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RESUMO 

  

O presente trabalho compreende a percepção analítica das contribuições do atendimento 
educacional especializado realizado pela Sala de Recursos do Centro de Ensino 
Fundamental Santos Dumont frente à inclusão no atendimento aos alunos com 
necessidades educacionais especiais, por se verificar uma demanda de alunos que 
necessitam de um atendimento especializado para desenvolvimento de suas habilidades e 
por se reconhecer à importância dessas contribuições para o redirecionamento dos aportes 
conceituais significativos relacionados às práticas da educação inclusiva, melhoria do 
ensino-aprendizagem e das práticas educativas diante das dificuldades de aprendizagem 
analisadas em meio à diversidade encontrada no contexto escolar. A pesquisa centra-se em 
investigar os fatores dificultadores do ensino na perspectiva inclusiva e da aquisição da 
aprendizagem pelos alunos com necessidades educacionais especiais. A pesquisa partiu de 
uma investigação teórica e documental abordando a contextualização histórico sócio-
cultural, as políticas publicas e legislação frente à inclusão e examina-se a organização 
funcional da escola que se constituiu como foco da pesquisa. Buscou-se uma metodologia 
de trabalho concomitantemente entre a teoria e a prática visando apresentar a análise dos 
dados coletados nos vários seguimentos da escola que subsidiaram os dados empíricos e a 
análise acerca das concepções do atual processo de ensino-aprendizagem no intuito de 
colaborar para um redimensionamento do processo de aprendizagem que baseados nos 
fundamentos da inclusão e na análise de dados da presente pesquisa culminou na 
elaboração de um plano de ação do atendimento educacional especializado frente à 
educação que visa à diversidade. 

Palavras-chaves: Atendimento Educacional Especializado; Inclusão; Educação; 

Aprendizagem 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Brasil incorporou à orientação de suas políticas educacionais a 

necessidade de expansão e de melhoria do desempenho dos seus sistemas de 

ensino e para atender as necessidades e potencialidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais posto que, a educação inclusiva tem sido 

motivo de discussões acerca de uma educação de qualidade para todos. Segundo 

Herrera (2000), a partir da década de 1970 ocorreu profundas mudanças na 

concepção da deficiência e da educação especial, e no conceito necessidades 

educativas especiais, bem como a realidade da integração dos deficientes em 

escolas comuns têm determinado mudanças frente ao currículo, métodos e atuação 

de ensino, e na formação do professor. A legislação vigente acerca da educação 

especial e inclusiva tem causado impacto na Educação Nacional, pelo descompasso 

existente entre o discurso oficial e a realidade educacional. Considerando que a 

partir dessa pesquisa poderemos compreender melhor a importância da Educação 

Inclusiva, que já está inserida dentro de um contexto nacional, do qual todos fazem 

parte, e como esta funciona no CEF-Santos Dumont. Apresenta-se o tema 

atendimento educacional especializado: ressignificando o ensino - aprendizagem 

numa perspectiva inclusiva no centro de ensino fundamental ensino CEF-Santos 

Dumont que está localizado no Residencial Santos Dumont em Santa Maria-DF, 

com fins de investigar os fatores que incidem na estrutura organizacional e funcional 

da educação inclusiva que dificultam o ensino e aprendizagem dos alunos com 

necessidade educacional especial e contribuir para a melhoria qualitativa do ensino 

dentro da instituição de ensino que já funciona há dez anos, atendendo em média 

1.390 alunos, com uma demanda considerável de alunos ANEE’s nas séries iniciais 

e finais do ensino fundamental. 

A pesquisa nortea-se sobre o viés da ação pedagógica, numa perspectiva 

histórica e cultural em função da problemática apresentada, tendo como objetivo 

inicial verificar os aspectos significativos, a análise da correlação entre os discursos 

inclusivos, as divergências e os aspectos que dificultam uma educação pautada na 

valorização de cada ser independente de suas potencialidades ou limitações por se 

considerar que a escola inclusiva deve oferecer condições de acesso e permanência 
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do aluno especial, já que consideramos que a inclusão do aluno especial na escola é 

o primeiro passo para a inclusão social. 

Há uma demanda considerável de alunos com necessidades 

educacionais especiais que não recebem um atendimento adequado as suas reais 

necessidades, bem como os professores necessitam de subsídios para 

redimensionamento das práticas educativas que norteiam as adequações 

curriculares para os alunos. Hipotetizamos que a maioria dos professores da 

instituição de ensino desconhece os princípios básicos da inclusão e seus aportes 

significativos, bem como as leis que regulamentam o atendimento educacional 

especializado o que dificulta a realização de uma ação pedagógica adequada aos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Assim como a comunidade 

escolar desconhece os direitos do aluno com base nas leis que favorecem a 

inclusão do aluno com necessidade educacional especial na rede regular de ensino 

e os alunos tem recebido um ensino que não atende as suas reais necessidades. 

Herrera (2000) ressalta que devemos orientar os professores sobre as dificuldades 

de seus alunos, “deficientes, superdotados, não adaptados, diferentes”, os quais 

podem encontrar no aprendizado das diversas matérias acadêmicas formas 

diferentes de aprender, dotando-os de meios para compreender e intervir de forma 

eficaz nessas dificuldades. Diante do exposto, faz-se necessário constatar a 

organização funcional do atendimento educacional especializado aos alunos com 

necessidades educacionais especiais e como a aplicabilidade deste está 

contribuindo para o desenvolvimento destes alunos no CEF-Santos Dumont, com 

vistas nas políticas públicas de inclusão.  

Frente às circunstâncias evidenciadas, adotando uma visão analítica na 

compreensão dos fatores que tem prejudicado o processo de inclusão no CEF-

Santos Dumont, nos remete a investigar o que tem levado os professores a 

apresentarem uma resistência quanto a adotar novas concepções atitudinais frente à 

inclusão e quais as maiores implicações que tem dificultado o processo de ensino e 

de aprendizagem dos alunos com necessidade educacional especial, bem como 

desenvolver ações que possam minimizar esses fatores.  

Desde que iniciei o trabalho junto a alunos com necessidades 

educacionais especiais tive a oportunidade de reaprender, reinventar, de rever 

concepções e valores e posso inferir que me tornei uma pessoa com uma visão mais 
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ampla acerca da valorização das diferenças. Com isso tenho buscado me 

especializar nessa área procurando compreender acerca das deficiências e em 

como posso desenvolver um trabalho que venha contribuir para o desenvolvimento 

desses alunos por perceber vivenciando experiências com esse alunado o quanto 

eles são surpreendentes. Para isso busquei realizar, diversos cursos abrangendo as 

deficiências e temas afins bem como me especializar em Orientação educacional no 

ensino especial e Psicopedagogia clínica e institucional no intuito de aperfeiçoar 

minha prática profissional e contribuir para disseminar no âmbito educacional os 

princípios da inclusão os quais considero fundamentais para a educação do século 

XXI.  

 Há cinco anos consecutivos trabalho com alunos com necessidades 

educacionais, havendo trabalhado em equipe psicopedagógica, sala especial, centro 

de Ensino Especial, classe inclusiva e em Sala de Recursos, desde outubro de 

2008, além de ministrar palestras e oficinas pedagógicas frente à inclusão. Diante do 

exposto é satisfatório poder mais uma vez descrever em palavras, minhas 

experiências, meus anseios, minhas angústias e, sobretudo avaliar minha própria 

prática, considerando que ainda tenho muito que aprender.  

A escola tem o compromisso ético de oferecer educação de qualidade 

para todos, deve, portanto, além de ser um espaço de convívio um espaço 

comprometido com a aprendizagem de cada aluno. Herrera (2000) chama a atenção 

para o trabalho realizado com crianças com necessidades educacionais especiais o 

qual segundo a autora deve ser em equipe, com psicopedagogo, fonoaudiólogo e 

outros profissionais, assim como considera que o professor orientador junto com os 

professores especialistas tem um papel fundamental no trabalho diário com o aluno. 

Assim, as propostas precisam ser organizadas de acordo com as necessidades de 

cada aluno, o que nos remete ao desafio de analisar as propostas e mostrar aos 

educadores que devem aprender a pensar em novos caminhos para a inclusão 

escolar. 

