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RESUMO 

 

 

Oferecer educação justa e igualitária a todos os alunos, independente de sua condição física ou 
mental, é um exercício de cidadania e cumprimento da lei, que deve garantir a todas as crianças 
brasileiras o direito à educação. O objetivo deste trabalho monográfico é investigar se o atendimento 
educacional especializado é fundamental para garantir qualidade e igualdade de oportunidades aos 
Alunos com Necessidades Educacionais Especiais – ANEE. O mesmo tem como justificativa a 
importância do professor conhecer o processo inclusivo retirando de seu histórico estratégias que 
favoreçam sua metodologia em sala de aula. A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa 
bibliográfica e também empírica, por meio de uma pesquisa qualitativa. No embasamento da 
pesquisa utilizou-se autores como Bueno (1993); Lima (2006); Mantoan (1998),  dentre outros. A 
educação é um direito garantido por lei a todos os brasileiros e a educação especial é direito de toda 
criança, adolescente e jovem, mesmo que apresente características muito diferentes da maioria, 
conviver com sua geração, sendo que o espaço privilegiado para essa ação é a escola. 
 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Atendimento Educacional Especializado. Cidadania. 
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APRESENTAÇÃO 

O foco da presente pesquisa é o processo de inclusão e o atendimento 

educacional especializado para alunos com necessidades educacionais na rede 

municipal de ensino em Anápolis Goiás. 

Ao longo da História, a educação especial no Brasil revelou a existência 

de uma proposta de atendimento terapêutico, preventivo e corretivo, que, atualmente 

está sendo substituída, mesmo que de forma ainda incipiente, por uma proposta 

especificamente pedagógica. 

Nesta perspectiva, a legislação educacional vigente – Lei de Diretrizes e 

Base da Educação n° 9.394/96 e a Política Nacional de Educação Especial propõem 

alternativas para que as escolas de ensino regular viabilizem a inclusão e a 

permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais, prevendo uma 

minimização das barreiras, dos preconceitos e das discriminações, na busca de uma 

educação para a diversidade. 

Partindo do pressuposto de que a educação é direito de todos e para 

todos, as oportunidades oferecidas pela rede pública de ensino atende às 

necessidades da educação inclusiva? 

Assim, o objetivo geral deste estudo é investigar se o atendimento 

educacional especializado é fundamental para garantir qualidade e igualdade de 

oportunidades aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais – NEE. Como 

objetivos específicos tivemos a intenção de pesquisar sobre quais são os pontos 

cruciais da Educação Inclusiva, seus desafios e conquistas alcançadas no decorrer 

da história; investigar alternativas coerentes e reais para uma acessibilidade efetiva 

no processo de ensino aprendizagem de alunos com necessidades educacionais 

especiais de acordo com o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 

averiguar como é desenvolvido o programa do AEE na rede municipal de Anápolis. 

A idéia de uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que 

reconhece e valoriza a diversidade, sendo que a busca e a aquisição de direitos 

iguais e a criação de práticas inclusivas começam a ser manifestadas com 

resultados satisfatórios em ambientes educacionais, de trabalho, de lazer e esporte. 

Dessa forma, o estudo pretende contribuir para a compreensão da problemática 

envolvendo a educação de pessoas com necessidades educacionais especiais O 

foco está nas escolas de educação básica. 
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A presença da criança com deficiência na escola regular representa um 

avanço no que se refere à democratização do ensino, mas não garante a efetivação 

de uma política de inclusão. A idéia de inclusão é muito mais ampla do que 

simplesmente inserir no ensino regular a criança com deficiência, pois implica dar 

outra lógica para a escola, de forma que não seja possível pensar na possibilidade 

de criança nenhuma estar fora dela. É essencialmente um novo paradigma que 

resgata a educação como bem social e enfrenta as dificuldades da prática escolar, 

compreendendo a deficiência sob uma nova perspectiva, valorizando todo o 

redimensionamento da escola. 

 A escola como produtora de igualdades preza pela homogeneidade e, 

com isto, acentua e produz a desigualdade. Na tentativa de garantir a 

homogeneidade nas salas e entre os alunos, a escola exclui aqueles que se 

diferenciam. Com efeito, é impossível não reconhecer que as diferenças são 

inerentes ao gênero humano. Elas é que nos fazem distintos, inigualáveis e sem 

possibilidades de repetição. O fato de pertencer ao grupo social permite ao sujeito 

viver suas semelhanças, identificando-se no outro e, com este, naquilo que o faz um 

ser social, mas fazendo manifestar-se nesta identificação e diferenciação aquelas 

marcas próprias e que por isso o constituem único, diferente dos demais. 

 Essa diversidade é formada pelo conjunto de singularidades, mas 

também de semelhanças, que une as relações sociais. Logo, está presente em 

todas as interações e manifestações do ser humano, mesmo que se tente 

normatizar, ordenar e regulamentar determinadas relações, como pretende a escola. 

Parece que, na tentativa de garantir a promoção da igualdade, a escola está 

confundindo diferenças com desigualdades. As diferenças enriquecem, ampliam, 

são desejáveis porque permitem a identificação e a diferenciação, por fim, 

contribuem para o crescimento. As desigualdades, ao contrário, produzem 

inferioridade, porquanto minam o desenvolvimento das potencialidades humanas 

pelo fato de implicarem relações de exploração. As diferenças assentem na 

cooperação, enquanto as desigualdades ocasionam competição.  

 A escola, terreno fértil de aprendizagem diversa, constitui o espaço 

privilegiado para as manifestações de ordem afetiva, social e cognitiva dos alunos 

em enfrentamento do outro e da cultura. Se a escola permite o desenvolvimento de 

atitudes e o acesso aos conhecimentos que torna as pessoas mais aptas a interagir 



10 

 

no espaço da sociedade, ela se faz, então, ferramenta indispensável para todas as 

crianças e não somente para aquelas tidas como normais. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa empírica e bibliográfica buscando 

compreender como acontece o atendimento ao aluno especial na cidade de Anápolis 

e como é respaldado o ensino oferecido principalmente na rede municipal de ensino.  

O estudo foi estruturado em capítulos. No primeiro capítulo faz-se a 

revisão da literatura em busca de conhecer como aconteceu o processo de inclusão 

do deficiente na sociedade e na escola. No segundo, teremos os objetivos que se 

pretende com este estudo. O terceiro capítulo aponta o percurso metodológico da 

pesquisa, onde são direcionados o tipo de estudo, o local da pesquisa, dentre 

outros. O quarto capítulo refere-se a discussão e análise dos resultados. 

Compreendeu-se que, a educação nunca alcança estágio final, pois, é 

dinâmica, inovadora e deve propor-se a alcançar sempre o que há de melhor em sua 

comunidade, tornando o processo educativo um caminho de glória para aqueles que 

buscam com persistência, alcançar a plenitude no processo de aquisição do 

conhecimento. É nisso que se espelha a educação inclusiva, que busca nas 

possibilidades a aprendizagem de forma justa e igualitária. 
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I-  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A deficiência como paradigma individual e social foi determinado em partes 

pelas representações que a sociedade sempre impôs ao indivíduo diferente em seus 

aspectos físicos ou mentais em diferentes gerações, e pelo nível de 

desenvolvimento científico, político, ético, econômico da sociedade em determinada 

época. 

A inclusão escolar, mais do que uma política de transformação de práticas 

educativas, é uma poderosa força de reedificação de identidades e valores que 

resultarão certamente na construção de sujeitos mais aptos a participar das 

dinâmicas realizadas no interior da sociedade. No entanto, até pela relevância das 

interações socioafetivas desenvolvidas no interior da escola, não se pode 

negligenciar o valor desta instituição como umas das mais importantes responsáveis 

pela transmissão e produção de conhecimentos. 

 

1.1 Histórico da inclusão 

 

Bruno (2006) afirma que as raízes históricas dos fenômenos da deficiência 

sempre foram marcadas por fortes rejeições, discriminação e preconceitos. A 

literatura da Roma Antiga traz relatos de que as crianças nascidas com deficiências 

eram afogadas por serem consideradas defeituosas e sem possibilidade de 

desenvolver a inteligência. Na Grécia Antiga, conforme relata Platão na obra A 

República, as crianças que nasciam com alguma imperfeição era sacrificadas pelo 

poder público.  

O que se percebe na história da inclusão é que as pessoas com 

anomalias físicas ou psicológicas eram eliminadas, ou seja, matavam-se as crianças 

nascidas apresentando defeitos físicos ou mentais, como ocorre hoje em algumas 

tribos indígenas. Na prática de atos tão bizarros, acreditam estar fazendo correto, 

defendendo crenças e costumes. 

Já na Idade Média, a deficiência era vista como maldição, castigo ou o 

indivíduo era considerado portador de doenças contagiosas. Os deficientes mentais, 

os loucos e os criminosos eram pessoas consideradas possuídas por demônios, 

portanto, não poderiam conviver em sociedade. 
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Ferreira (1995) afirma que no final do século XIX e início do século XX, 

com o movimento eugênico – purificação da raça com reprodução somente entre os 

mais bonitos, habilidosos, no meio de outras características consideradas superiores 

aos demais -, que dominou os Estados Unidos e parte da Europa, supunham-se a 

transmissão hereditária das deficiências socialmente indesejáveis. Nesse contexto, 

surgiram medidas como esterilização e a institucionalização, no qual se mantinha as 

pessoas com deficiência físicas trancados ou eram exterminados. Um dos 

argumentos para a eugenia era de que os locais onde se reuniam pessoas de classe 

sociais menos favorecidas ou até mesmo as instituições que mantinham as pessoas 

com necessidades especiais, por exemplo, tinham sua origem marcada por pessoas 

menos inteligentes e deixariam de existir se este grupo não se propagasse. 

O nazismo ficou marcado pela eliminação em massa de pessoas com 

deficiência, recomeçando o processo de destruição de seres humanos, acreditando na 

existência de uma raça superior. 

