2 Horários de funcionamento das salas de aula 

O horário de funcionamento das salas de aula da escola 1,  da rede estadual 

do município de Itapetininga/SP, é das 13:00 às  17:30 h, período da tarde;  da 

escola 2, é das 12:30 às 17:00 h., também período da tarde ; da escola 3, das 7:00 

às 11:30 h. , período da manhã. 

A escola 4, da rede municipal, funciona das 12:40 às 17:40 h.  

3.3 Entrevistas e observações das salas  

As entrevistas foram realizadas no período de 16/11/2010 à 15/12/2010. 

As entrevistas das escolas 1, 2 e 3 da rede estadual, foram agendadas por 

telefone em cada unidade, pela diretora, com o tempo disponível de 3 horas de 

observação em cada sala de aula. 

A entrevista na escola 4  rede municipal, foi requerida e protocolada (cujo, 

segue o número do protocolo 39474-019/2010) na Secretaria de Educação  

Municipal de Itapetininga, com o agendamento da Assessora Técnico Pedagógica 

responsável pelas salas de AEE( Atendimento Educacional Especializado), com o 

tempo disponível de 1 hora e 10 minutos de observação na sala de aula. 

3.4 Classificações das salas de aula 



64 

 

Na escola 1 da rede estadual, notei que a sala de aula é escura, afastada das 

demais salas de aula do ensino fundamental, porém ao lado da sala de recurso de 

deficiência visual. 

Na escola 2, a sala também é afastada das demais salas de aula, próximo a 

uma sala que no momento estava como depósito de livros da Diretoria de Ensino, 

por motivo de reforma no local. Esta sala a professora justificou que ela a escolheu 

por ser maior, mais ampla, arejada, pois a mesma trabalhava em outra sala muito 

pequena que não comportava o número de alunos atendidos. 

Na escola 3, a sala é na parte externa do prédio próximo ao refeitório, 

também afastada das salas de aula do ensino fundamental, justificado pela 

professora  que foi escolhida por ser uma sala mais ampla. 

Na escola 4, a sala de aula funciona na parte externa da escola, porém ao 

lado de banheiros e uma sala do ensino fundamental. 

3.5 Alunos atendidos 

Os alunos atendidos na rede estadual, nas salas de recurso (SAPEs), da 

escola 1 e 2 são alunos com deficiência intelectual e os alunos da escola 3 são 

alunos com deficiência auditiva. 

Já o alunos atendidos na sala de AEE ( Atendimento Educacional 

Especializado), da rede municipal são deficiência auditiva, deficiência física, e 

deficiência intelectual, incluindo SB/HB (superdotação/altas habilidades eTGD           

( transtorno global do Desenvolvimento). 

3.6 Diagnósticos dos alunos atendidos no dia da observação. 

3.6.1 Escola 1- sala de D.I ( deficiência intelectual) 

 aluno D  - idade 17 anos- síndrome de Prader Willy 

Aluna L -  idade 12 anos – TGD ( transtorno global de desenvolvimento) 

3.6.2 Escola 2- sala de D.I ( deficiência intelectual) 

A Aluna E e a Aluna T idade 12  e 10 anos são irmãs e freqüentam a mesma 

sala, mas   não possuem diagnóstico médico  fechado. 
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Aluno W – 10 anos -  deficiência intelectual ( dificuldade na fala) 

Aluno J – 12 anos – dislexia grave 

3.6.3 Escola 3 - Sala de D.A( deficiência  auditiva) 

Aluna J – 17 anos – anacusia no ouvido esquerdo 

Aluna N - 11 anos -  perda profunda biletaral 

Aluna G – 10 anos – perda severa a profunda no ouvido direito e perda 

profunda no ouvido esquerdo. 

3.6.4 Escola 4 – sala de AEE (Atendimento educacional especializado)  

Aluno L – idade 11 anos – SD/HB (altas habilidades/superdotação). 

Ele frequenta o 4º ano do ensino fundamental. 

3.7 Idades dos profissionais 

Os profissionais em atuação nas salas de recurso, da rede estadual e na sala 

de AEE (Atendimento Educacional Especializado) na rede municipal do município de 

Itapetininga, variam entre 27 e 45 anos de idade. 

3.8 Formações docentes 

 O professor em atuação da sala de recurso, da escola 1, da rede estadual é 

eventual vinculado ao estado, porém possui Licenciatura Plena em Pedagogia, 

Cursos de Especialização em deficiência Mental e múltiplas. 

 O professor em atuação da sala de recurso, da escola 2, da rede estadual é 

efetiva, e possui Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitação  em deficiência 

Mental e múltiplas. 

 O professor em atuação da sala de recurso, da escola 3, da rede estadual é 

efetiva, e possui Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitação  em deficiência 

auditiva, LIBRAS, e cursos de especialização em deficiência intelectual (DI). 

 O professor da escola 4, da rede municipal possui licenciatura Plena em 

pedagogia e um curso de Deficiência Intelectual. 
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3.9 Quanto aos atendimentos. 

Na escola 1, da rede estadual, o número de alunos atendidos é 15 no total , 

sendo organizado em grupos de até 4 alunos, de acordo com sua defasagem. 

Na escola 2, da rede estadual, o número de alunos atendidos também segue 

o mesmo, 15 alunos no total, sendo organizado grupos de até 4 alunos , de acordo 

com sua necessidade. 

Na escola 3, da rede estadual também é atendido 15 alunos no total de horas, 

sendo organizados os grupos até 4 alunos aproximadamente com os mesmas 

necessidades auditivas. O atendimento é feito 2 a 3 vezes por semana com o grupo 

de acordo com a necessidade e com duração de 2 horas e 30 minutos. 

Na escola 4 da rede municipal, o atendimento é coletivo, organizado em até 3 

alunos no máximo, sendo que cada aluno frequenta 2 ou 3 vezes por semana de 

acordo com a necessidade de cada aluno. O atendimento é feito em grupo com 

duração de 1 hora e 10 minutos. 

Pude observar que nos 4 atendimentos, há uma flexibilidade no número de 

alunos atendidos de acordo com a necessidade, sendo possível realizar um 

atendimento individualizado se necessário. 

3.10 Idades dos alunos atendidos 

Os alunos atendidos na rede estadual de ensino, das escolas 1, 2 e 3   que 

foram observados, variam entre 10 à 17 anos de idade. 

Os alunos da escola 4, da rede municipal apresentam idades de 7 a 11 anos.  