Os pressupostos teóricos e as influências do atendimento educacional 

especializado no processo de ensino e aprendizagem, num contexto diverso frente 

aos níveis de deficiências, devem propor uma ação pedagógica condizente com os 

princípios da educação inclusiva. A análise crítica reflexiva acerca da inclusão deve 

possibilitar o redimensionamento da prática educativa já inserida na escola, 
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considerando que a educação pode ser um fator de coesão social frente à 

diversidade dos indivíduos e dos grupos humanos, evitando tornar-se um fator de 

exclusão social. O respeito pela diversidade e especificidades dos indivíduos deve 

fundamentar a proscrição de qualquer forma de ensino estandardizado, já que os 

sistemas educativos formais são acusados de limitar a realização pessoal, por impor 

a todas as crianças o mesmo modelo cultural e intelectual, sem ter em conta a 

diversidade dos talentos individuais. 

A compreensão da escola como uma estrutura organizacional rememora 

que tem o compromisso ético de oferecer educação de qualidade para todos, deve, 

portanto, além de ser um espaço de convívio social um espaço comprometido com a 

aprendizagem de cada aluno. Carvalho (2008) ressalta que ao pensarmos na 

proposta de educação inclusiva, além de estendê-la a todos, sem exceção, cumpre 

relembrar que o processo educacional não se limita ao espaço escolar. Assim, as 

ações propostas pelo atendimento educacional especializado precisam ser 

organizadas de acordo com as necessidades individuais de cada aluno, o que nos 

remete ao desafio de rever nossas próprias concepções e confrontá-las com a 

realidade do meio no qual estamos inseridos. 

Para subsidiar a elaboração da pesquisa em cumprimento ao requisito 

parcial às exigências do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar – UAB/UNB, a pesquisa foi estrutura em cinco 

capítulos. A priori, apresenta-se um breve histórico da educação especial e inclusiva, 

demonstrando as mudanças ocorridas tanto no percurso da educação  como na 

inclusão dentro do contexto sócio-cultural, bem como alguns fatos políticos e sociais. 

No capítulo II, apresenta-se a políticas públicas para a inclusão, a 

legislação aplicada à educação inclusiva, e as principais contribuições normativas e 

legais em âmbito nacional e internacional que contribuíram para a 

reconceitualização da educação especial e que corroboraram para o processo de 

inclusão, ressaltando o PNE- Plano Nacional de Educação, as perspectivas 

inclusivas, documentos e leis relativos à inclusão da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, bem como as questões de acesso e a permanência do aluno com 

necessidade educacional especial no ensino regular e a conceituação, 

caracterização e regulamentação do AEE- Atendimento Educacional Especializado. 
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Entre os aportes conceituais apresentados, o leitor encontrará idéias que se 

relacionam ou se completam. 

Buscou-se apresentar no capítulo III, a sistematização dos objetivos da 

pesquisa, a organização funcional do atendimento educacional especializado no 

Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont. Para esse fim apresentou-se no 

capítulo IV, a síntese de alguns documentos legais da escola como: o regimento 

interno da escola; projeto político pedagógico, descrevendo a caracterização da 

comunidade escolar, o histórico, estrutura física e funcional do CEF-Santos Dumont, 

além de abordar sobre os pressupostos metodológicos. 

Os quatros primeiros capítulos foram elaborados a partir de uma 

investigação teórica e documental, bem como foram apresentados os princípios 

norteadores da pesquisa que se constituiu como base para a elaboração do capítulo 

V, o qual apresenta os dados empíricos e registram-se as concepções do atual 

processo de ensino-aprendizagem no CEF-Santos Dumont, analisada frente à 

equipe docente e à comunidade escolar, abrangendo mais especificamente os 

professores, pais e alunos. Apresenta-se os dados qualitativos e quantitativos da 

pesquisa, o plano de ação que foi desenvolvido a partir dos aportes conceituais e da 

pesquisa realizada, bem como será possível verificar alguns instrumentos de 

pesquisa que subsidiaram a coleta de dados. 

Em vista de cada um dos objetivos propostos, buscou-se por apresentar a 

metodologia dinâmica delineada no intuito de compreender duas fases: a primeira 

refere-se à pesquisa bibliográfica e de campo concomitantemente e a segunda a 

análise interpretativa dos dados coletados e a descrição da correlação dos 

pressupostos teóricos que possam conduzir ao redimensionamento da práxis 

educativa, bem como no desenvolvimento de ações pertinentes ao fortalecimento da 

inclusão dentro da instituição de ensino pesquisada.  

É observável que a educação não pode por si só resolver os problemas 

impostos pela ruptura dos laços sociais. Espera-se, no entanto, que contribua para o 

desenvolvimento do querer viver juntos- elemento básico da coesão social, já que 

qualquer política de educação deve estar à altura de enfrentar esse desafio 

essencial, para tanto é imprescindível promover uma educação inclusiva que 

considera as questões interculturais evitando situações de exclusão e as práticas 

seletivas baseadas em resultados escolares que impulsionam práticas de exclusão. 
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A relevância da pesquisa contribuiu para a orientação e 

redimensionamento das práticas pedagógicas frente à inclusão dentro da instituição 

de ensino por possibilitar uma análise comparativa entre a teoria e a prática 

educacional evidenciada na escola pesquisada, além de contribuir significativamente 

para o desenvolvimento pessoal e profissional da pesquisadora numa perspectiva 

inclusiva, assim como poderá constituir- se como subsídios e fonte de futuras 

pesquisas para uma educação que visa à diversidade.  
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CAPÍTULO I-BREVE HISTÓRICO SOBRE A DEFICIÊNCIA E 

INCLUSÃO 

 

1.1. Contextualização Histórica da Educação Especial/Inclusão 

 

Ao fazer uma breve incursão histórica acerca da deficiência e inclusão 

nos deparamos com dificuldade de encontramos dados e informações diferentes das 

que são preconizadas no meio acadêmico, como diz Morin,(2006) que todas as 

percepções são ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com base 

em estímulos ou sinas captados e codificado pelos sentidos, frisa o autor. Contudo, 

faz-se necessário compreendermos melhor a pessoa com deficiência no contexto 

sócio cultural das últimas décadas e rememorarmos alguns fatos importantes que 

antecederam o marco da inclusão no século XX, ou seja, a Declaração de 

Salamanca que foi assinada na Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas especiais, na cidade de Salamanca, na Espanha segundo Souza, 

Amaralina (2008). 

A história do atendimento a pessoa com deficiência, no decorrer de sua 

própria história deixou marcas que perpetuam até os dias de hoje, pois a atitude da 

sociedade deixa implícito o preconceito e a rejeição à pessoa com deficiência, 

dificultando a inserção destes na sociedade. Segundo MEC/ SEESP (1994) com o 

advento do cristianismo as pessoas com algum tipo de deficiência, já não podiam 

ser exterminadas, já que também eram consideradas criaturas de Deus, contudo 

eram deixadas à própria sorte. Na idade média essas pessoas dependiam da 

caridade dos outros para sobreviverem. Cabe ressaltar que na antigüidade, alguns 

continuavam a serem vistos como fonte de diversão. MEC, SEESP (1994) destaca 

que partir do século XII, com o descontentamento da sociedade à Inquisição 

Católica e a Reforma Protestante, por perceberem divergência entre o discurso 

religioso e as ações de grande parte do clero a concepção de deficiência passou a 

ser metafísica, de natureza religiosa. 

 
O contexto histórico da pessoa com deficiência no século XVI 
mostrou que a revolução da burguesia derrubou as monarquias, 
destruiu a hegemonia religiosa e implantou a nova forma de 
produção. Nesse contexto, começaram a surgir novas idéias sobre a 
deficiência relativa à sua natureza orgânica e causas naturais e, por 
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conseguinte um entendimento do ponto de vista médico. Porém, os 
antigos costumes ainda prevaleciam como o uso da alquimia, magia 
e astrologia, ou seja, uma visão sobrenatural da deficiência. (MEC, 
SEESP 1994). 

 

Compreendemos que tanto na área educacional como na social a 

deficiência em todo o mundo foi tratada sob diferentes aspectos dentro de cada 

contexto sócio-cultural em que se configurava a questão da pessoa com deficiência. 

Assim, de acordo com pesquisas realizadas, Souza, Amaralina (2008), ressalta que 

na antiguidade as pessoas com deficiências eram abandonadas, as explicações 

sobre as causas das deficiências variavam dentro de justificativa “castigos” ou 

“vontade de Deus”. As pessoas com algum tipo de deficiência eram deixadas a 

própria sorte, no abandono, e não representava um problema de natureza ética ou 

moral de acordo com MEC, SEESP (2000).  