Ao longo da história é possível perceber que as pessoas que nasciam com 

características consideradas anormais, eram tratadas com desrespeito sendo às 

vezes até excluídas do convívio familiar.  

Teoricamente acrescenta-se que,  

 

As últimas décadas do século XIX mostraram alterações substantivas nas 
características das instituições. São dessa época a descrença na 
recuperação, a ênfase no trabalho mais para ajudar as instituições do que 
os indivíduos e a ampliação física das instalações. Muda também a 
população atendida: saem os grupos economicamente favorecidos, que 
esperavam a cura, e entram os pobres, os delinqüentes, os culturalmente 
diferentes e os deficientes mais graves, da cura para a custódia, da 
assistência para a violência (FERREIRA, 1995, p. 20). 

 

Conforme o autor supramencionado, a exclusão familiar dos “anormais” na 

sociedade do século XIX, se dava pelo fato de serem considerados estorvos das 

famílias e da sociedade. Desse modo, instituições asilares eram criadas para excluir 

as pessoas com anomalias físicas ou mentais do convívio social. Assumia-se a 

proteção da sociedade contra os diferentes, através de instituições segregadas, 

independentemente da forma ou grau de desvio.  

Nas últimas décadas o processo de inclusão tomou rumos diferentes em 

que podemos dizer que as mudanças foram positivas, pois as pessoas com 

deficiências passaram a ser vistas com mais dignidade e respeito, tendo seus 
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direitos preservados. A interação social da pessoa com necessidades educacional 

especial tem apresentado muitas mudanças no decorrer da história, sendo que 

antes eram considerados seres inferiores e incapazes de viverem em sociedade, 

sem direitos e deveres. 

Segundo Bueno (2003), nas sociedades ocidentais a educação de 

pessoas com necessidades especiais contou com o apoio do movimento popular 

que reivindicou acesso e participação do povo na direção do país, originando a 

democracia republicana nos padrões franceses, dando origem à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

Buscava-se uma escola igualitária, permitindo o acesso de todos os 

alunos de todas as classes sociais. Escola universal, independentemente da origem 

social de seus alunos. A Educação Especial surge, pois, como parte de uma 

proposta de educação a toda sociedade, que denunciava a discriminação e a 

exclusão social.  

Bueno (1993) explica ainda que, no Brasil, o desenvolvimento histórico da 

educação especial tem início no século XIX, quando os serviços dedicados a esse 

segmento social, inspirados por experiências norte-americanas e européias, foram 

trazidos por alguns brasileiros que se dispunham a organizar e a implementar ações 

isoladas e particulares para atender  pessoas que apresentassem qualquer tipo de 

necessidade, física, mental ou sensorial. 

Nesse sentido, 

a excepcionalidade é uma e são várias. Ao longo da história, nas diferentes 
organizações sociais, mesmo num dado momento em dada cultura, há 
grande variação nos critérios qualitativos (tipo de características) e 
quantitativos (grau de diferença) que definem o indivíduo como excepcional; 
como alguém que se distancia dos padrões de “normalidade” a ponto de 
requerer ou justificar cuidados especiais (FERREIRA, 1995, p. 13). 

 

As iniciativas do cuidado as pessoas com necessidades especiais não 

estavam integradas às políticas públicas de educação e foi preciso o passar de um 

século, aproximadamente, para que a educação especial passasse a ser uma das 

componentes do sistema educacional brasileiro. 

Foi no início dos anos de 1960 que a educação especial de ensino foi 

instituída oficialmente, com a denominação de educação dos excepcionais. 
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Destacam-se a existência de várias categorias de necessidades na 

educação especial, conforme Mendonça (2004, p. 09), são elas: “dependentes, 

treináveis, educáveis, deficiência mental e auditiva”. 

Os dependentes são aqueles atendidos em clínicas e possuem ausência 

quase total da linguagem, incapacidade de adquirir hábitos higiênicos, necessidade 

de assistência contínua no vestir, comer, incapacidade de se defender do perigo e 

ajustar-se ao meio social, retardo reconhecido desde os primeiros anos de vida, não 

responde aos estímulos do meio em que vive e também possui independente da 

idade cronológica, idade mental inferior a 3 ou 4 anos.  

Existem, também, os treináveis que freqüentavam escolas especiais, que 

possuem capacidade de defender-se dos perigos, capacidade de adquirir hábitos 

rotineiros de higiene, conseguem realizar pequenos trabalhos caseiros, possuem 

aprendizagem da partilha e respeito pelos colegas, limitações na aprendizagem da 

escrita, leitura e aritmética, possuem atraso no andar e falar e o retardo mental. 

Os que frequentam classes especiais: 

 

- Limitações de aprendizagem espontânea; Dificuldade de compreensão e 
de manter atenção dirigida.; Habilidade de adaptação pessoal e social; 
Possibilidade de apresentar comportamento de agressividade, 
desvalorização, frustração, teimosia, falta de discernimento; Capacidade de 
aprendizagem, com limitação, da leitura, escrita e aritmética;  Necessidade 
de experiências concretas, pois falta aptidão para trabalhar com abstração; 
Vocabulário suficiente para a vida diária; Atraso mental só verificado na 
idade escolar; Comumente o crescimento físico é normal;  Atingem, na fase 
adulta, uma idade de desenvolvimento mental entre 7 e 12 anos. 
(MENDONÇA, 2004, p.11). 

 

Em alguns aspectos, como comunicação, cuidados pessoais, habilidades 

sociais, desempenho na família e comunidade, independência na locomoção, 

cuidados com a saúde e a segurança, desempenho escolar, lazer e trabalho, há 

dificuldade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade. 

Porém, enquanto educadores, não é cabível supor seja impossível que um aluno 

com déficit mental tenha condições de aprender e a ocupar-se de si mesmas. 

Felizmente muitas crianças com distúrbios mentais podem aprender muitas coisas, 

chegando à vida adulta de maneira quase que independente. 
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Ferreira (1995) afirma que à deficiência mental, é caracterizada por 

funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média e se origina no 

período de desenvolvimento.1 

Conforme Mazzota (1996), a educação especial foi assumida pelo poder 

público em 1957 com a criação das "Campanhas", que eram destinadas 

especificamente para atender a cada uma das deficiências apresentadas nos alunos 

nas escolas. Nesse mesmo ano, instituiu-se a Campanha para a Educação do Surdo 

Brasileiro - CESB, seguida da instalação do Instituto Nacional de Educação de 

Surdos – INES, em funcionamento, no Rio de Janeiro. Outras Campanhas similares 

foram criadas posteriormente, para atender a outras deficiências. Elas foram extintas 

por falta de verbas anos depois. 

De acordo com Domingos (2005) um marco na educação especial no 

Brasil foi a contribuição de Helena Antipoff, pesquisadora e educadora russa que, 

através de seus estudos, contribui de forma significativa para a educação de 

crianças especiais, com base nos experimentos de Jean Piaget, pesquisador da 

inteligência humana.  Helena Antipoff, organizou o Instituto Pestalozzi de Minas 

Gerais, dentre as múltiplas propostas vinculadas na reforma mineira do ensino, 

estava a formação das professoras das escolas públicas em psicologia da criança e 

nos novos métodos divulgados pelo movimento da Escola Nova em suas várias 

concepções, que estava em voga na Europa e nos Estados Unidos da América. O 

objetivo da iniciativa era educar e reeducar crianças que não tinham famílias e as 

excepcionais que não conseguiam acompanhar o ensino regular.   

São estas contribuições significativas que tornam a luta pela educação 

igualitária e democrática no Brasil, tornando os alunos com necessidades 

educacionais especiais iguais e fortes em busca do aprender. 

Segundo a Federação Nacional de APAEs (2008) na luta pelo direito a 

educação, nasce a Associação de Pais e Amigos de excepcionais (APAE), através 

da união de familiares, que buscaram auxílio de amigos, professores e médicos de 

seus filhos. Este movimento foi liderado por Beatrice Beminis, mãe de uma menina 

com síndrome de Donw, que com força e coragem, fundou em 11 de janeiro de 1954 

a primeira APAE no Brasil. O nascimento desta instituição que começou a cuidar da 

educação das crianças especiais através da união de familiares demonstra que 

                                                             
1
 Atualmente utilizamos à expressão pessoa com deficiência Intelectual, segundo a  Declaração de 

Montreal de 2004. 
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somente com o apoio mútuo e constante se torna possível romper barreiras e limites 

em benefício da aprendizagem. 

Nessa proposta de união pelo excepcional, Mantoan (1998) afirma que 

foram muitos os políticos, educadores, pais, personalidades brasileiras que se 

uniram em prol da educação de pessoas com deficiência e que protagonizaram a 

história dessa modalidade de ensino.  

Com a luta em favor do direito de estudar, surge a união em favor dos 

serviços comunitários destinados às crianças e uma ênfase maior no papel da 

educação, tendo em vista um maior desenvolvimento dos processos cognitivo, 

afetivo e social dos alunos, bem como serviço de proteção à infância, privilegiando 

as necessidades comuns a todas as crianças.  

A proposta inclusiva na educação sugere que haja uma re-significação  da 

sociedade e na escola que são oferecidas ao aluno brasileiro. Neste repensar o 

desafio é tornar a escola que se tem em um local de convívio das diferenças, 

apresentando iguais possibilidades de acesso as crianças em geral. 

Em 1972 foi constituído pelo Ministério de Educação e Cultura - MEC2 o 

Grupo- Tarefa de Educação Especial e juntamente com o especialista James 

Gallagher, que veio ao Brasil a convite desse Grupo, foi apresentada a primeira 

proposta de estruturação da educação especial brasileira, tendo sido criado um 

órgão central para geri-la, sediado no próprio Ministério e denominado Centro 

Nacional de Educação Especial – CENESP3 - apresentaram propostas para a 

integração do aluno no ensino regular, bem como cuidados com a saúde do 

educando  (MENDES, 1995). 