3.11 Acessibilidade 

De acordo com a parte arquitetônica e a acessibilidade aos ANEE (Alunos 

com necessidades educacionais especiais), que frequentam às escolas da rede 

estadual e municipal desde a escola 1 até a escola 4, que foram analisadas, pude 

observar que não há acessibilidade correta de acordo com os dispositivos legais, ou 

seja, adaptações em cadeiras, mesas, , rampas, barras, banheiros, dificultando a 

permanência do aluno na escola e sua independência como cidadão.  
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3.12 Atividades realizadas 

Na escola 1, da rede estadual a atividade realizada no momento da 

observação foi atividade de escrita (nomear figuras), logo após um jogo de quebra- 

cabeça. 

Na escola 2, da rede estadual, a professora seguiu uma rotina anotada na 

lousa, (cujo segue em anexo: Apresentação, Alongamento, Expressão corporal, 

Leitura, Atenção, Jogos). 

Na escola 3, da rede estadual, a atividade realizada no momento da 

observação foi interpretação de história em LIBRAS e em português escrito. 

Na escola 4, da rede municipal, a atividade realizada foram jogos (Cilada e  

torre de Hanoy – computador). 

Nas 4 salas de aula, através de observações realizadas pela pesquisadora 

pude constatar que os professores são muito organizados, dinâmicos,  participativos, 

responsáveis e dedicados ao seu trabalho. Procuram estimular seus alunos ao 

máximo e ajudá-los a despertar suas habilidades e capacidade. 

3.13 Recursos pedagógicos  

Nas salas de aula da rede estadual, 1, 2, e 3, pude constatar a presença de 

computador, notebook, impressora, jogos diversos (incluindo quebra-cabeça, blocos 

lógicos, encaixe, ábaco, alfabeto móvel, dominó), espelhos, lousa, televisão, DVD,  

rádio, armário para organização, livros didáticos e de história, bola grande de 

alongamento, máquina fotográfica e matérias didáticos ( lápis, caderno, borracha, 

tecido, tintas, papéis) material concreto – sucata ( tampinhas, botões, palitos, 

caixinhas) 

Na sala de aula 4, da rede municipal, pude constatar que também possuem 

uma grande quantidade de materiais como: televisão, DVD, computadores, 

notebook, impressora, CDs, rádio, instrumentos musicais(bandinha  feito pelas 

crianças com o auxílio do professor), jogos diversos, CDS, mesa redonda para 8 

cadeiras, colchonetes, brinquedos, lousa. 
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As informações coletadas pelos professores da rede estadual sobre a 

disponibilidade dos recursos pedagógicos foram que vêm da Secretaria Estadual de 

Educação e que quando solicitado sempre são muito bem atendidos. 

O professor da sala de AEE informou que os jogos e outros recursos 

disponíveis vêm pelo MEC, com a verba destinada à Educação Especial. 

3.14 Mostras dos professores 

Na escola 1, da rede estadual, os materiais expostos pelo professor foram 

portfólio de atendimento diário, anexos I, II e III, caderno de atividades, confecção de 

bijuteria com material adequado, cujo objetivo era de observar a coordenação 

motora fina e global e o uso das quatro operações.  Tudo o que foi observado é de 

acordo com o planejamento das salas de Recurso voltadas para a Resolução SE 11 

de 31de janeiro de 2008. 

Na escola 2, da rede estadual, os materiais expostos pela professora, foram 

portfólio de atendimento do aluno, avaliação médica e psicológica, entre os trabalhos 

expostos pelos alunos de pintura de quadros em tecidos, atividade essa livre com o 

objetivo de resgatar as habilidades dos alunos. 

Na escola 3, de rede estadual, os materiais expostos pela professora foram, 

caderno de vocabulário, produção de texto, dicionário trilingue, anexos I, II e III, 

resolução SE 11 de 31.de janeiro de2008 

Na escola 4, da rede municipal de ensino, o material exposto ,pelo professor 

foi chocalho de sucatas com diferentes materiais, com o objetivo de explorar a 

memória visual e auditiva do aluno. 

 

3.15 Fala dos professores 

Na escola 1, da rede estadual, a professora relatou que trabalha a maior parte 

das atividades no concreto, através de jogos de acordo com a necessidade 

apresentada de cada criança; mas que possui um caderno de desenho o qual 

estimula-os com atividades de pintura, desenho com interferência, recorte e 

colagem.  
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A professora ainda comenta que todos os alunos possuem diagnóstico 

fechado por um especialista da área da saúde; e ela trabalha a partir desse 

diagnóstico. Comenta que também realiza um estudo de caso com o responsável 

legal pelo aluno, a fim de conhecer melhor a sua história/ família. 

Descreve que quando necessário orienta professores da sala comum e outros 

funcionários. Diz que a sala de recurso não é uma sala de reforço e sim um apoio à 

aprendizagem.  

Percebe que na sua unidade escolar quando há dificuldade com um aluno é 

sempre lembrada, para atendê-lo, fazendo-se entender que o “problema” é apenas 

destinado ao professor especialista; o que na verdade é dever de todos. 

Ressalta que os anexos são fechados bimestralmente contendo a evolução 

do aluno no decorrer do período, com assinatura do professor especialista, 

coordenador pedagógico e diretor da unidade escolar. 

Ela possui um momento onde pode utilizar o computador da própria sala de 

aula para preencher esses anexos e arquivá-los na unidade escolar, porém o 

computador é de uso de todos inclusive os alunos quando necessário. 

O portfólio de atendimento é feito diariamente como um registro, com os 

seguintes itens: atividade realizada, objetivo e comportamento (desempenho do 

aluno perante a atividade). 

A professora fecha nossa entrevista dizendo que sente que os alunos nas 

salas regulares sentem-se inferiores a não compreender as atividades como as 

outras crianças, abalando assim sua autoestima, tornando-se muito fechados. 

Na escola 2, da rede estadual, a professora relata que trabalha em cima dos 

projetos e tem uma rotina com alongamentos, roda, conversas, leitura e jogos. 

A professora vai buscar seus alunos na sala de aula munida de um caderno, 

onde a professora da sala comum toma ciência e assina. 

A professora agrupa a sala de acordo com a idade e a dificuldade. Quando 

falta um aluno é sempre convidada uma visita para conhecer a rotina da sala e o 
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trabalho realizado. Essa visita é uma aluna de outra sala que no momento que a 

professora vai buscar sua turma, sempre quer ir junto. 

Diz que tenta conscientizá-los de como é importante e bom fazer o correto. 

Ela comenta que o desenvolvimento da sala foi muito grande durante esse ano; que 

no início foi difícil apresentavam resistências, não compreendiam certas palavras, 

mas através do estímulo diário atingiram grandes objetivos, o que a deixa muito feliz. 