Atualmente, podemos encontrar movimentos no sentido de construir uma 

sociedade inclusiva. Nessa perspectiva Sassaki (2002) faz uma análise sobre os 

vários conceitos de inclusão escolar que serão discutidos adiante. À medida que 

aumenta as leis que ressaltam e valorizam aspectos de educação inclusiva, assim 

como os defensores desse novo paradigma educacional, cresce a polêmica em 

torno da questão sobre o que será melhor para alunos com deficiência: estudar em 

escolas e classes especiais ou estudar em escolas comuns? Para responder a esta 

questão, Sassaki (2002) faz uma retrospectiva em quatro fases sobre a educação 

das pessoas com diagnóstico de deficiência, sendo que a primeira fase 

correspondeu segundo o autor ao período anterior ao século XX e pode ser 

chamada de fase da exclusão, na qual a maioria das pessoas com deficiência e 

outras condições era tida como indigna de educação escolar. 

A segunda fase, chamada de segregação, ocorreu já no século XX, com o 

atendimento às pessoas deficientes dentro de grandes instituições que, entre outras 

coisas, propiciavam classes de alfabetização. A partir da década de 50, e mais 

fortemente nos anos 60, com a eclosão do movimento dos pais de crianças a quem 

era negado ingresso em escolas comuns, surgiram às escolas especiais e, mais 

tarde, as classes especiais dentro de escolas comuns. O autor ressalta que o 

sistema educacional ficou com dois subsistemas funcionando paralelamente e sem 

ligação um com a outro: a educação comum e a educação especial. 
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Para Sassaki (2002) a terceira fase surgiu na década de 70, e constituiu a 

fase de integração, embora a bandeira da integração já tivesse sido defendida a 

partir dos anos 60 segundo o autor. Nesta fase, houve uma mudança filosófica em 

direção à idéia de educação integrada, ou seja, escolas comuns aceitando crianças 

ou adolescentes deficientes nas classes comuns. Contudo só eram integrados 

apenas os alunos que conseguiam adaptar-se à classe comum. As leis sempre 

tinham o cuidado de ressaltar a condição “preferencialmente na rede regular de 

ensino”, o que deixava em aberto a possibilidade de manter crianças e adolescentes 

com deficiência nas escolas especiais o que ainda ocorre em muitas regiões. 

Finalmente, a quarta fase, a de inclusão, segundo Sassaki (2002) surgiu 

na segunda metade da década de 80, alcançou êxito anos 90 chegando com força 

ao século XXI, cuja idéia fundamental é a de adaptar o sistema escolar às 

necessidades dos alunos. A inclusão propõe um único sistema educacional de 

qualidade para todos os alunos, com ou sem deficiência e se baseia em princípios 

como: a aceitação das diferenças individuais como um atributo e não como um 

obstáculo, a valorização da diversidade humana pela sua importância para o 

enriquecimento de todas as pessoas, o direito de pertencer e não de ficar de fora, o 

igual valor das minorias em comparação a maioria. Entende-se que a educação 

inclusiva depende não só da capacidade do sistema escolar (diretor, professores, 

pais e outros) em buscar soluções para o desafio de incluir alunos com deficiência 

nas classes comuns, mas depende sobretudo em despertar no aluno o senso de 

pertencer e propiciar condições de permanência desse alunado na rede regular de 

ensino.  

No início do século XX, segundo Apple (2009): 

Os sistemas educacionais eram, em sua grande maioria, 
deliberadamente estratificados: segregados por raça, gênero e 
classe social, divididos entre escolas acadêmicas e técnicas, 
públicas e privadas, protestantes e católicas. Com isso, as pessoas 
co deficiência ainda eram pela sociedade considerada inferiores ou 
indesejáveis, ocupando na sociedade um lugar correspondente a um 
rótulo que lhe é outorgado não apenas em função de suas 
características orgânicas, mas principalmente do papel social que 
representam. 

 

No Brasil, a educação de crianças deficientes segundo Jannuzzi (1985) 

surgiu institucionalmente de maneira lenta e teve poucos incentivos. O autor destaca 

que em São Paulo no ano de 1600 a Santa Casa da Misericórdia passou a oferecer 
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atendimento escolar para o deficiente físico, portanto ainda no Brasil-Colônia. 

Ressalta também que a primeira constituição do Brasil, em 1824, relata sobre a 

instituição primária e gratuita a todos, que se efetuou em 1827 pela decretação da 

Lei de 15 de outubro que perdurou até 1946 quando surgiu a Lei Orgânica do ensino 

primário. Contudo, segundo Januzzi (1985) a educação popular e a dos deficientes 

mentais ainda não eram motivo de preocupação. Com isso, o autor ressalta que só 

vamos encontrar duas instituições para deficientes mentais, surgidas até o fim do 

Império uma junto ao Hospital Juliano Moreira de 1874 em Salvador - BA e a escola 

do México, de 1887 no Rio de Janeiro que também atendia deficientes físicos e 

visuais, ambas sob a dependência administrativa do estado. Apple (2009) em sua 

crítica ao neoliberalismo declara que o direito a educação foi materializado na 

Declaração dos Direitos da Criança pelas Nações Unidas em 1959 e foi aceito 

internacionalmente significando igualdade e acesso para todos. 

O MEC, SEESP (1994) traz em seu texto que em 1835 o deputado 

Cornélio Ferreira apresenta à Assembléia Projeto de lei objetivando a criação do 

cargo de Professor de Primeiras Letras para o ensino de cegos e surdos-mudos, 

configurando-se como uma das primeiras iniciativas frente a educação de pessoas 

com deficiência. Acerca de outras iniciativas Jannuzzi, (1985) ressalta que as duas 

primeiras instituições especializadas no atendimento da pessoa com deficiência 

tiveram sede no Rio de Janeiro sendo a primeira de pessoas deficientes visuais, a 

segunda de surdos conhecida hoje como Instituto Benjamin Constant criado em 

1856 mais tarde denominado Instituto Nacional de Educação de Surdos. 

 O contexto histórico da pessoa com deficiência segundo Dolores et al. 

(1997) pode ser situado frente à educação especial nos finais do século no século 

XVIII. A partir deste inicia-se segundo autora o período da Institucionalização e o 

fortalecimento da medicina, os deficientes eram retirados de suas famílias e 

encaminhados a asilos, conventos e manicômios, que são locais de confinamento. 

Nesse contexto, começaram a surgir novas idéias sobre a deficiência relativa à sua 

natureza orgânica e causas naturais e, por conseguinte um entendimento do ponto 

de vista médico. Porém, os antigos costumes ainda prevaleciam como o uso da 

alquimia, magia e astrologia, ou seja, uma visão sobrenatural da deficiência, como 

no século XVI segundo MEC/SEESP (2000). 
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A partir da década de 1920, segundo Souza 2008, iniciou-se a expansão 

das instituições de educação especial de natureza privada e assistencialista. Nesse 

período a sociedade passa a prestar apoio a essas pessoas em caráter 

assistencialista. A institucionalização começou a ser criticamente repensando 

somente no século XX, por volta de 1960, segundo Dolores et al. (1997), período 

marcado pelo intenso processo de reflexão e crítica sobre os direitos humanos. Esse 

período segundo a autora caracteriza-se pelo inicio da obrigatoriedade e expansão 

da escolarização básica o que provoca a proliferação de classes especiais por se 

verificar o número elevado de crianças que apresentavam certas deficiências e que 

tinham dificuldade de seguir o ritmo normal da classe e ter rendimento igual ao de 

outras crianças. 

Em 1957 segundo Dolores et al. (1997) houve uma rejeição feita pela 

associação de pais ao modelo de institucionalização por considerarem que 

segregava as pessoas com deficiência, com isso a associação de pais recebeu 

apoio administrativo da Dinamarca que incluiu na sua legislação o conceito de 

normalização, se estendendo esse conceito desde a Europa até chegar na América 

do norte e posteriormente adotado no Brasil. Esse processo contribuiu para a 

reformulação de idéias e a busca de novas práticas no trato da deficiência, posto 

que o paradigma de institucionalização foi substituído pelo da normalização e 

desinstitucionalização que defendia a necessidade de introduzir a pessoa com 

necessidades educacionais especiais na sociedade de acordo com MEC,SEESP 

(2000), bem como declara que o Paradigma da Institucionaliza e estabeleceu na 

sociedade por vários anos sem oposição. Entretanto em meados da década de 60 

surgiu o Paradigma de Serviços muito criticado até mesmo pelas próprias pessoas 

com deficiência, que já faziam parte de organizações dentre outros órgãos. 