A partir da última década de 80 e início dos anos 90 as pessoas com 

deficiência, através Organização das Nações Unidas (ONU) com a declaração do 

ano de 1981 como o “Ano Internacional das Pessoas Deficientes”, se organizaram e 

participam de comissões, coordenações, fóruns e movimentos, visando assegurar 

de alguma forma os direitos que conquistaram, tais como serem reconhecidos e 

respeitados em suas necessidades básicas de convívio com as demais pessoas.  

Ferreira (1995) informa que em1989, foi criada a Coordenadoria para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), junto ao Gabinete Civil da 

                                                             
2
MEC-  Ministério da Educação e Cultura é um órgão do governo que cuida dos assuntos relativos ao 

ensino público. 
3
 CENESP – órgão destinado a integração do aluno com necessidades educacionais especiais no 

ensino regular. 
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Previdência da República, visando coordenar os “assuntos, atividades e medidas 

que se refiram às pessoas portadoras de deficiências”.  

No Brasil, verifica-se através da história da educação que houve 

necessidade de intervenção do governo Federal garantindo que todas as crianças 

tivessem acesso ao conhecimento formal.  

Lima (2006) pondera que, no Brasil foram coletados dados alarmantes que 

se constituem em elementos de fundamental importância para a compreensão do 

surgimento da proposta de inclusão, dentre eles, a) fracasso escolar, a evasão e a 

repetência, especialmente das crianças pobres; (b) o aumento da demanda pela 

criação de classes e escolas especiais, sobretudo na década de 1980.  

 

 

1.2 – Educação Inclusiva: mudança de paradigma 

 

Diante dos problemas apresentados, observa-se a preocupação em dar 

prioridade a qualidade do ensino regular brasileiro, tendo em vista ser um  desafio 

que precisava ser assumido por todos os educadores e familiares.  Um compromisso 

inadiável das escolas, pois a educação básica é um dos fatores do desenvolvimento 

econômico e social. Trata-se de uma tarefa possível de ser realizada, porém, 

depende da participação da sociedade.  

Assim, é possível verificar que na pesquisa de Lima (2006) os resultados 

obtidos propiciaram propostas de reformulação dos sistemas de ensino. As 

demandas dos movimentos sociais confluíram para a elaboração de uma 

Constituição Federal que incorporasse os anseios que se desenvolviam em relação 

a educação de qualidade a todos os brasileiros. 

Mantoan (1998) aponta que na educação escolar, a inclusão veio 

revolucionar o sistema organizacional e as propostas curriculares vigentes. O 

objetivo é prevalecer de verdade, o direito à educação, prescrito em nossa 

Constituição de 1988. Assim, a meta da inclusão escolar é transformar as escolas, 

de modo que se tornem espaços de formação e de ensino de qualidade para todos 

os alunos e não apenas para os que têm uma deficiência. A inclusão implica em 

mudanças de atitudes, posturas, de conceitos e posições, que fogem às regras 

tradicionais do jogo educacional, ainda fortemente calcados na linearidade do 
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pensamento da transmissão dos conteúdos curriculares tradicionais. Porém, neste 

contexto é preciso compreender a inclusão escolar. 

É importante frisar que para muitos, falar de inclusão na escola é ampliar 

os problemas que nela já existem, na medida em que "alunos-problema" entrarão 

em salas de aulas dos considerados normais; para outros, é uma proposta inviável 

por se sentirem incapacitados de atuar com alunos especiais. O que se percebe nos 

desabafos de muitos docentes é o medo de não saberem lidar com a novidade, de 

não alcançarem os objetivos de sua profissão ou até mesmo medo dos desafios. Ao 

invés de adaptar o ensino para atender a todos e recriar práticas mudando antigos 

conceitos, revendo o seu papel, reconhecendo e valorizando a diferença a escola se 

omite em muitos casos, procurando os culpados para o seu aparente fracasso. 

Sabe-se que ensinar é um ato coletivo em que todos os alunos, independentemente 

de sua condição intelectual, física possam ser ensinados. 

Sassaki (2003) coloca que, apesar de tema constante na educação 

brasileira sobre inclusão ainda carece de alguns esclarecimentos, principalmente 

quando a confusão persiste entre os professores pouco informados sobre o assunto 

ou entre os “estudiosos” e pesquisadores que jamais ousaram entrar numa aula para 

experimentar e conhecer as possibilidades efetivas da inclusão.  

Portanto, inclusão é um termo que exige uma explicitação clara de seu 

significado, o uso desse conceito é cada vez mais frequente e diferenciado de 

acordo com o contexto, que se faz necessário verificar a partir de que enfoque está 

sendo utilizada a expressão.  

A educação inclusiva é uma proposta de ensino democrático, onde todos 

podem ter acesso a um sistema educacional comum e também a outros que por 

qualquer motivo ou característica se sintam excluídos, é importante ressaltar que a 

inclusão é um processo pedagógico, ético e político. Implica a inserção de todos, 

sem distinção de condições lingüísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocional, 

étnicas, sócio-econômicas ou outras, e requer sistemas educacionais planejados e 

organizados que dêem conta da diversidade dos alunos. 

A sociedade vem se deparando com várias situações que costumam 

colocar distantes as pessoas com necessidades especiais, impedindo-os de 

ocuparem seu espaço, terem sua autonomia pessoal e profissional, assim como as 

pessoas consideradas normais, devido a competição pelo espaço e concorrência 

desleal. 
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Para Araújo 

 

a inclusão é o resultado da soma de oportunidades bem sucedidas que são 
possibilitadas  a qualquer cidadão e não somente dos decretos, sem 
oportunizar o real acesso às oportunidades e aos  meios para superar os 
desafios que promovam o seu desenvolvimento (1998, p. 89). 

 

As ações que ocorrem em cada momento histórico se refletem nos 

processos educacionais e, por isso, uma escola inclusiva será o reflexo de uma 

sociedade inclusiva. Cuidar, integrar, reconhecer, relacionar-se com pessoas com 

necessidades especiais era tarefa restrita à família ou às instituições dedicadas ao 

problema, mas agora esse papel é também das escolas.  Assim, a inclusão social 

implica no ingresso do aluno com necessidades especiais na escola regular, implica 

justiça social, garantir o direito de todos à educação. 

Quando se pensa em inclusão é possível se deparar com uma inovação 

que de alguma forma mexe com as propostas pedagógicas de ensino e com uma 

sociedade democrática que se permite reconhecer a diferença. A inclusão somente 

acontecerá quando existir mudanças na forma de tratar e educar as pessoas, 

respeitando-lhes as peculiaridades. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei nº 9.394, 

de 20-12-1996, trata, especificamente, no Capítulo V, da Educação Especial. Define-

a por modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para pessoas com necessidades educacionais especiais (BRASIL, LDB, 

1996). 

A lei que preconiza a LDB/9394 visa atender todos os níveis de ensino, da 

educação infantil ao ensino superior. Essa modalidade de educação é considerada 

como um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que estejam 

à disposição de todos os alunos, oferecendo diferentes alternativas de atendimento. 

 A educação inclusiva implica um processo contínuo de melhoria da 

escola, com o fim de utilizar todos os recursos disponíveis, especialmente os 

recursos humanos, para promover a participação e a aprendizagem de todos os 

alunos no seio de uma comunidade local. É uma proposta inovadora que objetiva 

remover as barreiras da exclusão social. 
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A Declaração de Salamanca4 sustenta: 

 
as escolas regulares com uma orientação inclusiva são o meio mais eficaz 
de combater atitudes discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras, 
de edificar uma sociedade inclusiva e de conseguir educação para todos. 
Além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria das crianças 
e promovem a eficiência, numa ótima relação custo-qualidade, de todo o 
sistema educativo (UNESCO, 1994, p. 1). 
 
 

O princípio da normalização diz respeito a uma colocação seletiva da 

pessoa com necessidade especial na classe comum. Nesse caso, o professor de 

classe comum não recebe um suporte do professor da área de educação especial. 

Os estudantes do processo de normalização precisam demonstrar que são capazes 

de permanecer na classe comum.  

Segundo Ferreira e Guimarães (2003), o processo de inclusão se refere a 

um processo educacional que visa estender ao máximo a capacidade da criança 

com deficiência na escola e na classe regular. Envolve fornecer o suporte de 

serviços da área de Educação Especial através dos seus profissionais. A inclusão é 

um processo constante que precisa ser continuamente revisto. 

O especial da educação não é requerido apenas para a inserção de 

alunos com deficiência, mas para que possa reverter uma situação de evasão 

escolar de uma parte significativa dos alunos, isto é, este especial qualifica as 

escolas que são capazes de incluir os alunos excluídos, indistintamente, 

descentrando os problemas relativos à inserção total dos alunos com deficiência 

e focando o que realmente produz essa situação lamentável de nossas escolas.   

Afinal, o objetivo das políticas voltadas para a educação, visando à 

inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais para atender 

aos dispositivos legais é, segundo Mittler (2003), garantir o acesso e a participação 

de todos em todas as possibilidades de oportunidades oferecidas pela escola e 

impedir a segregação e o isolamento. 

É certo que as pessoas com necessidades educacionais especiais 

constituem uma grande preocupação para os educadores inclusivos, mas todos 

sabem, a maioria dos alunos que fracassam na escola são crianças que não vêm do 

ensino especial, mas que talvez acabem nele.   Pensar, decidir e trabalhar em favor 

                                                             
4 A Declaração de Salamanca (Salamanca - 1994) trata dos Princípios, Política e Prática em 
Educação Especial. Trata-se de uma resolução das Nações Unidas adotada em Assembléia Geral, a 
qual apresenta os Procedimentos-padrões das Nações Unidas para a Equalização de Oportunidades 
para Pessoas Portadoras de Deficiências. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Salamanca
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
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da inclusão é denotar por essa tão óbvia concepção uma revolução no ensino 

regular. Para tanto, demanda de maior qualificação docente para o ensino especial, 

de modo que a aquisição eficaz do conhecimento seja uma realidade nas escolas 

brasileiras (MANTOAN, 1998). 