As crianças vêm com o diagnóstico do médico e do psicólogo; a professora 

avalia pedagogicamente, realiza um estudo de caso com a família a fim de conhecer 

melhor sua realidade. Comenta que nem sempre seus alunos possuem diagnóstico 

fechado, mas que ela trabalha a partir da criança como um foco. 

Na escola 3, da rede estadual, a professora relatou que o atendimento da sala 

de D. A (deficiência auditiva), é individual ou em  grupo de até 3 alunos, organizados 

de acordo com o nível de escolaridade, segundo a avaliação pedagógica inicial 

realizada pela professora especialista. 

A atividade realizada foi uma interpretação de imagem para construção de 

texto em LIBRAS e em português. O objetivo relacionado a essa atividade é a 

compreensão da Língua Portuguesa tendo a Língua de Sinais como suporte. 

Todo o plano de aula é realizado em média em 4 atendimentos. 

Os alunos atualmente permanecem em nível de interlíngua I, obtém mais 

domínio de LIBRAS e menos domínio da Língua Portuguesa, sendo que a 

abordagem do trabalho é bilíngue. 

A professora realiza atendimento uma vez por mês em cada escola ou 

quando necessário para orientação ao professor da sala regular. 

Nas escolas que têm surdos, ela realiza HTPC, com todos os professores, 

com o objetivo de passar informações a respeito da surdez, LIBRAS e o atendimento 

do aluno em sala regular. Participa de reunião bimestral com os pais, sendo que a 

presença deles é de extrema importância para o auxilio das tarefas. 

Há um projeto de capacitação de surdos adolescentes no mercado de 

trabalho, cujo diálogo é intermediado pela professora especialista. 
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Na escola 4, da rede municipal de ensino, o professor comenta que faz 1 ano 

que trabalha com a educação Especial, que ó AEE (atendimento educacional 

especializado) é uma experiência em sua vida. Comenta que o AEE (atendimento 

educacional especializado), foca nas habilidades do aluno ex: um cadeirante possui 

dificuldades no desenho, mas produz um texto oralmente sem dificuldade, o outro 

aluno, completa com as ilustrações. Enfim todas as atividades são realizadas em 

grupo aproveitando cada habilidade.  

O SAEDI faz um trabalho (estudo de caso) com a família. Os casos são 

geralmente levados pela própria escola ou por alguns pais, porém nem todos 

possuem diagnóstico fechado. 

O professor comenta que por o AEE ( atendimento educacional especializado) 

ser uma nova estratégia de ensino, visando a qualidade, ainda estão adaptando-se 

em nível de acessibilidade.  

Seu trabalho é baseado através do plano do AEE (atendimento educacional 

especializado) que vem própria das Diretrizes do MEC (Ministério da Educação). Ele 

possui um caderno de registro. 

Todo o atendimento com os pais ou professor da sala regular é feito pela 

equipe do SAEDI (Serviço de apoio a educação Inclusiva). 

 

4º UNIDADE - ANÁLISE DOS FORMULÁRIOS APRESENTADOS AOS 

PROFESSORES 

 De acordo com o formulário apresentado aos professores da Rede Estadual e 

Municipal de Ensino do Município de Itapetininga/SP e analisando as respostas 

descritas, pude concluir que ao perguntar a eles sobre: 

4.1 O AEE (Atendimento Educacional Especializado) e o processo de 

aprendizagem 

 Todos responderam que o atendimento é direcionado a necessidade de 

forma a desenvolver as potencialidades, encorajando-os para atuar no ensino 
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regular, sendo que a diversidade requer peculiaridades nos tratamentos, para que 

não se torne em desigualdade social. 

4.2 Rendimentos dos alunos 

Os professores responderam que acreditam que o rendimento varia de aluno 

para aluno e que tem sido atendido em todas as necessidades. No caso da sala de 

recurso, da rede estadual, o objetivo é melhorar a qualidade da oferta da educação 

especial, viabilizando uma reorganização, favorecendo a adoção de novas 

metodologias de trabalho, que leve a inclusão do aluno em classes regulares. 

4.3 A organização dos atendimentos 

Nas salas de recurso, da rede estadual a carga horária é de segunda à sexta, 

atendendo 5 horas, sempre em contra turno do ensino regular e pode ser atendido 

em grupos até 4 ou individuais de acordo com as especificidades de cada aluno. A 

proposta se insere de acordo com o projeto pedagógico da escola, o currículo que 

pode ser adaptado com a participação de todos os professores responsáveis pelo 

aluno incluído. 

Na sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado), da rede municipal 

os atendimentos são organizados de forma coletiva (agrupamento) e quando 

necessário individualmente com duração de 1 hora e 10 minutos. Sobre a proposta, 

relata que há uma proposta diferenciada para cada atendimento, seguida pelas 

Normas Federais que regem o AEE (Atendimento Educacional Especializado). 

4.4 Necessidades educacionais específicas 

Os professores da rede estadual disseram que o público alvo são alunos com 

defasagem de conteúdo na série que frequenta D.I, deficiência intelectual, distúrbios 

emocionais, deficiências múltiplas, síndromes, deficiência auditiva. 

Já na rede municipal o atendimento é feito aos portadores de deficiência 

física, intelectual, auditiva, TGD (transtorno global de desenvolvimento) SD/AH 

(superdotação e altas habilidades). 
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4.5 Estruturas quanto ao espaço físico 

Dois professores responderam que quanto às salas de recurso da rede 

estadual de ensino, geralmente são pequenas por não ter seu espaço próprio e sim 

o espaço ser adaptado e que ainda necessitam de muitas melhorias quanto a 

arquitetura e acessibilidade, principalmente à cadeirantes.  

Uma professora respondeu que a escola é espaçosa e dotada de muitos 

recursos, sendo bem estruturada. 

Já na rede municipal, na sala de AEE (atendimento educacional 

especializado), o professor afirma que é bem estruturada quanto aos recursos 

pedagógicos, mas que necessita de melhores condições no que diz respeito à 

acessibilidade de entradas, saídas e banheiros. 

4.6 Contatos com as famílias 

 Os professores da rede estadual relataram que ao receber ANEE (alunos 

com necessidades educacionais especiais), procuram a família através de reuniões, 

para saber sobre as dificuldades apresentadas na sala regular. São pedidos todos 

os documentos de atendimento da área da saúde, é feito também o estudo de caso, 

a fim de estabelecer um vínculo com escola/família/comunidade em favor desse 

aluno. 