Assumiu-se posteriormente que as pessoas com algum tipo de deficiência 

necessitam não só de serviços de avaliação e capacitação, mas de terem direito à 

convivência não segregada e ao acesso imediato e continuo aos recursos 

disponíveis aos demais cidadãos como promover os ajustes (físicos, materiais, 

humanos, sociais, legais, etc.) necessários para fazer estas pessoas terem 

condições de acesso ao espaço comum na sociedade, e nessas idéias que surgiu o 

Paradigma de Suporte confirmando a inclusão social MEC, SEESP (2000). Durante 
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séculos, os deficientes estiveram à margem da sociedade e é preciso termos 

consciência de que: 

A histórica de rejeição aos deficientes cedeu lugar a compaixão e às 
atitudes de proteção e filantropia, que até hoje perduram e muitas 
vezes prevalecem, apesar de todos os esforços que têm ido 
realizado para que essa postura seja substituída pelo 
reconhecimento da igualdade de direitos a todo  cidadão, sem 
discriminação.( MEC/SEESP ,1994 ). 

 

Atualmente “os deficientes” deixaram de ficar escondidos em suas casas 

e a família está rompendo com o paradigma da exclusão, pois o tempo mostrou que 

é possível não apenas integrá-los na sala de aula, mas fazer com que eles se sintam 

verdadeiramente incluídos.  

A análise da história da educação especial no Brasil evidencia uma 

conquista humanitária marcada pela grande preocupação dos seguimentos sociais 

pelos direitos humanos. Para Dolores et al. (1997) até os anos 60 existiam apenas 

dois lugares possíveis para o atendimento de crianças com necessidades educativas 

especiais: o centro especial e a escola regular com pouca ou nenhuma conexão 

entre ambos. Podemos diante do exposto, fazer um paralelo entre o passado e o 

presente e inferir que não mudou muito os lugares de possibilidades educacionais 

aos alunos com deficiência. Em 1948 a Declaração dos Direitos Humanos 

assegurou o direito de todos à educação pública e gratuita, contribuindo para a 

criação dos serviços de educação especial, MEC/SEESP (1994). As propostas de 

integração/inclusão às pessoas com necessidades especiais surgiram em 

decorrência de transformações paradigmáticas no cenário internacional da educação 

especial e nesse contexto percebemos as mudanças frente ao ensino vai ganhando 

uma nova visão e instigando os pesquisadores da educação a aprofundarem suas 

pesquisas considerando a evolução histórica que perpassa a inclusão. 

 

O mundo gira e, nestas voltas, vai mudando, e nestas 
mutações, ora drásticas ora nem tanto, vamos também nos 
envolvendo e convivendo com o novo, mesmo que não nos 
apercebamos disso. Há, contudo, os mais sensíveis, os que estão de 
prontidão, “plugados” nessas reviravoltas e que dão os primeiros 
gritos de alarme, quando antevêem o novo, a necessidade do novo, 
a emergência do novo, a urgência de adotá-lo, para não sucumbir à 
morte, à degradação do tempo, à decrepitude da vida. (MANTOAN, 
2003, p.13) 
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É nessa visão do novo, da necessidade de rever as concepções que 

Mantoan nos faz rememorar acerca dos nossos próprios conceitos e preconceitos os 

quais são determinantes no fazer pedagógico frente à aceitação da pessoa com 

deficiência no atual contexto de inclusão educacional. 

A denominação dada às pessoas com diagnóstico de deficiência passou 

por muitas mudanças. Souza, et. al. (2008) ressalta que todas as nomenclaturas 

refletem em um determinado momento histórico e político da nossa sociedade e 

destaca as diferentes designações construídas nesse processo histórico da 

educação especial com vistas na inclusão. Hoje é utilizada a terminologia alunos 

com necessidades educacionais especiais, mas segundo Souza et. al. (2008) já 

foram denominados: excepcionais, pessoas deficientes, pessoas portadoras de 

deficiência, pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas portadoras de 

necessidades educativas especiais. Ao se considerar a postura social que a 

terminologia reflete, a ONU (Organização das Nações Unidas) adotou a 

nomenclatura Pessoas com Deficiências e no âmbito escolar a Resolução CNE/CEB 

nº 2 de 11 de setembro de 2001 que instituiu as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, se refere à educandos com necessidades 

educacionais especiais. Podemos inferir que, a pessoa com deficiência foi em cada 

época assistida sob a visão conceitual e atitudinal dentro de um contexto sócio-

cultural e político de uma sociedade historicamente diversa sempre pautada nos 

fatos anteriores que consequentemente promoveram o despertar de pesquisadores 

frente ao potencial de desenvolvimento das pessoas com deficiência e que 

resultaram na quebra de paradigmas e corroboraram para a criação e viabilização 

das Políticas Públicas frente à inclusão.  
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CAPÍTULO II-POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO 

 

2.1-Legislação aplicada na organização dos Sistemas de   Ensino   Frente a 

inclusão 

 

A primeira constituição do Brasil, em 1824, relata sobre a instituição 

primária e gratuita a todos, como diz Jannuzzi (1985) instigou discussões sobre  à 

educação popular, mas em seu texto não fez menção específica sobre a educação 

popular nem a educação especial e desta forma perpetuou a continuação das 

relações sociais vigentes da época de caráter segregatório. Já na Constituição de 

1988 podemos encontrar os princípios que norteiam o sistema e a criação das 

demais leis, decretos resoluções e pareceres frente a educação especial e inclusiva, 

por considerarmos que nenhuma lei pode ferir os princípios constitucionais que é a 

Lei maior. 

Em 1948 a Declaração dos Direitos Humanos assegurou o direito de 

todos à educação pública e gratuita, contribuindo para a criação dos serviços de 

educação especial. No tocante a legislação e normas destacam-se de início a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024/61, onde segundo 

MEC,SEES (1994) veio explicitar o compromisso do poder público brasileiro com a 

educação especial cujo setores da sociedade em 1981 por ocasião do Ano 

Internacional da Pessoa Deficiente passou a buscar transformações  significativas 

nessa área, MEC, SEESP (1994). 

O Brasil fez opção pela construção de um sistema educacional inclusivo 

ao concordar com a Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em 

Jomtien, na Tailândia, em 1990, e em decorrência desta podemos citar o Decreto nº 

3.298/99 que regulamenta a Lei nº 7.835/89 a qual dispõe sobre a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência Lei nº 10.098/00 que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras 

providências. 

No período de 7 a 10 de Junho de 1994, os delegados da Conferência 

Mundial de Educação Especial representando 88 governos e 25 organizações 

internacionais em assembléia em Salamanca fizeram a implementação da 
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Declaração de Salamanca sobre os princípios políticos e prática em Educação 

Especial, Sassaki (1994). Esse documento passou a instigar maiores discussões a 

respeito da Educação para todos, repercutindo na Educação Especial que vinha se 

desgastando em sua concepção. Demonstrando que aos alunos com necessidades 

educacionais especiais devem ser oferecidas diferentes formas de apoio, posto que 

toda pessoa tem o direito à educação e a ela deve ser dada a oportunidade de 

manter um nível aceitável de aprendizagem.  

Da Declaração de Salamanca (1994) ressaltamos alguns trechos que 

criam as justificativas para as linhas de propostas que são defendidas pela 

educação inclusiva. 

1. Todas as crianças, de ambos os sexos têm direito 

fundamental à educação e que a ela deva ser dada a 

oportunidade de obter e manter nível aceitável de 

conhecimento;  

2. Cada criança tem características, interesses, capacidades e 

necessidades de aprendizagem que lhe são próprios; 

3.  Os sistemas educativos devem ser projetados e os 

programas aplicados de modo que tenha em vista toda gama 

dessas diferentes características e necessidades;  

4. As pessoas com necessidades educacionais especiais 

devem ter acesso às escolas comuns que deverão integrá-

las numa pedagogia centralizada na criança, capaz de 

atender a essas necessidades. 

Com isso, ocorreu maior participação dos pais, da comunidade e das 

organizações de pessoas com deficiências nos processos de inclusão social e 

escolar, bem como nas tomadas de decisões. Assim, todos os esforços de se ter 

uma sociedade de fato inclusiva geram em torno de investir em estratégias de 

identificação e intervenção precoce nos aspectos que favorecem uma educação 

inclusiva.  

O artigo 208 da constituição de 1988 ressalta no inciso III que o 

Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino, o que deixa implícito que nem sempre 

esse ensino poderá ocorrer na rede regular, pois o termo preferencialmente não é 
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uma imposição, mas uma alternativa possível aos alunos com deficiência. Cabe 

ressaltar que o inciso V, preconiza a pessoa com deficiência o acesso aos níveis 

mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 

de cada um, o que esta relativamente de acordo com o termo preferencialmente 

contido no inciso III, é salutar porque nenhuma pessoa é obrigada a alcançar o 

mesmo nível de conhecimento que o outro, mas de acordo com seu potencial e 

nesse aspecto é que podemos considerar que é possível uma inclusão desde que se 

considere o potencial e os limites de cada pessoa independentemente de sua 

deficiência. 