Carvalho e Negretto (2002) afirmam que a função da educação, numa 

sociedade democrática, é criar condições para que todos os alunos desenvolvam 

suas capacidades, respeitando as diferenças preparando-os para o exercício da 

cidadania. Isso implica em uma política educacional que inclua efetivamente no 

sistema de ensino. Nesse sentido, já é consenso que um dos desafios para a 

garantia de qualidade de ensino e da aprendizagem é a existência de uma política 

de formação de professores. 

 Dessa forma, os avanços conquistados em relação às pessoas com 

necessidades educacionais especiais, baseiam-se nos dispositivos legais e visa 

compensar os anos de atraso em busca de melhorias em relação à qualidade de 

vida desses indivíduos. Verifica-se ainda a necessidade de apoio a todos os níveis 

de ensino (infantil, fundamental, superior), a fim de garantir-lhes condições de 

acessibilidade física, de recursos materiais, humanos e técnicos apropriados para 

que possam atender com o mínimo de respeito às pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

 

 

1.3 Atendimento Educacional Especializado- AEE 

 

Batista (2005) afirma que a escola é uma instituição responsável pela 

saída da criança do seio familiar para estar em uma ambiente coletivo, e tem como 

função social reguladora e formativa do aluno. Os conhecimentos produzidos na 

escola necessitam ser revestidos de valores éticos, estéticos e políticos e acima de 

tudo tem como tarefa de ensinar os alunos a compartilhar saberes, sentidos 

diferentes das coisas, emoções, discutirem e trocar pontos de vista. Enfim, a escola 

comum tem a função de introduzir o aluno no mundo social, cultural e científico. 

Já a escola especial foi estabelecida para substituir a escola comum no 

processo de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência. E o atendimento 

educacional especializado é uma forma de garantir que sejam reconhecidas e 
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atendidas as particularidades de cada aluno com deficiência (FAVARO; PANTOJA; 

MANTOAN, 2007). 

O Atendimento Educacional Especializado é chamado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de Educação Especial. O direito ao 

atendimento educacional especializado (AEE) está igualmente previsto nos artigos 

58, 59 e 60 da Lei nº 9.394/96 – LDBEN e, para não ferir a Constituição, ao usar o 

termo Educação Especial, deve fazê-lo, segundo sua nova interpretação, com base 

no que a Constituição inovou, ao prever o “atendimento educacional especializado e 

não mais a Educação Especial”, como constava das legislações anteriores. 

A Educação Especial, quando presente no ensino escolar, de acordo com 

essa nova concepção atinge necessariamente a escola comum em seus 

fundamentos e práticas. 

De fato, se os alunos com deficiência passam a realizar seus estudos em 

escolas comuns, esse alunos, assim como outros que foram excluídos das escolas 

comuns, constituem uma forte pressão para que o ensino comum seja revisto em 

suas bases teórico/metodológicas e em sua organização pedagógica. 

Fávero (2007) afirma que a educação especial possui duas faces: a  

primeira, e mais conhecida, e a que levou a organização de escolas separadas, 

chamadas de especiais ou especializadas, voltadas apenas para pessoas com 

deficiência, nas quais normalmente se pode cursar a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, ou seja, substituem totalmente o acesso a uma escola comum. A 

segunda, e a que vem sendo bastante propagada pelos movimentos que defendem 

a inclusão escolar, ou seja, a frequencia a um mesmo ambiente par alunos com e 

sem deficiência, entre outras características. Essa segunda faceta e a do 

Atendimento Educacional Especializado como apoio e complemento, destinado a 

oferecer aquilo que há de específico na formação de um aluno com deficiência, sem 

impedi-lo de frequentar, quando na idade própria, ambientes comuns de ensino, em 

estabelecimentos oficiais comuns.  

 

Na perspectiva de um ensino para todos, o especial na educação assegura 
o prosseguimento dos estudos de alunos com deficiência, nas escolas 
comuns, por meio do atendimento educacional especializado, que provê 
meios de que esses alunos necessitam para eliminar/reduzir barreiras que 
suas deficiências impõem em maior ou menor grau ao aproveitamento 
escolar, nas turmas comuns de ensino regular. O AEE, contudo, não tem 
poderes para avaliar/definir quem está ou não em condições de cursar o 
ensino comum. O direito de todos à educação incumbe-se do acesso e 
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permanência de todos os alunos, com e sem deficiência, às escolas comuns 
(MANTOAN, 2010, p.50). 

 

O ambiente de ensino, quanto mais especializado, melhor. O grande 

problema levantando por muitas escolas tradicionais é que os professores não se 

sentem habilitados para receber os alunos. 

Fávero (2007) a esse respeito diz que, as escolas tradicionais alegam um 

antigo despreparo para receber alunos com deficiência visual, auditiva, intelectual e 

até física, mas nada ou muito pouco fazem no sentido de virem a se preparar. Ha 

também uma constante alegação de que essa inclusão escolar é muito boa, mas 

não pode servir para o aluno que tenha deficiências muito graves. Ora, alunos em 

tais condições estão a procura de tratamentos relacionados a área da saúde e são 

em número bastante reduzido. As crianças que vem sendo recusadas 

constantemente nas escolas são crianças cegas, surdas, com limitações intelectuais 

e/ou físicas, mas não associadas a doenças. São, apenas, crianças com deficiência, 

que merecem atenção de seus professores. 

O direito ao atendimento Educacional Especializado previsto nos artigos 

58,59 e 60 da LDBEN (Lei 9394/96) e também na Constituição Federal, não substitui 

o direito à escolarização oferecida em turmas de escolas comuns da rede regular de 

ensino. 

São consideradas materiais do Atendimento Educacional Especializado: 

  

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); interpretação de LIBRAS; ensino de 
língua portuguesa para surdos; código Braille, orientação e mobilidade; 
utilização do soroban; ajudas técnicas, incluindo informática adaptada; 
mobilidade e comunicação alternativa/aumentativa; tecnologias assistivas; 
informática educativa; educação física adaptada; enriquecimento e 
aprofundamento do repertório de conhecimentos, atividades da vida 
autônoma e social, entre outras (FÁVARO;PANTOJA;MANTOAN, 2007, 
2007, p. 29). 

 

O AEE tem como função primordial auxiliar a escola comum no 

cumprimento da Constituição Brasileira que garante que todos os alunos tenham 

direito ao ensino e a educação inclusiva garante a qualquer criança o acesso a 

educação, sem discriminação indevida, beneficiando a todos o convívio e 

crescimento educacional (BATISTA, 2005). 
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Mesmo que não consigam aprender todos os conteúdos escolares, é 

preciso que seja garantido aos alunos com severas limitações o direito a convivência 

na escola, entendida como espaço privilegiado da formação global das novas 

gerações. Uma pessoa, em tais condições, precisa inquestionavelmente dessa 

convivência, conforme Fávaro; Pantoja; Mantoan (2007).   Os conteúdos escolares 

que esse aluno não conseguir aprender em uma escola que lhe proporcione um 

ambiente desafiador e que adote as práticas de ensino adequadas a 

heterogeneidade das salas de aula, provavelmente não serão aprendidos em um 

ambiente segregado de ensino. Por outro lado, nada impede que esse aluno 

severamente prejudicado receba Atendimento Educacional Especializado, como 

complemento e apoio ao seu processo escolar na escola comum. 

A classificação estabelecida pela Bureau Internacional d´Audiophonologie 

Biap5, sobre a surdez considera: 

 

Surdez Leve – Apresentação de perda auditiva situada até 40 decibéis. 
Impede que a criança perceba igualmente todos os fonemas das palavras. 
 
Surdez Média – Apresentação de perda auditiva entre 40 e 70 decibéis. O 
deficiente identifica as palavras mais significativas, tendo dificuldade de 
compreender certos termos de relação e/ou frases gramaticais complexas. 
 
Surdez Severa – Apresentação de perda auditiva entre 70 e 90 decibéis. 
Permite apenas que o deficiente identifique alguns ruídos familiares. 
 
Surdez Profunda – Apresentação de perda auditiva acima de 90 decibéis. A 
criança é privada das informações auditivas necessárias para receber e 
identificar a voz humana, impedindo que adquira a linguagem oral 
(CONSTRUIR NOTÍCIAS, 2007, p. 3) 

 

 

As pessoas com surdez enfrentam inúmeros entraves para participar da 

educação escolar, decorrentes da perda da audição e da forma como se estruturam 

as propostas educacionais das escolas. Muitos alunos surdos podem ser 

prejudicados pela falta de estímulos em todas as áreas, se não forem 

adequadamente estimulados em suas áreas cognitivas, socioafetiva, lingüística 

dentre outras. 

                                                             
5 O Bureau International d´Audiophonologie (BIAP) é formado por representantes de empresas, 
nacionais ou regionais das comissões de Audiofonologia, delegados e associações profissionais 
internacionais relacionados com as disciplinas mencionadas na definição de Audiofonologia e 
membros associados. 

 



25 

 

É importante observar que na deficiência auditiva, as alternativas de 

atendimento estão intimamente relacionadas às condições individuais do indivíduo. 

Afinal, quanto maior a perda auditiva maiores serão os problemas educacionais e 

maior será o tempo que no caso da educação formal o aluno precisará de 

atendimento especializado que garanta sua aprendizagem. 

Fávaro, Pantoja e Mantoan (2007) afirmam que no caso de existir aluno 

com deficiência auditiva ou surdo matriculado em uma escola de ensino regular, 

ainda que particular, essa deve promover as adequações necessárias e contar com 

os serviços de um intérprete/tradutor de língua de sinais, de professor de português 

como segunda língua desses alunos e de outros profissionais da área da saúde 

(fonoaudiólogos, por exemplo), assim como pessoal voluntário ou pertencente a 

entidades especializadas conveniadas com as redes de ensino regular. Se for uma 

escola pública, e precise solicitar material e pessoal as Secretarias de Educação 

municipais e estaduais, as quais terão de providenciá-los com urgência, ainda que 

através de convênios, parcerias etc.  