Na rede municipal de ensino alguns pais acompanham seus filhos até o 

atendimento, onde troca-se informações com o professor. Em outros casos os pais 

procuram o SAEDI (Serviço e apoio a Educação Inclusiva), que procuram orientar os 

pais quanto ao atendimento desse aluno na sala de AEE (atendimento Educacional 

Especializado) 

4.7 Contatos dos professores das salas de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) e salas de recursos X professores das salas regulares 

Os professores das salas de recurso, da rede estadual disseram que a 

primeira queixa do aluno é do professor da sala comum e que a avaliação é feita 

pelo professor especialista, seguindo o contato com os pais ou responsáveis e 

realizados possíveis encaminhamentos se necessário. Também é feito orientações 

aos professores das salas regulares em HTPC (hora de trabalho pedagógico 
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coletivo) toda semana, em outras unidades as orientações são feitas mensalmente e 

quando necessário visitas são feitas bimestralmente. 

Já na rede municipal, todo o contato fica a sobre a responsabilidade do 

SAEDI (Serviço e apoio a Educação Inclusiva). 

4.8 Recepções dos professores especializados para orientação aos 

professores da sala de ensino regular 

Disseram que ao mesmo tempo em que foram bem recebidos por todos, 

alguns tiveram restrições quanto às informações realizadas. É necessário 

conscientizar não apenas a professora que geralmente é despreparada em primeiro 

momento, mas sim na comunidade escolar, com o objetivo de transmitir ao aluno o 

máximo de segurança possível. 

4.9 Quanto as metodologias utilizadas  

   Todos disseram que utilizam metodologias diferenciadas, muitas vezes 

resgatando o querer aprender. Gostam de variar sempre e que o plano do AEE 

(atendimento educacional especializado) direciona essas diferentes metodologias 

atendendo às necessidades específicas de cada aluno. 

4.10 A educação para todos. 

Os professores da rede estadual de ensino, disseram que estão na busca de 

estratégias, metodologias, levando em conta a diversidade presente nas salas de 

aula. Se é um direito que a legislação garante a todos sem distinção de raça, cor, 

etnia, sexo ou necessidade especial e se houve uma Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, deve-se cumprir os papéis de verdadeiros educadores, 

promovendo o atendimento com qualidade. Relatam ainda que a contribuição deve 

ser de todos. Que a inclusão é um desafio que implica mudar a escola como um 

todo. 

O professor da rede municipal de ensino, diz que acredita que o próprio nome 

já diz: “Educação para todos”. Que não se deve utilizar de maneira particular para 

tratar a educação especial, já que ela faz parte de todo o contexto educacional. 

Acredita que quando deixarem de usar essa forma particular (Educação Especial) 

será possível avançar os passos rumo a uma realidade educacional a todos. 
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4.11 Projeto Político Pedagógico 

 Os professores das salas de recurso, da rede estadual disseram que o AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) está incluído no PPP( Projeto Político 

Pedagógico) independente de ter alunos incluídos e que é um ponto de partida para 

todos. 

Já na rede municipal de ensino, o professor relata que acredita que o PPP 

(Projeto Político Pedagógico) está passando por melhorias e alguns casos sendo 

novamente elaborado. 

4.12 Participações dos professores em discussões acerca da inclusão 

Os professores da rede estadual, responderam que há necessidade de 

mudanças urgentes nas atuações dos responsáveis, mas que quando há uma 

novidades nas Diretrizes, os profissionais são designados a participar de 

capacitações realizadas no CAPE (Centro de apoio pedagógico especializado). 

O professor da rede municipal, da sala de AEE (atendimento educacional 

especializado),  afirma que participa em Seminários da Educação Inclusiva, nos 

HACs ( hora de atendimento coletivo)  e momentos de formação. 

 

5º UNIDADE - DISCUSSÃO TEÓRICA DOS RESULTADOS 

Foi realizado um levantamento sobre a quantidade exata de salas de 

atendimento e número de alunos atendidos. Contudo baseando-se nas leis que 

regem esse atendimento, será a seguir relatada uma análise sobre a realidade 

vivenciada no município de Itapetininga/SP. 

Baseando-se na Lei Orgânica do Município de Itapetininga/SP, Câmara 

Municipal De Itapetininga - Estado De São Paulo - 15ª Legislatura, o artigo 196 

declara que: 

[...] A educação é direito de todos e dever do Município, da família e da 
comunidade Parágrafo Único. O ensino ministrado nas escolas municipais é 
obrigatório e gratuito, e observará os princípios constantes do artigo 206, da 
Constituição Federal. 

Art. 197. O município manterá:  
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II- atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência 
preferencialmente na rede regular de ensino. (nr dada pela emenda nº 23, 
de 22 de novembro de 2010). 

 

Conclui-se então que o Atendimento Educacional Especializado é realmente 

um direito assegurado a todos, porém vem sendo atendido um pequeno número de 

acordo com a demanda que existe no Município, pois ainda não existem condições 

necessárias para o atendimento de todas as unidades e todos os alunos. 

Quanto à formação docente, dos profissionais tanto da área de AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) quanto nas salas de recurso, nota-se que 

todos os docentes são especializados, alguns habilitados na área correspondente a 

sala que exerce função e outros com cursos oferecidos para formação profissional, 

bem como todos apresentam Licenciatura Plena em Pedagogia. 

Na resolução SE de 31 de Janeiro de 2008, no artigo 11º, diz que a 

organização dos Serviços de Apoio Pedagógico Especializado (SAPEs) na unidade 

escolar, sob a forma de sala de recursos que somente poderá ocorrer se houver: 

comprovação de demanda avaliada pedagogicamente; ter professor habilitado ou, 

na ausência deste, com Licenciatura Plena em pedagogia e curso de especialização 

na respectiva área da necessidade educacional, com, no mínimo 360 horas de 

duração. 

No Capitulo V da LDB, o artigo 59, diz que os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais: professores com 

especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

 

Na Lei Orgânica do Município de Itapetininga/SP, art. 208 dispõe que: 

O Município promoverá a valorização dos profissionais de ensino, 
garantindo, na forma da lei municipal, plano de carreira para o magistério, 
piso salarial profissional e ingresso no magistério público por concursos 
públicos de provas e títulos. 
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Já a Deliberação CEE Nº 68/2007 no Art. 5.º ressalva que :  

 As escolas organizar-se-ão de modo a prever e prover em suas classes 
comuns, podendo contar com o apoio das instituições,  órgãos públicos e a 
colaboração das entidades privadas: III – professores capacitados para o 
atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos; IV – 
sustentabilidade do processo escolar, mediante aprendizagem cooperativa 
em sala de aula, trabalho de equipe na escola e constituição de redes de 
apoio, com a participação da família e de outros agentes da comunidade no 
processo educativo. (CEE Nº 68/2007 no Art. 5.º) 

 

De acordo com o Programa de Educação Inclusiva, para atuação no AEE 

(atendimento educacional especializado), o professor deve ter formação inicial que o 

habilite para o exercício da docência e formação específica na educação especial, 

inicial ou continuada. 