O Artigo 227 inciso II parágrafo 1º da CEF/88, aborda sobre a criação de 

programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de 

deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social destes 

mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso 

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

arquitetônicos. Buscamos analisar o contexto desse artigo e percebemos um 

aspecto discriminatório, já que não devemos nos referir a treinamento de uma 

pessoa pelo fato de ser deficiente, isso rememora o processo de integração ora 

estigmatizado por se distanciar do processo de inclusão atualmente vislumbrado por 

uma sociedade que visa à equidade e preconiza direitos iguais a todos. 

Após uma década da criação da Lei nº 8069/90 que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente o qual entre outras determinações estabelece 

no § 1º do Artigo 2º que “A criança e o adolescente portadores de deficiências 

receberão atendimento especializado”. E no artigo 5º diz que “Nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, 

crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou 

omissão aos seus direitos fundamentais”. Entretanto, o grande número de leis, 

decretos, pareceres e resoluções existentes, por si só, não foram suficientes para 

romper com os pré-conceitos inseridos no contexto educacional, apenas inibiu o que 

chamamos de um preconceito encoberto, tão intenso em nossas escolas que cada 

vez mais são criados resoluções, leis, pareceres para que as pessoas com 

deficiência não sejam vistas pela deficiência, mas como pessoas que como tal, 

possuem os mesmos direitos e deveres preconizados no artigo 5º da constituição 

federal de 1988. 
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Da Educação Especial a LDB nº 9.394/96, no art. 58. 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 
especiais. § 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da 
clientela de educação especial. E segundo a Resolução CNE/CEB nº 
2/01, de 11 de setembro de 2001, em seu art. 3o, por ela “entende-se 
um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que 
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em 
alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns”. 

 

Diante de tantos documentos e legislações vigentes acerca da educação 

especial e inclusiva, observamos que nenhuma lei ou decreto isoladamente 

resolverá a questão da exclusão escolar e viabilização da educação inclusiva. 

Contudo, a harmonia da Constituição Federal de 1988, com o conjunto das demais 

leis: LDB nº 9.394/96, com o Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/01), com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), com a Resolução CNE/CEB 

nº 2/01, de 11 de setembro de 2001, em seu art. 3o com a Lei dos Deficientes (Lei nº 

7.853/89) e com a Convenção Interamericana para os Deficientes, aprovada pelo 

Decreto Legislativo nº 198/2001 dentre outras poderão direcionar os rumos da 

educação do século XXI. 

 

2.2-PNE - Plano Nacional de Educação e a Educação Especial 

 

Na organização do sistema de ensino é importante destacarmos os 

Planos Nacionais de Educação que contribuíram significativamente para o 

aprimoramento das políticas públicas de inclusão. Segundo Dermeval, (2008, p.177) 

a iniciativa de criação de um plano educacional remonta década de 1930 com uma 

provável manifestação explícita pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 

1932. Entretanto as primeiras idéias que se concretizou de um Plano Nacional de 

Educação que tratasse da educação para todo o território nacional segundo 

Mazzotta, (2005, p.90) foi o Plano Nacional de Educação de 1962, o qual foi revisto 

em 1965 onde destinou 5% dos recursos do Fundo Nacional de ensino Primário para 

a educação dos excepcionais, posteriormente foi criado o Plano Setorial de 

Educação e Cultura (1972-1974) que incluiu a Educação Especial como prioridade 
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educacional no país. Assim, em 1973, foi criado, por meio do Decreto n.º72.425, de 

03/07/73, o CENESP, Centro Nacional de Educação Especial, num cenário onde o 

quadro social, político e econômico a educação começava a ser vista como condição 

fundamental para desenvolvimento do País. Segundo Mazzotta, (2005, p.92) em 

1977 entra também em vigor a Portaria Interministerial nº 477 que estabelece 

diretrizes básicas para a ação integrada do Ministério da Educação e Cultura e 

MPAS- Ministério da Previdência e Assistência Social no campo de atendimento a 

excepcionais. Cria-se também o fundo nacional de educação especial e em 1977 o 

Ministério da Educação e Cultura elabora o primeiro plano nacional de educação 

especial para o triênio 77/79 em consonância com as diretrizes do II Plano Setorial 

de Educação e Cultura de 1975/79, por haverem avaliado segundo Mazzotta, (2005, 

p.92) que o atendimento educacional tem se concentrado em nível de 1º grau 

abrangendo cerca de 60% da população escolar de excepcionais. 

Após várias décadas ressurgiu a idéia de um plano nacional em longo 

prazo, com força de lei capaz de conferir iniciativas governamentais na área da 

educação.  O Plano Nacional de Educação -PNE -Lei nº 10.172/2001/2010, foi 

instituído pela Lei nº10. 172/01, segundo Dermeval, (2008) é um marco da história, 

pois se distingue dos anteriores, posto que tem força de lei aprovada pelo 

Congresso Nacional. Aborda em seu texto sobre a Constituição Federal que 

estabelece o direito das pessoas com necessidades especiais receberem educação 

preferencialmente na rede regular de ensino (art.208, III). Outro marco importante foi 

segundo, Mazzotta, (2005 p.115) a elaboração do documento oficial, o PNEE-

Política Nacional de Educação Especial elaborada pela secretaria de educação em 

1993 com vistas a garantir o atendimento educacional do aluno com necessidades 

especiais. 

A Lei nº 10.172/01 aprova o Plano Nacional de Educação o qual 

estabelece vinte e sete objetivos e metas para a educação das pessoas com 

necessidades educacionais especiais, visando à ampliação da oferta de atendimento 

desde a educação infantil até a qualificação profissional dos alunos. E a Lei nº 

7853/89, dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiências, sua integração social, 

assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais. Contudo, 

percebe-se no contexto educacional que a influência dessas leis numa dimensão 

prática está se efetivando sobre um viés utópico para muitos profissionais que 
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percebem essas leis apenas como uma imposição e não como um meio de se 

viabilizar recursos necessários a inserção da pessoa com deficiência na sociedade e 

na educação. 

São objetivos e prioridades do Plano Nacional de Educação dentro outros 

a elevação global do nível de escolaridade da população; A redução das 

desigualdades sociais regionais no tocante ao sucesso e a permanência com 

sucesso na educação pública; garantia do ensino fundamental obrigatório de nove 

anos a todas as crianças de 6 a 14, assegurando o ingresso e a permanência na 

escola e a conclusão desse ensino; a ampliação do atendimento nos demais níveis 

de ensino – a educação infantil e o ensino médio. Portanto, o Plano Nacional de 

Educação define as diretrizes para gestão e o financiamento da educação, e as 

metas para cada nível e modalidade de ensino, tornando-se essencial para as novas 

políticas educacionais inclusivas, Demerval (2008). 

Quanto à educação especial, a presença do Estado ocorreu por meio das 

Campanhas de Educação dos Excepcionais (deficientes de visão, da audição e 

deficientes mentais), que surgiram no fim dos anos 60. O atendimento educacional 

especializado era realizado por meio de entidades privadas, como, por exemplo, a 

Sociedades Pestalozzi, fundada nos anos 30 e a Associação de Pais e Amigos de 

Excepcionais, da década de 50. Nesse contexto, Mazzotta, (2005 p. 107) ressalta 

que: 

Em 1980 a comissão instituída pelo MEC no Ano Internacional da 
Pessoa Deficiente traçou um plano de ação com fundamentos na 
mais “nova tendência” de integração e normatização. Em 29 de 
outubro de 1986 foi instituído pelo Decreto nº 92.481 a CORDE - 
Coordenadoria para a integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
visando assim dar tratamento prioritário e adequado aos assuntos 
relativos às pessoas portadoras de deficiência assegurando-lhes o 
pleno exercício de seus direitos básicos e a efetiva integração social. 

 

Percebemos que após as primeiras idéias do Plano Nacional de 

Educação houve uma grande mobilização política no sentido de elaborar e buscar 

implementar ações que beneficiassem o desenvolvimento e a inserção da pessoa 

com deficiência tanto no contexto social quanto no educacional. 

Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 

01 de 17/10/69 e o artigo único resultante da Emenda Constitucional nº 12 de 

17/10/78 definem que a lei especial disporá sobre a educação de excepcionais. Essa 
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Lei assegura aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica 

mediante a educação especial e gratuita, assistência e reabilitação e reinserção na 

vida econômica e social do país, proibindo discriminação inclusive quanto à 

admissão ao trabalho ou ao serviço público e salários. Cabe ressaltar que nos 

dispositivos legais observa-se num dos primeiros registros até hoje que as 

nomenclaturas acerca da pessoa com deficiência referem-se a elas ora usando o 

termo excepcionais ora a deficientes, MEC/SEESP (1994). 