Os autores supramencionados sugerem ainda que é necessário que um 

professor de Português e o professor de Atendimento Educacional Especializado em 

LIBRAS trabalhem em parceria com o professor da sala de aula, para que o 

aprendizado do português escrito e de LIBRAS por esses alunos sejam 

contextualizados. Esses aprendizados devem acontecer em ambientes específicos 

para alunos surdos, constituindo um Atendimento Educacional Especializado.  

Vigotsky (1976) afirma que a criança com alguma anomalia física é uma 

criança diferente. Não é melhor nem pior que ninguém é uma criança que se 

desenvolve de forma diferente. “a criança cujo desenvolvimento está complicado por 

um defeito, não é simplesmente uma criança menos desenvolvida que seus 

coetâneos normais, e sim desenvolvida de outro modo.” (p. 12) A peculiaridade é 

fundamental para desenrolá-lo das mais essenciais concepções que cercam as ditas 

“deficiências”. Há que se respeitar a diferença pela diferença e não tomá-la como 

algo que cria limitações e desvantagens. 

Pensando à respeito da inclusão de alunos surdos na comunidade escolar 

refere-se à igualdade de ingresso, permanência e fruição de condições favoráveis 

para a sua aprendizagem e desenvolvimento quer seja em classes especiais ou em 

turmas de inclusão porque toda criança tem direito de educação previsto na 

Constituição Federal Brasileira. 
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Mantoan (2010) diz que, para possibilitar o acesso de pessoas com 

deficiência física ou mobilidade reduzida, toda escola deve eliminar suas barreiras 

arquitetônicas e de comunicação, tendo ou não alunos com deficiência nela 

matriculados no momento (Leis nº 7.853/89, 10.048 e 10.098/00, CF). 

Segundo Fávaro, Pantoja e Mantoan (2007) é preciso adotar em alguns 

casos também alternativa/ aumentativa, principalmente para alunos com paralisia 

cerebral e que apresentam dificuldades funcionais de fala e escrita. A comunicação 

alternativa/ aumentativa contempla os recursos e estratégias que complementam ou 

trazem alternativas para a fala de difícil compreensão ou inexistente (pranchas de 

comunicação e vocalizadores portáteis). Prevê ainda estratégias e recursos de baixa 

ou alta tecnologia que promovem acesso ao conteúdo pedagógico (livros digitais, 

softwares para leitura, livros com caracteres ampliados) e facilitadores de escrita, no 

caso de deficiência física, com engrossadores de lápis, orteses para digitação, 

computadores com programas específicos e periféricos (mouse, teclado, 

acionadores especiais). 

 Em caso de deficiência visual, a escola deve providenciar para o aluno, 

após a sua matrícula, o material didático necessário, como regletes, soroban, além 

do ensino do código Braille e de noções sobre orientação e mobilidade, atividades 

de vida autônoma e social. Deve também conhecer e aprender a utilizar ferramentas 

de comunicação, que por sintetizadores de voz possibilitam aos cegos escrever e ler 

via computadores. E preciso, contudo, lembrar que a utilização desses recursos não 

substitui os conteúdos curriculares e as aulas nas escolas comuns de ensino 

regular. 

Os professores e demais colegas de turma desse aluno também poderão 

aprender o braille, assim como a utilizar as demais ferramentas e recursos 

específicos pelos mesmos motivos apresentados no caso de alunos surdos ou com 

deficiência auditiva. 

Os alunos com deficiência intelectual, especialmente os casos mais 

severos, são os que fazem a escola reconhecer a inadequação de suas práticas 

para atender as diferenças e necessidades dos educandos. 

A educação deve compreender a inclusão de todos os alunos às 

escolas de seu bairro, como cita a Declaração de Salamanca, e que ultrapassa o 

âmbito dos alunos com deficiência, englobando-os no todo. Hoje, não se requer  

apenas a inserção de alunos com deficiência, mas para que se possa reverter 
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uma situação de evasão escolar e de fracasso de uma parte significativa dos 

alunos, é necessário a qualificação das escolas para que sejam capazes de 

incluir os alunos excluídos, indistintamente, descentrando os problemas relativos 

à inserção total dos alunos com deficiência e focando o que realmente produz 

essa situação lamentável de nossas escolas.   

Se o objetivo das políticas voltadas para a educação visa à inclusão 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais para atender aos 

dispositivos legais é necessário que no mínimo, sejam respeitados os interesses, 

necessidades atendendo essas pessoas com a devida responsabilidade.   

Assim, diante da inclusão, o desafio está em fazer com que a escola 

comum e especial tenha o compromisso de difundir o conhecimento universal, 

sabendo lidar com o que há de particular na construção desse conhecimento para 

alcançar os objetivos propostos. 

O entendimento da escola como bem social, como direito inegável a todas 

as crianças, é um aspecto que parece dispensar maiores considerações visto que 

indica ser ponto aceito e superado no meio educacional. No entanto, a 

aprendizagem na diversidade, aspecto relacionado diretamente às práticas 

pedagógicas, é o cerne das grandes discussões hoje, quando se fala de inclusão 

escolar. 
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II – OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 Geral 

 

Investigar se o atendimento educacional especializado é fundamental 

para garantir qualidade e igualdade de oportunidades aos alunos com NEE. 

 

2.2 Específicos 

 

 Destacar as práticas que promovem a igualdade de oportunidades no 

contexto escolar; 

 Abordar uma prática mais reflexiva para que a educação especial se aprimore 

cada vez mais em um atendimento especializado. 

 Pesquisar sobre quais são os pontos cruciais da Educação Inclusiva, seus 

desafios e conquistas alcançadas. 

 Investigar alternativas coerentes e reais para uma acessibilidade efetiva no 

processo de ensino aprendizagem de alunos com necessidades educacionais 

especiais.  
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III- METODOLOGIA 

 

3.1-  Fundamentação Teórica da Metodologia 

 

Utilizou-se no desenvolvimento deste estudo uma pesquisa-ação e também 

bibliográfica que buscou compreender o processo de inclusão, com suas principais 

características, destacando o Atendimento Educacional Especializado, apresentando 

o desenvolvimento do trabalho na rede municipal de ensino de Anápolis-GO. Neste 

estudo, optou-se pela pesquisa qualitativa, que permite um aprofundamento do 

assunto sem quantificá-lo. Através de um roteiro de observação e visitas pré-

agendadas ao local escolhido CEAD. 

Para Kenny e Grotelueschen (1980, apud ANDRÉ, 2003), uma unidade é 

escolhida porque representa por si só um caso digno de ser estudado, seja porque 

se destaca perante outros casos ou porque difere de outros. Nessa pesquisa, 

especificamente, estudar uma instituição específica é porque esta destaca-se dentro 

da Rede Pública de Ensino do Município de Anápolis, representando relevância para 

a propagação e validação  de políticas educacionais de inclusão de pessoas com 

deficiências.  

 

3.2- Contexto da Pesquisa 

 

       Anápolis é uma cidade em plena expansão econômica está localizada no 

centro-oeste brasileiro, com mais de 335.000 habitantes.  O atendimento às pessoas 

com deficiências no município é feito em algumas instituições que prestam tal 

serviço, como a Associação dos Deficientes de Anápolis – ADA criada em 19 de 

abril de 1993 – reconhecida como de utilidade pública de acordo com a Lei nº. 

2.202/94.  (OLIVEIRA, 2007). 

A Lei nº. 2.286/95, que autorizou a construção de uma escola municipal 

para atendimento às pessoas com deficiência auditivas, visuais e mentais, 

concretizou-se no CEAD, inaugurado em julho de 1996, que iniciou seu atendimento 

a pessoas com deficiências visual e auditiva em conjunto com as Secretarias de 

Educação, Saúde e Assistência Social, uma vez que não tinha ainda uma proposta 

de cunho pedagógico, mesmo sendo concomitante à promulgação da LDB, que já 
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determinava apoio extra-escolar quando necessário aos alunos com necessidades 

educacionais especiais na rede regular de ensino. O CEAD atendia à comunidade, 

independente de serem alunos ou não da rede escolar; só em 1998 passa a dar 

apoio psicopedagógico aos alunos da rede municipal de educação que apresentam 

dificuldade de aprendizagem, atendendo, assim, a uma solicitação da SEMED. 

O CEAD, como unidade pública, é mantido pela Prefeitura Municipal de 

Anápolis /Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia quanto ao 

pagamento de pessoal, tarifas públicas, merenda e, eventualmente, material de 

consumo. Verba federal também é recebida através de recursos do FNDE, liberados 

mediante projetos apresentados e encaminhados pela SEMECT. Em caso de 

necessidades emergenciais, o CEAD recorre também ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o qual libera recursos mediante 

convênio de cooperação financeira.  Administrativamente, o quadro do CEAD é 

composto por um diretor, um secretário geral, um coordenador técnico clínico e 

outros. Até então as escolhas eram feitas segundo critérios políticos, pois eram 

cargos de confiança. Na atualidade, é realizada a escolha entre os próprios 

professores e funcionários do CEAD Centro Especializado de Atendimento ao 

Deficiente. 

Conforme os dados estatísticos da Secretaria Municipal de Anápolis, em 

2010 o CEAD de Anápolis atende na Rede Municipal de Ensino 342 alunos com 

várias deficiências como, Altas Habilidades, Deficiência auditiva, deficiência visual, 

deficiência mental; deficiência física, baixa visão; síndrome de down; deficiências 

múltiplas e transtornos globais do desenvolvimento, que são atendidos na unidade. 

Os profissionais fazem um Plano de Atendimento Especializado, buscando todos os 

elementos possíveis do aluno em busca de adequar o aluno aos horários disponíveis 

na instituição. As informações são colhidas, através de entrevistas, relacionando os 

dados relevantes sobre o aluno, a organização do atendimento, desenvolvimento do 

currículo e as orientações sobre os serviços e recursos oferecidos na comunidade 

escolar. 