Visto que todos possuem sua capacitação adequada para os seguintes 

atendimentos em salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado) e recurso, 

ainda falta preocupação dos órgãos competente para a especialização de todos os 

profissionais da área da Educação, uma vez que a inclusão não se faz presente em 

salas de apoio e sim nas salas regulares do nosso Município. 

 

A formação de educadores para o atendimento educacional especializado e 
para o apoio e suporte ao professor do ensino regular não pode se 
distanciar do que propõem os teóricos da formação geral de professores. 
Enfatizam uma formação envolvendo múltiplos saberes - formação pessoal 
e profissional produzidos pelas ciências humanas da educação; saberes 
disciplinares - formação inicial e continuada nas diferentes áreas do 
conhecimento; saberes curriculares relacionados ao projeto de ensino - aos 
conteúdos, métodos, técnicas de ensino para a formação dos alunos; a 
proposta no âmbito da escola - os saberes da experiência, da prática 
cotidiana que provém da cultura (SHON e NÓVOA, 1995, FREIRE, 1998). 

 
Hoje é uma realidade em nosso meio entre 30 alunos um ser ANEE (Aluno 

com necessidades educacionais especiais), porém o professor da sala regular 

necessita de apoio e capacitação para  proporcionar ao aluno, condições básicas de 

acessibilidade e permanência no ambiente escolar, bem como, proporcionar 

aprendizagens voltadas a valorização de suas habilidades,  respeitando as normas 

de ensino, porém executando um trabalho de qualidade, destruindo totalmente a 

desigualdade social. 

Quanto à forma de atendimento a esse público alvo, na Lei Orgânica do 

Município de Itapetininga/SP no  Art.203 e 205 dizem que: 
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O município zelará por todos os meios ao seu alcance, pela permanência do 
educando na escola. Os currículos escolares serão adequados às 
peculiaridades do Município e valorizarão sua cultura e seu patrimônio 
histórico, artístico, cultural e ambiental na forma estabelecida pela 
Secretaria Municipal da Educação. 

Já na Deliberação CEE Nº 68/2007, o  Art. 3º , deve cumprir-se: 

II – flexibilizações curriculares que considerem metodologias de ensino 
diversificadas e recursos didáticos diferenciados para o desenvolvimento de 
cada aluno, em consonância com o projeto pedagógico da escola; 

 

A resolução SE 11, de 31 de janeiro de 2008, No artigo 8º  

[...] define o objetivo  da implementação dos Serviços de Apoio Pedagógico 
Especializado (SAPEs) que são:  melhorar a qualidade  da oferta da 
educação especial, na rede estadual de ensino viabilizando por uma 
reorganização que favorecendo a doção de novas metodologias de 
trabalho, leve  à inclusão do aluno em classes comuns de ensino regular. 
Eles serão apenas implementados por meio de: atendimento prestado pelo 
professor especializado, em salas de recursos específicos, em horários 
programados de acordo com as necessidades dos alunos e, em período 
diverso daquele que o aluno frequenta na classe comum, da própria escola 
ou de outra unidade escolar, e atendimento prestado por professor 
especializado, na forma de itinerância. 

 

Analisando sobre a acessibilidade dos prédios que obtém salas de AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) e recurso, bem como a maioria das 

Unidades Escolares do Município de Itapetininga/SP, podemos afirmar que nenhuma 

das unidades Escolares analisadas pela pesquisadora, corresponde aos dispositivos 

legais que garantem acessibilidade e permanência do aluno na escola, visando uma 

vida mais digna e independente.  

Em todas as unidades pude constatar que não há rampas, barras de 

proteção, banheiros adaptados, cadeiras e mesas adaptadas a cadeirantes, pelo 

contrário, as escolas da rede estadual, são escolas antigas munidas de diversas 

escadas, porém sem acessibilidade alguma a um cadeirante, deficiente visual e 

outros, não há banheiros adaptados, porém sendo necessário o professor ou uma 

pessoa responsável para a locomoção do mesmo., o que fere de acordo com a lei os 

princípios de igualdade. 

Na escola da rede municipal também não há acessibilidade, porém o prédio é 

mais novo, seus banheiros não são adaptados, há diversas escadas até chegar ao 

local da sala que promove o atendimento. 
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O que mais me chamou atenção é que em todas as escolas tanto na rede 

municipal quanto na rede estadual, as salas que promovem o atendimento em salas 

de AEE (Atendimento Educacional Especializado) ou Recurso, são afastadas das 

demais salas de aula, umas ficando na área externa da escola, próximas a 

banheiros e refeitórios, outras sendo a última sala da escola e ainda outras bem 

afastadas das demais salas de aula, próximo ao portão de saída do outro lado da 

escola. 

Visto que a inclusão é para todos, o porquê dessas salas afastadas, o porquê 

não inclusas dentro do ambiente escolar, onde circulam todos os alunos da escola. 

Já que a visão não deve ser difundida, e sim reformulada, valorizando o ser humano, 

mesmo com as justificativas dos professores, deveriam ter mais atenção a essa 

divergência de igualdade, que de fato atua ainda como segregação. 

Na resolução SE de 31 de janeiro de 2008, no artigo 11º diz que a 

organização dos  Serviços de Apoio Pedagógico Especializado (SAPEs) na unidade 

escolar, sob a forma de sala de recursos que somente poderá ocorrer de houver: 

espaço físico adequado, não segregado; recursos e materiais didáticos específicos, 

(parecer favorável da CENP, expandido pelo Centro de apoio Pedagógico  

Especializado). 

Já na Deliberação CEE Nº 68/2007, Art. 5.º, que diz que as escolas organizar-

se-ão de modo a prever e prover em suas classes comuns, podendo contar com o 

apoio das instituições, órgãos públicos e a colaboração das entidades privadas: 

 d) oferta de apoios didático-pedagógicos alternativos necessários à 
aprendizagem, à comunicação, com utilização de linguagens e códigos 
aplicáveis, bem como à locomoção. 

Art. 12 - Aplicam-se aos alunos com necessidades educacionais especiais, 
os critérios de avaliação previstos pela proposta pedagógica e 
estabelecidos nas respectivas normas regimentais, acrescidos dos 
procedimentos e das formas alternativas de comunicação e adaptação dos 
materiais didáticos e dos ambientes físicos disponibilizados aos alunos. 

Art. 14 – Serão assegurados aos alunos que apresentem necessidades 
educacionais especiais os padrões de acessibilidade, mobilidade e 
comunicação, na conformidade do contido nas Leis nºs 10.098/00, 
10.172/01 e 10.436/02, constituindo-se o pleno atendimento em requisito 
para o credenciamento da instituição, autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos. 
Art. 15 – As instituições especializadas de que trata o artigo 7º desta 
Deliberação deverão, gradual e continuamente, até 2010, reorganizarem-se, 
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readequando as respectivas estruturas às finalidades estabelecidas no 
artigo. 