A Constituição Federal de 1988 garante a todos o acesso à escola 

reafirmando o direito a educação prevista desde a constituição de 1824 época do 

Brasil Império e da mesma forma nas constituições brasileiras de 1934, 1937 e 1946 

segundo Vera Goffredo, MEC/SEED, (1995 p.13). “Toda unidade deve atender aos 

princípios legais e não pode excluir ninguém”, explica Eugênia Fávero, procuradora 

dos direitos do cidadão de São Paulo. A inclusão de estudantes com deficiências 

nas classes regulares representa um avanço histórico em relação ao movimento de 

integração, que pressupunha algum tipo de treinamento do deficiente para permitir 

sua participação no processo educativo comum Mantoan, (1997). A inclusão postula 

uma reestruturação do sistema de ensino, com o objetivo de fazer com que a escola 

se torne aberta às diferenças e competente para trabalhar com todos os educandos, 

sem distinção. BRALAVSKY, Cecília (2005, p. 23) ressalta que o conceito de 

qualidade da educação varia com o tempo, por considerar que não há uma 

educação homogênea e afirma que sua heterogeneidade está associada a razões 

objetivas e subjetivas, ou, seja a situações e também a necessidades, interesses e 

convicções de diferentes grupos e pessoas, nesse sentido a autora inferi que uma 

educação de qualidade é aquela que permitem que todos aprendam o que 

necessitam aprender.  

Os acontecimentos mostram que atualmente a educação inclusiva passa 

por claros contrastes. No entanto, a inclusão é considerada segundo Mantoan, 

(1997) como uma alternativa a se adotar com os alunos com necessidades 

especiais, pois ela é necessária para um ensino e qualidade. Contudo, sua 

implantação esbarra a todo o momento em práticas de homogeneidade promovendo 

a exclusão educacional daqueles que não aceitam o modelo heterogêneo. 

Quando a inclusão é guiada por um sólido modelo teórico de 
aprendizagem e de ensino, ela se constitui para os pesquisadores em 
educação e os agentes escolares em uma nova forma de responder 
as necessidades dos alunos especiais. Mantoan, (1997 p. 73) 
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A Política Nacional de Educação Especial (PNEE), em vigor desde 1994, 

formula um conjunto de objetivos destinados a garantir o atendimento educacional 

ao portador de necessidades educativas especiais, preferencialmente na rede 

regular de ensino, sistematizados na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

que estabelece os rumos e os fundamentos da educação brasileira, inserindo a 

Educação Especial como modalidade de ensino, reconhecendo sua importância no 

capítulo V, artigos 58, 59 e 60. O paradigma inclusão escolar remete a um grande 

desafio à educação brasileira, suscitando num redimensionamento na forma de 

pensar a educação como diz Lima, (2008 p. 17) o modelo político realça a 

diversidade de interesse e de ideologias. E, na educação inclusiva não se espera 

que a pessoa com deficiência se adapte à escola, mas que esta se transforme de 

forma a possibilitar a inclusão e a integração do aluno.  

A Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 estabelece o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e no Capítulo IV Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 

Lazer, o artigo 53 afirma que a criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando seu pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - direito de ser respeitado por seus educadores;  

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
instâncias escolares superiores;  

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;  

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.  

 

Havendo passado mais de uma década, observamos que há um 

enfrentamento da sociedade frente às esferas públicas para que as garantias 

preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente possam de fato fazer parte 

das concepções atitudinais da sociedade. 

A diretriz atual é a da plena integração dessas pessoas com todas as 

áreas da sociedade. BRASIL (1994) ressalta que as políticas para a inclusão mais 

recentes indicam possíveis organizações do atendimento: participação nas classes 

comuns, de recursos, sala especial e escola especial com fins de uma educação de 

qualidade, considerando que a Organização Mundial de Saúde estima que 10% da 

população têm algum tipo de deficiência, MEC/SEED (1999 p. 29). Ressaltamos que 
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a política inclusiva, representa uma mudança de paradigmas, nos quais o importante 

é desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo 

suas necessidades. 

A diretriz da educação especial de acordo Dolores, (1997) se destina às 

pessoas com necessidades especiais no campo de aprendizagem, originadas quer 

de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, como de características como 

altas habilidades, superdotação e objetiva a integração/inclusão desses alunos no 

sistema regular de ensino, melhoria da qualificação dos professores e expansão e 

oferta dos cursos de formação (especialização pelas universidades e escolas 

normais). Para alcançar esses objetivos o Plano Nacional de Educação instituído 

pela Lei nº10. 172/01 determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

elaborem os planos decenais correspondentes, como forma de parceria na 

articulação das ações voltadas para a educação especial.  

A Política Nacional de Educação Especial, Brasil (1994) ressalta que a 

política inclusiva não consiste apenas na permanência física dos sujeitos com 

necessidades educativas especiais junto aos demais alunos, mas uma mudança de 

paradigmas, nos quais o importante é desenvolver o potencial dessas pessoas, 

respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. È pensar no acesso e 

na permanência e que esta permanência aconteça com qualidade, já que o 

paradigma da inclusão escolar remete à educação brasileira a um grande desafio 

suscitando num redimensionamento na forma de pensar a educação e a análise dos 

diversos e documentos que legitimam a educação inclusiva suscita a compreensão 

de como se efetivou as políticas públicas que propiciaram o redimensionamento da 

educação elevando a qualidade do ensino, ou pelo menos subsidiaram novas 

concepções pedagógias necessárias a educação do século XXI. 

 

2.3-Acesso e Permanência do aluno com necessidade educacional especial 

no ensino regular 

 

A menção sobre as concepções atitudinais da sociedade acerca da 

inclusão educacional expressa um novo olhar sobre a educação em busca de uma 

sociedade mais justa que favoreça oportunidades de acesso e participação para 

todas as pessoas independente das diferenças e necessidades de cada uma. Cabe 
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a Política Educacional propiciar a acessibilidade das pessoas com deficiências ou 

mobilidade reduzida, Brasil (1994). Considerando esses aspectos, pode-se definir 

acessibilidade como condições e possibilidades, com segurança e autonomia para 

todos de acordo com Dolores, et al. 1997. A questão da acessibilidade é salutar por 

propiciar a todo indivíduo com deficiência ou necessidade o direito de participar de 

todas as áreas da vida em condições de igualdade, além de buscar eliminar as 

barreiras existentes para a equiparação das oportunidades para que a prática da 

integração seja transformada em uma prática inclusiva. Mantoan e Pietro, 2006 

grifam que se os princípios da educação inclusiva vêm se fortalecendo desde 

meados da década de 1990, na prática é o modelo da integração escolar que ainda 

predomina.  

Temos muitos desafios a enfrentar para atingir a educação como 
direito de todos. Um deles é não permitir que esse direito seja 
traduzido meramente no cumprimento da obrigação de matricular e 
manter alunos com necessidade educacional especial em classe 
comum. Nesse caso, eles poderem ter acesso à escola, ou nela 
permanecer significa reconhecimento de sua igualdade de direitos. 
(MANTOAN E PIETRO, 2006) 

 

É relevante analisarmos essas questões, pois estão diretamente 

relacionadas à qualidade do ensino dentro de nossas escolas a qual deve estar 

voltada para uma ação crítico reflexiva de nossas ações, ao passo que ter um aluno 

com deficiência não significa que a escola é inclusiva, mas nossas concepções 

atitudinais é que promoverão uma ação consciente de se viabilizar uma educação 

inclusiva de fato e de direito. 

Do ponto de vista de Mantoan, (1997, p. 68), o modelo de Inclusão está 

ligado às bases teóricas sobre o desenvolvimento da aprendizagem da criança e 

que o modelo da classe inclusiva se apóia em noções sócio-construtivistas 

baseadas na teoria de Vygotsky que, assim como, outros teóricos 

sociointeracionistas enfatizam segundo Marques, (2001) a importância do meio 

ambiente como fator determinante no desenvolvimento cognitivo, social, afetivo, 

lingüístico e motor do individuo. O autor afirma que existe um percurso de 

desenvolvimento, em parte definida como processo de maturação do organismo 

individual  pertencente à espécie humana, mas é o ambiente social e a interação 

com outras pessoas com deficiência impedidas de vivenciarem o grupo social na 
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escola, no trabalho, na vizinhança, nos espaços públicos ou privados que  impedem 

seu desenvolvimento pela falta de situações propícias ao aprendizado.  