O Centro Especializado de Atendimento ao Deficiente atende 35 unidades 

escolares na cidade de Anápolis, entre Centro de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental primeira fase. São ao todo 29 professores de recursos e 9 intérpretes. 

18 unidades escolares de referência possui salas multifuncional. 
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O CEAD - Centro Especializado de Atendimento ao Deficiente, vinculado 

à Secretaria Municipal de Educação de Anápolis-GOIÁS, é conhecido por oferecer 

um atendimento educacional especializado ao aluno com alguma necessidade 

educacional especial, fornecendo atendimento a alunos da rede municipal e 

comunidade fazendo desde estimulação precoce até educação para a vida.   

O CEAD oferece também cursos de capacitação com oficinas voltadas a 

temas da Inclusão Escolar para os professores do município, especialmente para os 

que fazem parte da Rede Municipal de Ensino. 

As instalações da instituição são muito boas, adequadas para o público 

que atende, com todos os obstáculos diminuídos promovendo assim uma melhor 

acessibilidade a seus usuários.  

 

3.3- Participantes  

 

As participantes foram convidadas a assinarem o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE), em que justifica a nossa 

intenção para com o órgão, respeitando todos os tramites legais.  

Fizeram parte da pesquisa: A coordenadora do AEE, Daniela, pedagoga, 

coordena os trabalhos, fornece orientações para as professoras de AEE; professora 

de AEE – LIBRAS, Sandra, surda, dá aulas em faculdades privadas no município, é 

intérprete, pedagoga e estudante de Letras; professora de AEE – Orientação e 

Mobilidade, Maria Cristina, pedagoga e especialista em Inclusão e Gestora, Mônica, 

pedagoga, psicóloga, conhecedora da realidade e defensora de uma Inclusão 

equânime é também uma das fundadoras do CEAD. Os nomes dos participantes 

nesta pesquisa foram trocados intencionalmente a fim de serem preservadas as 

suas identidades.  

 

3.4- Materiais 

 

Foram utilizados materiais diversos de consumo, o que facilitou a 

pesquisa no que diz respeito aos recursos. Entre outros, Gravador; Máquina 

fotográfica; Folha A-4; Computador; Tinta para impressora. 

 

3.5- Instrumentos de Construção de Dados 
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Para obter bons resultados na pesquisa, planejar é essencial, dessa 

forma, foi elaborado e utilizado um roteiro semi-estruturado de observação - no 

Anexo I, com o intuito de organizar e facilitar no processo de estudo de caso 

qualitativo. 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas indiretas, observações 

e análise bibliográfica, sendo que o pesquisador é o principal articulador na captação 

das informações é de responsabilidade deste manter-se neutro e imparcial, fazendo 

uma avaliação da situação investigada, demonstrando os fatos tais como são. 

No roteiro de observação, foram privilegiadas questões gerais que 

deixassem os sujeitos tranquilos e a vontade para responder os questionamentos 

realizados, os quais foram bem sucedidos. 

Foram realizadas três visitas ao local selecionado que chamaremos por – 

CEAD – Centro Especializado de Atendimento ao Deficiente, nome fictício a fim de 

preservar o local. Durante o período da pesquisa de campo, os objetivos foram 

alcançados, partindo do pressuposto de que as pessoas ouvidas deram subsídios 

suficientes para analisar as informações e delas tirar conclusões. O roteiro de 

observação foi bastante útil, na medida em que agilizou o processo e facilitou os 

encaminhamentos: na primeira visita, estive com a coordenadora do AEE, na outra 

com a professora de LIBRAS, e a terceira estive com a professora de Orientação e 

Mobilidade e a Gestora. (APÊNDICE). 

 

3.6- Procedimentos de Construção de Dados 

 

Sabe-se que a Educação Inclusiva é um processo que vem se ampliando 

para atender aos dispositivos legais e as necessidades de uma comunidade que 

cresce continuadamente, que precisa de um atendimento cada vez mais 

especializado, para isso, é preciso que as escolas se adaptem a essa realidade: 

oferecendo condições favoráveis de aprendizagem para esses alunos Para o 

desenvolvimento desse trabalho monográfico, partiu-se do questionamento da 

importância que o atendimento educacional especializado tem no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais e os recursos e estratégias oferecidas para 

uma inclusão efetiva e real. 
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Ao fazer contato a secretaria do CEAD - Centro Especializado de 

Atendimento ao Deficiente e visto a disponibilidade do órgão em contribuir com o 

estudo em questão, verificado o interesse em acompanhar e de certa forma, divulgar 

o trabalho da instituição, prontamente agendamos as visitas, que foram realizadas 

com entusiasmo e envolvimento da pesquisadora. O critério para seleção e escolha 

do local da pesquisa foi estratégico, pois pretendeu-se com este trabalho investigar 

se o município de Anápolis tem ofertado a sua população de pessoas com 

necessidades educacionais especiais um atendimento adequado. 

A fim de averiguar o processo de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais, foram feitas algumas visitas ao CEAD (Centro Especializado 

de Atendimento ao Deficiente) munida de um roteiro de observação, de um gravador 

que foram utilizados como recursos na coleta das informações com os responsáveis 

pelo funcionamento do órgão: gestores, coordenadores e professores de AEE, os 

quais foram bastante prestativos em esclarecer pontos cruciais a respeito da 

instituição e do seu funcionamento. 

Toda trajetória da pesquisa de campo – metodologia escolhida, objetivos, 

os personagens e o cenário serão detalhados em seguida, ressaltando, que os 

dados coletados são reais e que os sujeitos tiveram suas identidades preservadas 

conforme orientações, inclusive o CEAD - Centro Especializado de Atendimento ao 

Deficiente, que é um órgão público com parcerias importantes e conhecido na 

cidade.  

 

3.7- Procedimentos de Análise de Dados 

 

Os dados coletados foram obtidos através da observação buscando 

conhecer como são desenvolvidas as estratégias de ensino no Atendimento 

Educacional Especializado na rede municipal de ensino da cidade de Anápolis, 

apresentadas no capítulo de Resultados. 

Para esta observação não foram utilizados técnicas ou procedimentos 

rígidos, já que fazemos parte de uma rede e compartilhar saberes e práticas tem 

sido algo comum em nosso meio, visto a importância de identificar os problemas e 

as dificuldades vivenciadas para que possamos buscar alternativas para uma 

educação de qualidade com igualdade de oportunidades para todos. 
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A análise do conteúdo apurado com a pesquisa de campo, através do 

roteiro de observação, foi bastante útil, pois partindo das análises foi possível chegar 

a respostas sobre o funcionamento da instituição. Em um primeiro momento essas 

respostas foram avaliadas quanto a pertinência da existência desse órgão 

governamental e que tanto beneficia a população anapolina. Constatado a validade 

das informações, percebe-se que o CEAD - Centro Municipal de Apoio ao Deficiente 

é um dos únicos recursos que os profissionais da rede municipal tem para buscar 

apoio e aperfeiçoar conhecimentos e práticas pedagógicas em relação a inclusão de 

pessoas com necessidades educacionais especiais, pois o mesmo sempre 

disponibiliza atendimento aos professores, pais, alunos e comunidade em geral. 

Dessa forma, o quadro a seguir exemplifica como está organizada a 

instituição onde realizamos a pesquisa. 

TEMAS SIGNIFICADOS 

Equipe É constituído por uma equipe multidisciplinar: Pedagógica: 

coordenadora do AEE, português para surdo, matemática, 

libras, Braille, soroban, orientação e mobilidade, informática, 

estimulação precoce, apoio pedagógico; Clínica: 

fonoaudiologia, psicologia, serviço social – assistente social, 

exame de audiometria. 

Espaço físico O espaço físico é muito bom, todos os ambientes possuem 

acessibilidade, pois são adaptados para diferentes pessoas 

com deficiências diversas. É composto por: uma sala de AEE 

(multifuncional), um laboratório de informática, dois banheiros 

adaptados, uma sala de estimulação precoce, uma sala de 

AEE Português/libras, três salas de psicologia, três salas de 

fonoaudiologia, uma sala de apoio pedagógico, uma sal 

soroban e Braille, a sala da direção, uma sala de reuniões, 

secretaria, cantina, uma sala de serviço social, sala das 

mães, sala da coordenação do AEE. 

Atendimento O atendimento ocorre no contraturno do aluno, de acordo 

com as suas necessidades e após terem passado por uma 

triagem, cada atendimento tem duração de 45 minutos para 

cada profissional, exceto Orientação e Mobilidade que possui 
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um tempo diferenciado – dois alunos por turno, pois requer 

mais comprometimento dos envolvidos, em que os alunos 

são ensinados a terem mais autonomia para se 

locomoverem. 

Acompanhamento O desempenho dos alunos é medido através de devolutivas: 

fichas avaliativas (objetivos, metas e condutas) passam 

também por uma avaliação semestral em que os 

responsáveis e unidade escolar são levadas em 

consideração em relação ao desempenho demonstrado.   

Atividades 

desenvolvidas pelos 

alunos 

Foi esclarecido que o trabalho desempenhado pela equipe 

do Centro Especializado de Atendimento ao Deficiente não é 

um reforço escolar, sim um acompanhamento do 

desenvolvimento dessas crianças, fornecendo um 

atendimento diferenciado e especializado a fim de 

potencializar as habilidade e competências. Sempre com 

atividades lúdicas, que envolvem e despertam na criança o 

desejo pelo saber; na Informática: jogos, imagens, vídeos; 

em Português: dificuldades específicas; em Libras; 

comunicação. 

Educação para a 

vida 

O Centro Especializado de Atendimento ao Deficiente 

também se preocupa com a qualidade de vida de seus 

educandos, dessa forma os responsáveis pelas crianças com 

necessidades educacionais especiais as orientados a 

despertar em seus filhos o desejo de ser mais autônomo, 

mesmo que haja limitações. As aulas de Orientação e 

Mobilidade fornece as pessoas subsídios para serem livres e 

locomoverem por onde quiserem, com segurança. Oferece 

cursos de braille, soroban e libras para a comunidade em 

geral. 