 

De acordo com o Parecer CEB/CNE nº 17, de 3 de julho de 2001, Artigo 12:  

Os sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098/2000 e da Lei 
10.172/2001, devem assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem 
necessidades educacionais especiais, mediante a eliminação de barreiras 
arquitetônicas urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, 
equipamentos e mobiliário – e nos transportes escolares, bem como de 
barreiras nas comunicações, provendo as escolas dos recursos humanos e 
materiais necessários. Para atender aos padrões mínimos estabelecidos 
com respeito à acessibilidade, deve ser realizada a adaptação das escolas 
existentes e condicionada a autorização de construção e funcionamento de 
novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infra-estrutura definidos. 

 
 [...] Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer 
funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado de recursos 
humanos, materiais e financeiros que viabilizem e deem sustentação ao 

processo de construção da educação inclusiva.(RESOLUÇÃO Nº 2, DE 11 

DE SETEMBRO DE 2001). 
  

A Convenção Da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência (Projeto 

De Decreto Legislativo N° 563, De 2008): 

Tem como características os princípios da não discriminação, da afirmação 
do modelo de sociedade inclusiva, a afirmação acessibilidade e da 
autonomia das pessoas com deficiência. 

Quanto às atividades realizadas em cada escola, fica concluído que em cada 

unidade escolar foram apresentadas atividades diversificadas, que atendem as 

necessidades do aluno, bem como exploram suas habilidades. 

 A partir da Lei Orgânica do Município/SP, art. 205: 

 Os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do Município e 
valorizarão sua cultura e seu patrimônio histórico, artístico, cultural e 
ambiental na forma estabelecida pela Secretaria. 

Analisando os recursos pedagógicos destinados às escolas tanto municipais 

quanto estaduais, pude constatar que o professor provém de diversos recursos para 

trabalhar com o aluno de forma diversificada e que possa atingir um nível de ensino 

de qualidade; porém recursos de infraestrutura e acessibilidade, ainda são precárias. 

 

A partir da Lei Orgânica do Município/SP, arts. 206, 206 A e 207 diz que: 
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O município aplicará anualmente, nunca menos do que 25% (vinte e cinco 
por cento) da receita resultante de impostos e das transferências recebidas 
do Estado e da União, na manutenção e no desenvolvimento do ensino. 

Os recursos públicos poderão ser destinados a bolsas de estudo para o 
ensino fundamental e médio, na forma da lei, para aqueles que mostrarem 
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares 
da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder 
Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na 
localidade. 

O Município publicará, na forma prevista no artigo 118, desta  Lei Orgânica, 
até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, informações 
completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos 
destinados à educação e discriminadas por nível de ensino. 

 

A Deliberação CEE Nº 68/2007, Art. 4º garante: 

 

b) atendimento educacional especializado a se efetivar em sala de recursos 
ou em instituição especializada, por meio da utilização de procedimentos, 
equipamentos e materiais próprios, em período diverso ao da classe comum 
em que o aluno estiver matriculado; 

c) atendimento itinerante de professor especializado que, em atuação 
colaborativa com os professores das classes comuns, assistirá os alunos 
que não puderem contar, em seu processo de escolarização, com o apoio 
da sala de recursos ou instituição especializada; 
d) oferta de apoios didático-pedagógicos alternativos necessários à 
aprendizagem, à comunicação, com utilização de linguagens e códigos 
aplicáveis, bem como à locomoção. 

 

De acordo com a Convenção da ONU, de 2008, há um monitoramento 

internacional que é feito por um Comitê Internacional, cujo reconhecimento pelos 

países signatários se dá com a ratificação do Protocolo Facultativo. O Comitê tem a 

competência para receber e considerar as comunicações de denúncias de violações 

de direitos garantidos pela Convenção, apresentadas por pessoas ou grupos de 

pessoas sujeitos à sua jurisdição. 

Quanto à inclusão, de acordo com as respostas levantadas através de 

observações, diálogos e formulário de auto preenchimento aos professores das 

salas de recursos da rede estadual e professores das salas de AEE (Atendimento 

Educacional Especializado) da rede municipal do Município de Itapetininga/SP, vejo 

que muitos deles acreditam que a inclusão aconteça de forma lenta e não em sua 

totalidade, pois em casos severos, essas crianças seriam impossibilitadas de 

permanecer em uma sala de 30 alunos. Nesse sentido, se a Educação é para todos 
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não basta apenas colocar uma criança na sala de aula se esta não possa participar 

de todas as atividades realizadas diariamente com ou sem adaptações. É 

necessário incluí-los de forma que possam sentir-se realmente participantes e 

construtores do processo de aprendizagem. 
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VI- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da análise da pesquisa realizada nas Redes de Ensino, Estadual e 

Municipal, no município de Itapetininga/SP, tendo como objetivo apontar os pontos 

positivos e negativos de cada atendimento às ANEE (alunos com necessidades 

educacionais especiais) embasados nas leis, decretos e convenções que regem a 

Educação Nacional, pude constatar concretamente que os dois atendimentos estão 

adaptando-se em nível de estrutura, acessibilidade, currículo e formação docente, 

mas que diante a realidade não é possível ainda atender toda a clientela. 

Um dos pontos positivos apontados na pesquisa é que as escolas Estaduais 

atende essa demanda em salas de Recursos especializadas, apoiadas pelo SAPEs 

(Serviço de apoio pedagógico especializado) há um tempo maior que a Rede 

Municipal, desde 1975, buscando dar apoio aos ANEE( alunos com necessidades 

educacionais especiais) de acordo com suas necessidades, a fim de prepará-los 

para a inclusão em sala regular. 

Já a Rede Municipal passou a atender a clientela de ANEE (alunos com 

necessidades educacionais especiais) apenas em 2007. Pelo fato de ser recente à 

abertura das salas, estão sendo adaptadas novas escolas com vista a acessibilidade 

e permanência do aluno. Portanto como dados registrados na pesquisa, no ano de 

2011, tem um projeto de abertura de mais 14 salas de AEE (Atendimento 

Educacional Especializado), sendo uma para deficiência visual; nesse sentido a 

Educação Municipal também vem contribuindo com a inclusão, preparando os 

alunos, de acordo com suas habilidades. 