No Ensino Fundamental, BRASIL (1994) a Política Nacional de Educação 

Especial recomenda que os sistemas educacionais ofereçam modalidades de 

atendimentos adequadas ás necessidades educacionais dos alunos da seguinte 

forma: 

 Deficiência Visual: uma alternativa seria freqüentar as classes especiais, em 

escola do ensino regular no qual o aluno cego é alfabetizado no método 

Braille e os de visão subnormal, com material ampliado. Após a alfabetização, 

este aluno deverá freqüentar classes comuns, com o apoio do professor da 

sala de recursos.  

 Deficiência Auditiva: Alguns teóricos consideram que devam estudar em 

Escola Especial de surdos. Outras preconizam o atendimento ao surdo em 

Classe Especial, na Escola Regular. Outros priorizam o atendimento 

educacional do surdo na Classe Comum, com o apoio de um professor 

“intérprete” na sala de aula. Qualquer que seja a escolha faz-se necessário 

que o professor regente conheça as particularidades do desenvolvimento 

cognitivo da pessoa surda, como também a sua primeira língua, a Língua de 

Sinais LIBRAS. 

 Deficiência Física - não havendo comprometimento intelectual, o aluno com 

deficiência física deverá freqüentar a Classe Comum com os recursos e 

equipamentos específicos que se fizerem necessários. A escola deve criar 

estratégias para atender adequadamente este aluno. Havendo um déficit 

intelectual, o aluno poderá freqüentar a Classe Especial em escola da rede 

regular, Escola Especial ou Instituição Especializada. 

 Deficiência Intelectual/Mental – Preferencialmente em Classe Comum, com 

apoio da Sala de Recursos ou em Classes e Escolas Especiais, respeitadas 

as características individuais e a capacidade de adaptabilidade de cada aluno, 

além das condições de trabalho pedagógico a que será submetido, como, por 

exemplo: número de alunos em sala de aula, qualificação profissional do 

professor, adequação do ambiente e do material pedagógico oferecido, 

adaptações curriculares, entre outros. 
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 Superdotação/Altas Habilidades – O aluno deverá fazer parte da Classe 

Comum. Com apoio da Sala de Recursos. 

A inclusão de estudantes com deficiências nas classes regulares 

representa um avanço histórico em relação ao movimento de integração, que 

pressupunha algum tipo de treinamento do deficiente para permitir sua participação 

no processo educativo comum. A inclusão postula uma reestruturação do sistema de 

ensino, com o objetivo de fazer com que a escola se torne aberta às diferenças e 

competente para trabalhar com todos os educandos, sem distinção de raça, classe, 

gênero ou características pessoais.  

Nesse contexto, Mantoan e Pietro, 2006, p.27 ressaltam 

Tanto as escolas especiais quanto as comuns precisam se 
reorganizar e melhorar o atendimento que dispensam aos alunos. 
Precisamos lutar por essas mudanças e por movimentos que em 
como fim virar essas escolas do avesso. Ambas precisam sair do 
comodismo em que se encontram, e a inclusão, especialmente 
quando se trata de alunos com deficiência, é o grande mote para 
empreender essa reviravolta. 

 

Assim, a escola, deve tornar-se um terreno fértil de aprendizagens 

diversas, bem como constituir o espaço privilegiado para as manifestações de 

ordens afetivas, sociais e cognitivas dos sujeitos rompendo com os velhos 

paradigmas. Há que se ter um novo olhar sobre a criança e perceber que a partir 

das relações intra e interpessoais e de troca com o meio é que a criança pode 

tornar-se interativa, pois adquire conhecimentos através da sua relação com o meio 

social. Consideramos que cada ser possui na sua individualidade características que 

foram construídas a partir de sua relação com o outro. Assim podemos justificar 

nosso olhar sob os aportes conceituais da teoria de Vygotsky (1998) que ressalta a 

Zona de Desenvolvimento Proximal como a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e as aprendizagens que ocorrem nesse nível as quais 

contribuem significativamente para o desenvolvimento da criança.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais publicados em 1998 preconizam a 

atenção à diversidade da comunidade escolar e baseiam-se no pressuposto de que 

a realização de adaptações curriculares pode atender a necessidades particulares 

de aprendizagem dos alunos. Consideram que a atenção à diversidade deve se 

concretizar em medidas que levem em conta não só as capacidades intelectuais e 

os conhecimentos dos alunos, mas, também, seus interesses e motivações, bem 
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como serviu para nortear o trabalho educacional frente ao desenvolvimento do 

ensino e aprendizagem, MEC/SEESP (1994). 

A escolaridade deve privilegiar pelo que se notou o acesso ao 
domínio dos instrumentos de mediação com um caráter 
acentuadamente descontextualizado e permitir o acesso às formas 
de conceitualização próprias da ciência. O acesso à língua escrita e 
às formas de conceitualização próprias da ciência não se nota 
apenas como a apropriação de um corpo de saberes externo, com os 
quais se podem estabelecer uma relação de “informação”, mas se 
concebe sua apropriação como uma reestruturação das funções 
psicológicas do sujeito que permitem seu desenvolvimento segundo 
o vetor de um crescente controle sobre as próprias operações 
intelectuais. (BAQUERO, 2001, p.75.) 

 

No âmbito educacional, percebemos que à medida que as portas da 

escola se abrem para o aluno com necessidade educacional especial, mas 

especificamente com deficiências, descobre-se um caminho de mão dupla no qual 

todos se enriquecem como pessoas, por acreditarmos que as concepções atitudinais 

vão mudando e as pessoas que fazem parte do contexto educacional passam a 

repensar seus próprios valores de vida, de respeito e valorização do próximo frente 

a diversidade. 

Na Resolução N° 02, de 11 de Setembro de 2001, da Câmara de 

Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, no Artigo 12º menciona: 

Os sistemas de ensino, nos termos da Lei n° 10.098, de 2000, e da 
Lei n° 10.172, de 2001, devem assegurar a acessibilidade dos alunos 
que representam 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. 

 

A educação de qualidade para todos é o foco dos sistemas educacionais 

que promulgam a inclusão dos alunos com necessidades especiais na rede regular 

de ensino. Nesse contexto podemos nos referir ao primeiro Congresso Brasileiro 

Multidisciplinar de Educação, organizado em 1997 que suscitou o interesse de 

pesquisadores acerca do trabalho com a pessoa com necessidades especiais 

segundo Marquezine, (2003). Esses congressos assim como os posteriores de 1999 

e 2002 segundo a autora despertou o papel da família junto às crianças com 

necessidades educacionais especiais. 
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O acesso e a permanência desse alunado à escola e ao conhecimento, 

são dificultados por barreiras de ordens atitudinais, educacionais e arquitetônicas. 

Frente aos obstáculos ao processo de inclusão social podemos destacar a 

arquitetura da maioria das cidades e das escolas no Brasil, que não viabiliza o 

acesso de alunos com deficiência física principalmente dos que necessitam de 

cadeira de rodas para a sua locomoção no espaço escolar. 

No atual contexto da educação inclusiva podemos dizer que as escolas 

passam a serem vistas como o lugar da diversidade e das diferenças. Buscamos 

uma sociedade em que haja igualdade de direitos e aceitação da diversidade onde 

todos sejam cidadãos. E para que isto ocorra é preciso respeitar as diferenças e 

atendê-las nas suas especificidades. Nesse viés percebemos que o atendimento 

educacional especializado vem se configurar como um meio de minimizar as 

dificuldades de ensino aprendizagem numa perspectiva inclusiva. 

2.4-Regulamentação do Atendimento Educacional Especializado  

 

No âmbito legal das políticas públicas de inclusão estabelecida no Distrito 

Federal podemos a priori, destacar a Lei nº 2.698, de 21 de março de 2001 que 

dispõe sobre o atendimento especializado aos alunos portadores de deficiência e 

destaca no art. 1º que o Poder Público do Distrito Federal prestará atendimento 

educacional especializado aos alunos portadores de deficiência matriculados em 

estabelecimentos públicos e particulares da rede de ensino, em classes comuns ou 

especiais e que este atendimento de acordo com art. 2º deverá contar com o 

acompanhamento de itinerante de acordo com a deficiência apresentada, bem como 

todo e qualquer meio ou instrumento de apoio ao estudante. 