Contribuições para o 

ensino regular 

O atendimento contribui para que essas crianças tenham 

oportunidades de se tornarem alunos mais autônomos e 

criativos dentro do contexto da rede regular de ensino, pois 

são muito bem assistidos, segue a matriz curricular da rede 
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municipal – CEMED, trabalhando em conjunto com as 

escolas e professores, fornecendo orientações, palestras, 

oficinas, adaptando materiais e sugerindo recursos e 

estratégias de ensino. 

 

Um fato importante ser destacado é que as professoras de AEE em Libras e 

Soroban são, respectivamente, uma professora surda e outra cega. Ambas com 

formação acadêmica, são graduadas e em continuam em formação. 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sabemos que a luta pelo processo de inclusão não é coisa recente, é 

uma luta em defesa dos direitos de todos aqueles que de certa forma não estão 

inseridos dentro do quadro considerado normal, participando e aprendendo juntos, 

sem preconceito ou discriminação.  

Houve grandes transformações no modo de atendimento às pessoas com 

necessidades especiais, inicialmente as pessoas que tinham essa patologia eram 

consideradas doentes, endemoniadas ou estariam pagando os pecados de seus 

semelhantes, eram tratadas como personificação do mal e eram castigadas, 

torturadas e até mortas. Somente com o acesso ao conhecimento e a evolução da 

medicina esse paradigma foi quebrado e passaram então, a serem vistas como 

pessoas dignas de direitos e deveres. 

 

 

 

4.1 Atendimento Educacional Especializado em Anápolis-GO 

 

 Atender à diversidade é a proposta da educação atual, voltada para o 

respeito às diferenças e particularidades humanas. Oferecer ao aluno oportunidades 

para desenvolver seu potencial pleno e de acordo com suas habilidades é o desafio 

da escola, que voltada para uma educação para todos exige uma ação pedagógica 

transformadora, com metodologias mais abrangentes às necessidades e interesses 

de cada indivíduo, com a alternativa de propor e oferecer aprendizagens não 

centradas no professor, mas significativas para o aluno, respeitando as suas 

particularidades.  

O CEAD - Centro Especializado de Atendimento ao Deficiente, vinculado 

à Secretaria Municipal de Educação de Anápolis-GO, acompanhando a tendência 

mundial, oferece apoio ao processo de educação inclusiva. Constitui-se como 

referência para unidades escolares do município, no que se refere ao apoio técnico 

pedagógico especializado, psicológico, fonoaudiológico, social e psicomotricidade a 

alunos com deficiência, com dificuldade de aprendizagem acentuada e transtornos 

funcionais específicos da aprendizagem, desenvolvendo propostas de trabalho 
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atendendo e valorizando a diversidade humana, oferece aos seus alunos os 

seguintes benefícios: 

- aulas de Braille, Sorobã e LIBRAS para os usuários e comunidade em 

geral; 

 -  avaliação audiológica;  

-  atendimento clínico individual e  grupal  

- atendimento Educacional Especializado-AEE em LIBRAS 

- atendimento Educacional Especializado-AEE em Língua Portuguesa 

para pessoas com surdez; 

- atendimento de orientação e mobilidade às pessoas cegas;  

- atividades no laboratório de informática aos usuários;  

- visitas nas unidades escolares pelas coordenadoras da educação 

inclusiva para orientação e acompanhamento do trabalho desenvolvido;  

- realiza junto ao Centro de Formação Continuada cursos específicos na 

área de inclusão para professores regentes e demais profissionais da educação; 

-  realiza mensalmente reuniões com os professores de recursos e 

intérpretes para orientações e acompanhamentos das atividades desenvolvidas; 

-  realiza oficinas pedagógicas com os professores regentes para auxiliá-

los nas adequações das atividades pedagógicas, avaliação para que o aluno possa 

ter acesso ao currículo e ao ambiente escolar; 

- mantêm parceria com MEC/SEESP para capacitação dos profissionais 

da educação nas modalidades presencial e /ou distância; 

-  realiza visitas domiciliares pela equipe escolar e triagens; 

- orientação quanto aos serviços sociais, saúde, benefícios e  programas, 

dentre outros; 

-realiza trabalho de Artes/Artesanatos com as mães das crianças com 

necessidades educacionais especiais que aguardam enquanto estas são atendidas. 

 As salas multimeios/multifuncionais são espaços organizados em 

escolas-pólo da Rede Municipal de Ensino de Anápolis tem como o objetivo de 

acessibilizar a apropriação do conhecimento formal de alunos com deficiência 

intelectual, deficiência motora, deficiência visual, deficiência auditiva, transtorno do 

espectro autista e altas habilidades/superdotação. Vale acrescentar que, as salas 

multifuncionais desenvolvem o Atendimento Educacional Especializado (AEE) que 

consiste, basicamente, na utilização de recursos educacionais específicos  e suas 
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estratégias pedagógicas de acordo com a necessidade de cada aluno, 

complementando e/ou suplementando a educação do ensino regular. 

Os objetivos desta pesquisa foram alcançados, pois, foi possível verificar 

dentro da história da inclusão que foram muitas as trajetórias vivenciadas pelas 

pessoas com deficiências, sendo inicialmente fadadas à morte na Idade Antiga e 

Média e posteriormente a segregação e exclusão. 

Compreendeu-se que a escola inclusiva é aquela que não faz acepção de 

pessoas, está sempre pronta para receber todos os alunos, sem levar em conta suas 

diferenças e limitações, mas antes, porém, respeitando-as favorecendo a integração 

não somente no ambiente educativo, como também em todo ambiente social, seguindo 

também a proposta de oferecer atendimento educacional especializado como apoio 

para que a aprendizagem aconteça de maneira positiva. 

Ficou claro nesta pesquisa a necessidade de ampliação de recursos 

físicos, materiais e pedagógico para a efetivação de um processo escolar inclusivo 

de qualidade. Tornando também obrigatória a busca pela excelência quanto ao 

desenvolvimento de novas atitudes, formas de interação na escola, exigindo 

mudanças no relacionamento pessoal e social da comunidade escolar e na maneira 

de se efetivar os processos de ensino e aprendizagem. 

De acordo com a pesquisa-ação realizada no CEAD - Centro 

Especializado de Atendimento ao Deficiente de Anápolis foi possível confirmar que 

existe o atendimento especializado e que correspondente às necessidades dos 

alunos que buscam através de seus familiares as possibilidades da participação 

igualitária do aluno deficiente no ensino formal. 

Existe o acompanhamento do aluno deficiente por uma equipe 

especializada que oferecem atendimento em horário contrário ao da escola comum, 

não podendo ser considerado como reforço, mas como estratégias de facilitar a 

aprendizagem, principalmente na promoção da autonomia do aluno, quanto a 

acessibilidade, mobilidades, interpretação dentre outras. 

No CEAD - Centro Especializado de Atendimento ao Deficiente, são 

promovidas palestras, oficinas, serviço social com as mães, trabalhando Arte, 

atendimento psicológico, enfim, a equipe de multiprofissionais é bem interagida no 

atendimento ao deficiente. 

Algumas escolas contam com AEE na própria instituição, facilitando muito 

os atendimentos, pois sabemos que algumas famílias resistem e encontram 
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obstáculos que impossibilitam a oferta de oportunidades reais aos alunos que 

precisam ser estimulados para que haja maior possibilidade de desenvolvimento. 

Esse atendimento é feito no contraturno e oferece possibilidades de aprendizagem 

significativa, pois há contato com materiais concretos, atividades lúdicas, mídias, 

informática e tudo o que se fizer necessário, esse atendimento é individualizado, 

com aulas que duram em média 50 minutos. 

Para que haja um atendimento educacional especializado de qualidade, 

escola e família precisam atuar de forma inter-relacionadas, em que uma auxilie a 

outra nas suas dificuldades, a família é essencial para o sucesso acadêmico do 

estudante, desde que esta cumpra com a sua função de acompanhar a vida escolar 

da criança, o que nem sempre ocorre. Cabendo a escola organizar-se, utilizando as 

estratégias cabíveis para conquistar esse aliado, que em conjunto pode somar 

esforços e fazer a diferença na qualidade da educação vigente. Portanto, família e 

escola precisam oferecer instrumentos que serão importantes para a criança 

enfrentar os desafios do mundo globalizado e tecnológico e para a sua formação 

global. 

Na verdade, a maioria das pessoas (professores) ainda não estão 

preparadas para a inclusão, pois quando questionadas sobre quem é deficiente, não 

demora e ouvimos que são pessoas incapazes, que não devem conviver com a 

sociedade dita “normal”, deveriam ter um local apropriado para estudarem. Esse 

discurso reflete contradição, pois embora reconhecendo que determinadas 

dificuldades não são peculiares ao aluno com deficiência, se dizem despreparados 

para lidar com eles. Isto decorre da dificuldade de trabalhar pedagogicamente com a 

diversidade.  

É importante lembrar que a escola regular não constitui espaço clínico, 

mas educacional. O docente não tem obrigação de se preparar para suprir as 

necessidades clínicas de seus alunos, mas para lidar pedagogicamente com eles. 

Assim, trabalhar com crianças especiais não requer uma especialização para reduzir 

às dificuldades, mas o aprimoramento do professor no ensino e na aprendizagem 

para que ele seja capaz de identificar as dificuldades de seus alunos, visando a 

eliminar as barreiras próprias de suas relações na escola. Que ele seja capaz de 

realizar reflexões e questionamentos sobre a sua prática, enfatizando o trabalho 



41 

 

cooperativo em detrimento da competição, respeitando os diferentes estilos de 

aprendizagem e, sobretudo, refletindo, planejando e assumindo a educação. 