Um dos pontos negativos da Rede Estadual é a estrutura arquitetônica, pelo 

fato de ser prédios antigos, alguns considerados patrimônio histórico do município, 

por isso não apresentam condições de acessibilidade perante aos dispositivos 

legais, ao atendimento aos ANEE (alunos com necessidades educacionais 

especiais), pela ausência de rampas, barras de segurança, banheiros adaptados, 

pisos adaptados a deficiência visual, cadeiras adaptadas, enfim , sendo necessário o 

professor adequar-se a necessidade do aluno. 

Sendo assim, na rede Municipal, pela infraestrutura serem recentes, algumas 

escolas já respeitam as normas de acessibilidade, contendo banheiros adaptados, 
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rampas, piso adequado à deficiência visual, barras de segurança e até mesmo 

transporte público gratuito para locomoção dos alunos. 

Outro ponto positivo à Rede Estadual, de acordo com a análise de pesquisa é 

que os profissionais possuem habilitação, capacitação, especialização específica a 

cada área de atuação, sendo oferecidos anualmente; respeitando assim as 

normativas que estabelece a Resolução SE de 31 de janeiro de 2008, artigos 11 e 

12. 

 Já na Rede Municipal, os profissionais atuantes, de acordo com a análise da 

pesquisa, possuem apenas cursos de capacitação oferecidos pela Secretaria de 

Educação do município com apoio do SAEDI (Serviço de Apoio A Educação 

Inclusiva) e  participam anualmente de seminários da educação Inclusiva.  

A diferença em relação ao atendimento aos ANEE (alunos com necessidades 

educacionais especiais), nas salas de recurso da rede estadual e nas salas de AEE 

na rede municipal do município de Itapetininga/SP é que nas escolas municipais, de 

acordo com o Programa de Educação Inclusiva, não é indicado realizar o 

atendimento em grupos formados por alunos com a mesma patologia, ou 

desenvolvimento. Pelo contrário, esses grupos devem ser constituídos por alunos da 

mesma faixa etária e em vários níveis do processo de conhecimento. 

Nesse sentido, os alunos com síndrome de Down, por exemplo, poderão 

compartilhar esse atendimento com os colegas com outras síndromes, sequelas de 

paralisia cerebral e outros como sem causa orgânica, com diferentes possibilidades 

de acesso ao conhecimento. Sendo assim o atendimento nas salas de AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) é realizado em favor da habilidade do 

aluno. Partido desse pressuposto os alunos tendem a ter maior socialização entre o 

grupo, demonstrando suas potencialidades. 

As salas de recurso da rede municipal são organizadas em Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), englobando as diversas áreas na mesma sala, ou 

seja, D.V (deficiência Visual, D.A (deficiência auditiva), D.F( deficiência física), e D.I  

( deficiência intelectual). 

Já em relação ao atendimento em salas de Recursos da Rede Estadual, de 

acordo com a Resolução SE11 de 31 de janeiro de 2008, o atendimento é oferecido 

em salas de recursos de diversas áreas D.I (Deficiência intelectual,) D.A (Deficiência 
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Auditiva) e D.V (Deficiência Visual), que são atendidos de acordo com suas 

especificidades. Sendo assim cada professor é habilitado em sua área de atuação e 

busca sanar as dificuldades dos alunos, para que ele retorne a sua sala de origem 

no ensino regular. 

Vale a pena ressaltar que as duas redes de ensino no município de 

Itapetininga, vem gradativamente assim como em todo o Brasil, buscando encontrar 

estratégias e novos caminhos que possam oferecer a TODOS UMA EDUCAÇÃO DE 

QUALIDADE.  

Sabemos que isso, não depende apenas do nosso município, ou de nosso 

país, é necessário ainda uma grande mudança na política, uma visão reformulada 

diante a Inclusão, e mais investimentos quanto a capacitação dos professores, pois 

são eles os atuantes desse processo, que além de ser legal é um direito assegurado 

de todos os ANEE (aluno com necessidade educacional especial). 

É fundamental abordar que os estudos que possam ser realizados 

futuramente, sejam voltados às políticas públicas, e a formação do professor, 

visando uma educação de qualidade e a inclusão propriamente dita, 

verdadeiramente condizente com todas as leis que defendem uma EDUCAÇÃO 

PARA TODOS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



86 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARANHA, M.S.F. Integração Social do Deficiente: Análise Conceitual e 

Metodológica. Temas em Psicologia, número 2, 1995, p. 63-70.Ribeirão Preto, 

Sociedade Brasileira de Psicologia. 

 

BIANCHETTI, L.; FREIRE, I. M. (Orgs.). Um olhar sobre a diferença: interação, 

trabalho e cidadania. Campinas, SP: Papirus, 1998. 

 

BIANCHETTI, Lucídio. Aspectos históricos da apreensão e da educação dos 

considerados deficientes. Campinas – SP: Editora Papirus, 1998 – (Série 

Educação especial).  

 

BUENO, S. T.; RESA, J.A.Z. Educacion Fisica para niños y ninãs com 

necessidades educativas especiales. Malaga : Ediciones Aljibe, 1995. CIDADE, R. 

E.; FREITAS, P. S. Noções sobre Educação. 

 

BUENO, José Silveira. Educação especial brasileira: integração/segregação do 

aluno diferente. São Paulo: EDUC, 1993. 

 

BRASIL. Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ L9394.htm. 

 

BRASIL. Constituição Federal. Brasília, 1988. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Adaptações Curriculares/ secretaria de Educação Fundamental. 

Secretaria de Educação especial. – Brasília: MEC/SEF/SEESP; 1999.        

        

Cadernos de Educação 6: Inclusão Social Desafios de uma Educação Cidadã. 

UNIGRANRIO Editora, Rio de Janeiro, p. 13-30, nov., 2006. ISSN: 1679. 

 



87 

 

CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o Conhecimento; fundamentos 

epistemiológicos políticos, São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 1998. 

 

CRUZ, G. B. da; BOEING, L. A. As Licenciaturas e a formação do professor para 

a pesquisa. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DA REGIÃO 

SUDESTE, 6. Política, conhecimento e cidadania. Rio de Janeiro: UERJ, 2004. 

(Cdroom). 

 

DIAS, Marília Costa. Atendimento educacional especializado complementar e a 

deficiência intelectual: Considerações sobre a efetivação do direito à 

educação. Dissertação ( Mestrado). Universidade e São Paulo, Faculdade de 

Educação. São Paulo, 2010. 

 

FONSECA, Vitor  da. Cognição, neuropsicologia e aprendizagem: abordagem 

neuropsicológica e psicopedagógica. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

 

FREIRE, Paulo R. N. (1968). Ação cultural para a liberdade e outros escritos 

(3ªed.). Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978 a. 

 

INEP Instituto nacional de Estudo e pesquisas educacionais Anísio Teixeira, o 

IComentários sobre os resultados do Censo 2008, 15 de janeiro de 2009; acesso em 

07/03/2011. 

 

LABRONICI, RHDD & COLS. Esporte como fator de integração do deficiente 

físico na sociedade. Arq. Neuro-Psiquiatr. vol.58 n.4 São Paulo Dec. 2000. 

 

LÜDKE, Menga. “Avaliação institucional: Formação de docentes para o Ensino 

Fundamental e médio (As licenciaturas)”. Cadernos CRUB no 4. Brasília, set. 1994. 

 

MACIEL, Diva Albuquerque; BARBATO, Silviane, Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, Fundação Universidade de Brasília, Editora Unb, 

2010. 

 



88 

 

MANTOAN, Maria Tereza Égler. Inclusão Escolar- Caminho Desafios e 

perspectivas, 2006, p.16). 

 

MANTOAN, Maria Tereza Égler, Inclusão Escolar, o que é? Como fazer? São 

Paulo; Moderna, 2003. 

 

MANTOAN, M. T. E. (2001). Compreendendo a deficiência mental. Novos 

caminhos educacionais. São Paulo: Scipione. 

 

MAZZOTTA, Marcos. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 

5. Ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Políticas de educação especial no Brasil: 

da assistência aos deficientes à educação escolar. 1994. Tese (Livre-Docência 

em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

1994. 

 

MENDES, Enicéia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar 

no Brasil. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v 11, n. 33, dez. 2006. 

Disponível em: HTTP://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf; acesso em 21 

de junho de 2010.  

 

MONTEIRO, Agostinho dos Reis. O Pão do direito à Educação. Revista educação 

e Sociedade. V 24, n. 84, p. 763-789, set. 2003. ISSN 0101-7330. 

 

MONTEIRO, M da s. A Educação Especial na Perspectiva de Vigostky IN: 

Freitas, Maria Tereza de Assunção (Org.) Vigotsky: Um Século Depois, Juiz de Fora 

EDUFJF, 1998. 

 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3. Ed. Porto Alegre: Sulina, 

2007. 

 

MORIN, Edgar (2001). A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o 

pensamento; trad. Eloá Jacobina – 4ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf


89 

 

 

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2007. 

 

PONTES, Patrícia Albino Galvão. Direito à Educação. In: GUGEL, Maria Aparecida; 

COSTA FILHO, Waldir Macieira da; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. Deficiência no 

Brasil: uma abordagem integral dos direitos das pessoas com deficiência. 

Florianópolis: Obra Jurídica, 2007. 

 

PRIETRO, Rosângela Gavioli. Atendimento escolar de alunos com necessidades 

educacionais especiais: um olhar sobre as políticas de Educação no Brasil. In: 

ARANTES, Valéria (Org.).Inclusão Escolar: pontos e contrapontos. São Paulo: 

Summus, 2006. 

 

PROGRAMA, Educação inclusiva: direito à diversidade – Atendimento 

Educacional Especializado- MEC/SEESP, Brasília DF, 2007. 

 

REVISTA de Educação – Educação Especial – APEOESP- nº41, Fevereiro 2010. 

 

SASSAKI, Romeu Kasumi. Inclusão: Construindo Uma Sociedade Para Todos. 3ª 

edição.Rio de Janeiro: WVA, 1999. 

 

SILVEIRA, Flávia furtado; NEVES, Marisa Maria Brito da Justa. Inclusão escolar 

das crianças com deficiência múltipla: concepções de pais e professores. 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v.22, n.1, abril. 2006. 

 

STAINBACK,Willian; STAINBACK,Susan. Inclusão um guia para educadores. 

Tradução Magda Franca Lopes. Porto Alegre. Artes Médicas, 1999. 

 

TAVARES, Divan Alves. Efetivação do direito ao ensino Fundamental: uma 

questão de justiça. 2006. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. Disponível em: HTTP://www. biblioteca. 

pucminas.br/teses/Direito_TavaresDA_1. pdf;  acesso em 25 de novembro de 2010. 

 



90 

 

VYGOTSKY, Levy S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 

 

UNESCO (1994). Declaração de Salamanca e Linhas de Ação sobre 

Necessidades Educativas Especiais. Brasília: CORDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



91 

 

APÊNDICE 
 

Formulário aos Professores 
 

 
Universidade Aberta do Brasil / Universidade de Brasília – UAB/UNB 

 “Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar.” 

Aluna: Mônica Cristiane Milanez 

Pólo: Itapetininga       Turma: B 

Módulo 8 – Orientação à Monografia  

Profª: Orientadora: Vasti G. P. Correia 

Tema: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COMO 

AÇÃO DE  RESPEITO À DIFERENÇA 

FORMULÁRIO ELABORADO COMO APOIO AO TCC PARA PROFESSORES DAS 

SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. 

(  )Rede Municipal                              (  )Rede Estadual 

1) O Atendimento Educacional Especializado, proposto nesta Unidade Escolar, 

atende às necessidades do alunado em geral e contribui para o processo de 

aprendizagem dos alunos no ensino regular? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Em uma escala de 0 a 5, qual o rendimento global dos alunos, após serem 

inseridos nesta sala? (quanto à socialização. Adaptação, atividades de AVD e 

outros). 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3) Como são organizados os atendimentos aos alunos? (nº dias/horas). Há uma 

proposta de AEE para cada aluno? Como ela é definida?  Quais são seus 

objetivos gerais em relação ao ensino regular? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4) Quais são as necessidades educacionais específicas atendidas nesta 

Unidade Escolar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5) Quanto ao espaço físico e recursos pedagógicos? Você considera que esta 

Unidade Escolar está bem estruturada? . Se não, escreva o que poderia ser 

melhorado. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6) Quando e como é o seu contato com a família? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7) Quando e como é o seu contato com o professor da sala regular? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8) Você é bem recebido na sala regular para orientação ao professor ou já 

houve resistências? Se houve, por quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9) Você utiliza de metodologias diferenciadas para atender as diferenças em sua 

sala? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10)  Em sua opinião, o que significa educação para todos e inclusão escolar. 

Como o AEE contribui para que essa realidade seja concretizada. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

11)   O AEE está previsto no Projeto Político Pedagógico desta escola? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12) Como você tem participado das discussões acerca da inclusão, dos 

atendimentos aos alunos e das questões pertinentes à Educação Especial no 

contexto da escola? Quem participa das discussões? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Itapetininga______ de ______________________________de 2010. 

 

Ass.___________________________________________________________ 

Profª Sala de Atendimento Educacional Especializado 
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ANEXOS 

3. Termo de consentimento livre e esclarecido. 
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2 – Coleta de dados para monografia. 

 

 

 