Para as professoras do AEE da instituição, esse atendimento é crucial, 

pois é uma oportunidade que a criança tem de tornar-se mais independente na sala 

de aula regular, já que o conteúdo foi adiantado na aula com o AEE. O referencial 

adotado pela SEMECT propõe, ainda, uma educação comprometida com a 

cidadania e com a propagação dos valores humanos, portanto apoiada sobre os 

princípios de dignidade do ser humano, igualdade de direitos, participação e co-

responsabilidade pela construção e destino da vida coletiva. Sendo assim, podemos 

considerar que todos têm direito a uma educação equânime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

V-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A educação inclusiva é uma proposta de ensino democrático, onde todos 

possam ter acesso a um sistema educacional comum e também a outros que por 

qualquer motivo ou característica se sintam excluídos, é importante ressaltar que a 

inclusão é um processo pedagógico, ético e político. 

A inclusão implica a inserção de todos, sem distinção de condições 

lingüísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocional, étnicas, sócio-econômicas ou 

outras, e requer sistemas educacionais planejados e organizados que dêem conta 

da diversidade dos alunos. 

 O princípio fundamental da escola inclusiva é: todas as crianças devem 

aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades 

ou diferenças que possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às 

necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de 

aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, por meio de um 

currículo apropriado, estratégias de ensino, uso de recursos e parceria com as 

comunidades e associações, sempre visando o bem estar físico, cognitivo e social 

do estudante. 

 Toda criança tem o direito fundamental à educação. Toda criança possui 

características, interesses, habilidades e necessidade de aprendizagem que são 

únicas. Aquelas com necessidades educacionais especiais precisam ter acesso à 

escola, que devem acomodá-las dentro de uma pedagogia capaz de satisfazer 

essas necessidades. Porém, sabemos que na realidade isso está ainda longe de 

acontecer, não por falta de políticas que amparem esses cidadãos, mas por falta de 

uma maior conscientização das pessoas em relação aos seus direitos e deveres.  

O Atendimento Educacional Especializado - AEE foi uma conquista sem 

precedentes para a sociedade inclusiva, pois, representa um exercício de 

democracia, tornando o ensino igualitário, equânime.  

Em Anápolis, O CEAD - Centro Especializado de Atendimento ao 

Deficiente, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, oferece apoio de equipe 

de multiprofissionais as escolas municipais com alunos deficientes. 

O AEE em Anápolis busca oferecer apoio e complemento, com objetivo 

de proporcionar aquilo que há de específico na formação de um aluno com 



43 

 

deficiência, possibilitando que o aluno na idade própria freqüente um ambiente 

escolar comum. 

O CEAD - Centro Especializado de Atendimento ao Deficiente, possui 

uma história muito relevante, visto sua trajetória e conquistas ao longo dos tempos, 

segundo a atual gestora e uma das fundadoras, o órgão a princípio trabalhava de 

forma independente e passou por muitas dificuldades, mas o desejo de fazer a 

diferença prevaleceu e hoje, trabalha de forma integrada com a escola, buscando a 

inclusão efetivamente e seguindo as orientações do MEC. 

Os relatos de pessoas deficientes que foram atendidas ao longo de suas 

vidas pelo CEAD são provas vivas de que se forem ofertadas as oportunidades, a 

pessoa com deficiência também pode se sobressair na vida pessoal, profissional 

assim como terem uma vida normal, sem estereótipos, preconceitos, 

discriminações... 

Compreendeu-se que a instituição pesquisada busca oferecer aos alunos 

com deficiência, oportunidades para os tornarem iguais na sociedade, fazendo valer 

o direito adquirido a educação. 
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A –(Termo de Consentimento) 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Senhores Gestores, Coordenadores, Professores, 

Sou orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da 

Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou 

realizando um estudo sobre Educação inclusiva, com o tema: “Oportunidades iguais 

para pessoas diferentes”. Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino 

subsídios para o planejamento de atividades com vistas à promoção de condições 

favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, 

favorecer o processo de formação continuada dos professores nesse contexto de 

ensino.  

Constam da pesquisa entrevistas com os coordenadores, diretores e 

observação dos trabalhos realizados pelos alunos no intuito de fazer um 

comparativo entre os atendimentos feitos na APAE, no CEMAD e na rede municipal 

de ensino daqui de Anápolis, verificando as contribuições que estes atendimentos 

provocam na aprendizagem dos estudantes com NEE, especialmente os Deficientes 

Intelectuais. Para isso, solicito sua autorização para participação no estudo. 

 

 

Universidade de Brasília – UnB. 

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 
Inclusão Escolar. 
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  Esclareço que a participação no estudo é voluntária. Você poderá deixar a 

pesquisa a qualquer momento que desejar e isso não acarretará qualquer prejuízo a 

você e a instituição. Asseguro-lhe que sua identificação só será divulgada mediante 

sua autorização e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo 

analisados coletivamente.   

  Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o (a) senhor (a) poderá me 

contatar pelo telefone 62-3318-8143, 9293-3109 ou no endereço eletrônico 

marilenesol-@hotmail.com. Se tiver interesse em conhecer os resultados desta 

pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

  Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

Respeitosamente, 

 

Marilene da Silva Oliveira 

Orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar. 

UAB – UnB 

 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Nome: ______________________________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________________ 

E-mail (opcional): _____________________________________________________ 
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B –(Roteiro de observação) 

 

 

 

Universidade de Brasília – UnB. 

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 
Inclusão Escolar. 

 

Marilene da Silva Oliveira                                                                        ___/___/____ 

“OPORTUNIDADES IGUAIS PARA PESSOAS DIFERENTES” 

Roteiro para observação. ______________________________________________ 

Equipe: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Espaço físico: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Atendimento: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Acompanhamento: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Atividades desenvolvidas pelos alunos: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Educação para a vida 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Contribuições para o ensino regular: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Observações: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Responsável: ________________________________________________________ 
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 Escolas Referências Profº de Recursos (AEE) Intérprete 
(LIBRAS) 

Escolas de Abrangências Esc. Ref. 
c/Sala 
Multifuncional 

01 Esc. Munic. Alfredo Jacomossi Nilza José N. Pereira --- Esc. Munic. Deyse Fanstone --- 

02 Ecs. Munic. Anhanguera Geisa alves Figueiredo --- Esc. Munic. Maronita Sim 

03 Esc. Municip. Ayrton Senna Alessandra E. Levi 
Barros 

--- --- Sim 

04 Esc. Munic.Comendador Miguel 
Pedreiro 

 Felipe --- Sim 

05 Esc. Munic. Cora Coralina Maria Auxiliadora 
Pereira 

---  Sim 

06 Esc. Munic. Dep. José de Assis Eliane Antunes Aline --- Sim 

07 Esc. Munic. Elzira Balduino Rosa Maria Vieira Mário/Elenismar Esc. Munic.Dona Alexandrina Sim 

08 Esc. Munic. Gomes Santana Ramos Leni Lopes Almeida Kelley --- --- 

09 Esc. Munic. Inácio Sardinha Hilmar Barbosa --- Esc. Munic. Jahir Ribeiro Sim 

10 Esc. Munic. João Beze Sema Patrícia --- Esc. Munic. Euripedes 
Almeida 

Sim 

11 Esc. Munic João Luiz Osmarine Veiga Mota Neuza --- Sim 

12 Esc. Munic. José Cupertino Antonio de Godói --- Esc. Munic. Josephina Simões Sim 

13 Esc. Munic. Luiz Carlos Bizinotto Vânia Garcia Pinto Sâmela Esc. Munic. Moacyr Romeu Sim 

14 Esc. Munic. Manoel Gonçalves Elaine Monteiro --- Esc.Munic. Ernest Heeger/ 
Presb.Renovada 

Sim 

15 Esc. Munic.Aparecida Gebrim Maria Lourdes Fonseca 
de Deus 

 Esc. Munic. São José Sim 

16 Esc. Munic. Maria Elizabeth Camelo  --- --- --- 

17 Esc. Munic. Pastor Miguel Braga Rosângela C. Ferreira --- Esc. Munic. Dona Alexandrina Sim 

18 Esc. Munic. Pedro Ludovico Teixeira Maria da Luz Curado 
Lopes 

 Esc. Munic. Senador José 
Lourenço 

Sim 

19 Esc. Munic. Jesus Duarte Vanda Seixo de Brito --- --- --- 

20 Esc. Munic. Tasso Barros Vilela Beatriz  --- Esc. Munic. Monteiro Lobato/ 
Antônio Const. 

Sim 

21 Esc. Munic. Dinalva Lopes Lidiane --- Esc. Munic. Batista 
Esperança/Afonsina 

Sim 

22 Esc. Munic. Esther Campos Amaral Tatiane --- Esc. Raimundo Paulo 
Hargreaves 

Sim 

23 Esc. Munic. Realino José Oliveira --- --- --- --- 

24 Esc. Munic. Rosevir Ribeiro Angélica Luiza O. 
Santana 

Anilde Esc. Munic. Presb. Filadelfia --- 

25 Esc. Munic. Walmir Bastos --- --- --- --- 

26 Esc. Betesda Jardim Esperança Elma Aparecida Caixeta --- Esc. Munic. João Amélio/ 
Lena Leão 

--- 
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27 Esc. Lar São Francisco Regina Paula Cardoso  Esc. Munic. Moacyr Romeu --- 

28 Esc. Paroquial Santo Antonio Maria José de Moura  Esc. Munic. Walter Beze/  
Edinê Rodrigues 

--- 

29 Esc. Presbiteriana Orvalho do 
Hermom 

Joana Dárc Alves 
Bartonzin 

Filipe --- --- 

30 Esc. Betesda Jardim Esperança Ângela Maria Ulhoa de 
Morais 

--- --- --- 

31 Esc. Munic. Raimunda O. Passos --- --- --- --- 

32 Esc. Munic. Desenbargador Air Borges Suelite Maia de Amorim 
Freire 

--- --- --- 

33 Esc. Munic. São José  --- --- --- 

34 Esc. Munic. Wady Cecílio Renata Jorge --- --- --- 

35 Centro Educação Infantil Pelicano Euline F.Lourenço Faria Thalita   
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