No artigo 54 inciso III da Lei 8.069/90 preconiza que é dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente o atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Para cumprir 

essa lei em cinco de novembro de 2003, foi criada a Lei nº 3.218, que dispõe sobre a 

universalização da Educação Inclusiva nas escolas da rede pública de ensino do 

Distrito Federal e estabelece no art. 1º o modelo de Educação Inclusiva em todas as 

escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. Dessa forma, as escolas 

públicas do Distrito Federal não podem negar havendo vaga, matrícula aos alunos 

com deficiência, já que entendemos segundo a Resolução CNE/CEB nº2/01, por 
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educandos com necessidades especiais aqueles que apresentam dificuldades 

acentuadas de aprendizagem, dificuldades de comunicação ou, então, altas 

habilidades/superdotação (art. 5o, incisos I, II e III). Também cabe as escolas  

ofertar o atendimento educacional especializado instituído pela  Resolução nº 4, de 2 

de outubro de 2009 com vistas a promover as condições para uma educação de 

qualidade, na classe comum.  

A Resolução nº CNE/CEB 01/2009 de 16 de junho de 2009 do Conselho 

de Educação do Distrito Federal dispõe sobre as normas para o sistema de ensino 

do Distrito Federal, em observância às disposições da lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 – Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e versa no 

capítulo IV acerca da educação especial mais especificamente no art. 37  que  

A educação especial tem por finalidade desenvolver as 
potencialidades dos estudantes que apresentam necessidades 
educacionais especiais nos diferentes níveis, etapas e modalidades 
de educação e ensino, visando à efetividade das políticas inclusivas. 

 

O art. 38 da resolução CNE/CEB nº 01/2009 ressalta que  

A educação especial deve considerar os objetivos e fins de cada 
nível, etapa e modalidade de educação e ensino e a sustentabilidade 
do processo inclusivo, visando ao atendimento das necessidades 
educacionais especiais dos estudantes, de modo a assegurar a 
dignidade humana e observância do direito de cada um, evitando-se 
quaisquer tipos de discriminação;  

 

É importante destacar que no art. 39 da Resolução CNE/CEB nº 01/2009 

considera como sendo estudantes com necessidades educacionais especiais os que 

durante o processo educacional apresentarem: 

I – dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de seu desenvolvimento, não acumuladas a uma causa 
orgânica específica relacionadas às disfunções, limitações ou 
deficiências; 
II – dificuldades de comunicação e de sinalização que demanda a 
utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 
III – altas habilidades/superdotação, facilidade de aprendizagem, 
domínio de conceitos, procedimentos e atitudes. (Resolução 
CNE/CEB nº 01/2009). 

 

O parágrafo 1º do art. 39 Resolução nº CNE/CEB 01/2009 define que 

para fins de atendimento especial, são priorizados estudantes com faixa etária até 

vinte e um anos de idade nas etapas da educação básica. Cabe inferir que na 

vivência prática, temos partilhado da angustia de muitos familiares e alunos que 
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percebiam a escola como único meio social no qual a pessoa com deficiência 

poderia esta inserida considerando o discurso de que a idade cronológica de muitos 

não está correlacionada à idade mental. 

É importante destacar que o atendimento educacional especializado 

poderá ocorre por meio de: 

I – programas de educação precoce; 
II – classes especiais; 
III–programas de inclusão em classes comuns, em instituições 
educacionais de ensino regular; 
IV – salas de recursos em instituições educacionais de ensino regular 
para estudantes com surdocegueira, deficiência auditiva, visual, 
intelectual e física, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação,etc. (art. 41 da Resolução CNE/CEB nº 
01/2009) 

 

A Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 de outubro de 2009 que institui as 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial  ressalta no art. 1º que para a 

implementação do Decreto Nº 6.571/2008, os sistemas de ensino devem matricular 

os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), o qual deve ser realizado prioritariamente, em 

salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino 

regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes 

comuns  de acordo com o art. 5º, RESOLUÇÃO CNE/CEB nº- 4/09  ou em centros 

de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.  

O Decreto nº 6.571, 17 de setembro de 2008 traz em seu texto a 

concepção da educação especial na perspectiva da educação inclusiva que vem 

buscar superar a visão do caráter substitutivo da educação especial ao ensino 

comum e orienta o atendimento educacional especializado como oferta a ser 

realizada em turno inverso ao da escolarização, disponibilizando apoio que 

complementam a formação do aluno e define esse atendimento em todas as etapas, 

níveis e modalidades de ensino o que vem fortalecer o processo de inclusão e 

corroborar com o trabalho dos professores frente às dificuldades encontradas no 

trabalho junto ao aluno com deficiência. 
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O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, quando não for possível a sua integração nas 
classes comuns de ensino regular. (LDB, art. 58, & 2º). 

 

A Política Nacional de Educação Especial BRASIL (1994) considera como 

público-alvo do atendimento educacional especializado, reafirmado na Resolução 

CNE/CEB nº 4, de 2 de outubro de 2009 no art. 4º nos incisos I,II,III os seguintes 

alunos:  

I - Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 

II - 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. 

III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as 
áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 
liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

 

Analisamos e verificamos que a Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 de 

outubro de 2009 no Art. 4º nos incisos I,II,III os seguintes alunos está correlacionada 

diretamente ao  art. 39 da resolução CNE/CEB nº 01/2009 por abordarem em 

harmonia quando definem o público do atendimento educacional especializado e 

sobre os estudantes com necessidades educacionais especiais. 

Em casos de acesso à escolarização em classe hospitalar ou em 

ambiente domiciliar o atendimento educacional especializado será ofertado aos 

alunos público-alvo da educação especial descrito no art 4º da Resolução CNE/CEB 

nº 4-09.  O atendimento educacional especializado é realizado, prioritariamente de 

acordo com o art. 5º da mesma resolução em sala de recursos multifuncionais da 

própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 

escolarização, não substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, 

em centro de atendimento educacional especializado da rede pública ou de 

instituição privada, sem fins lucrativos, conveniada com a Secretaria de Educação, 

BRASIL (1994). 
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Sabemos que o atendimento educacional especializado tem como função 

art. 2º da Resolução CNE/CEB nº 4/09, complementar ou suplementar a formação 

do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e 

estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação e aprendizagem e 

esse atendimento de acordo com o parágrafo único do art. 2º da mesma resolução 

recursos de acessibilidade aos alunos com deficiência com fins de assegurar a 

condições de acesso ao currículo aos alunos com deficiência ou mobilidade 

reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos 

espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e 

informação, dos transportes e dos demais serviços. Assim, de acordo com o art. 3º 

da Resolução CNE/CEB nº 4-09 a Educação Especial, como modalidade de ensino 

perpassa todos os níveis, etapas da educação, assim como o atendimento 

educacional especializado que não vem substituir o ensino especial, nem as classes 

especiais, mas tornar-se como parte integrante do processo educacional. 

A Constituição Federal de 1988, o Decreto Legislativo nº 186, de julho de 

2008 e o Decreto nº 6.571, 17 de setembro de 2008, o Ministério da Educação, por 

meio da Secretaria de Educação Especial, institui as Diretrizes Operacionais da 

Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica bem como regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, parágrafo único que 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 e acrescenta 

dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007, que no art. 1o   

estabelecendo 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 de ensino regular. 

 

Assim, no âmbito legal verificamos que registram-se muitas leis e 

decretos com vistas a igualdade de oportunidades a todas as pessoas sem 

discriminações. No parágrafo 1º do decreto no 6.253/96 considera-se atendimento 

educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou 
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suplementar à formação dos alunos no ensino regular. E no parágrafo 2o que este 

atendimento  deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação 

da família e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. O 

Art. 2o ressalta nos incisos I e II III e IV, que o atendimento educacional deve prover 

condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos 

referidos no art. 1º, assim como garantir a transversalidade das ações da educação 

especial no ensino regular; fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e 

pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem 

e assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 

Isso demonstra uma preocupação do MEC em aprimorar a educação especial, 

oferecendo suporte técnico e financeiro as instituições educacionais e que está 

prescrito no Art. 3o   como algumas ações voltadas à oferta do atendimento 

educacional especializado com a implantação de salas de recursos multifuncionais 

e formação continuada de professores para o atendimento educacional 

especializado. 

O Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007, passa a vigorar 

acrescido do artigo Art. 9o e estabelece que, a partir de 1o de janeiro de 2010, para 

efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, o cômputo das matriculas dos 

alunos da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional 

especializado, se efetivará sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação 

básica regular. O que vem garantir a aquisição de recursos para a viabilização de 

um atendimento educacional especializado que atenda as reais necessidades dos 

educandos. 

De acordo com as Diretrizes Nacionais de Educação Especial para a 

Educação Básica, o atendimento em salas de recursos constitui serviço de natureza 

pedagógica, conduzido por professor especializado, que suplementa, ou 

complementa o processo de escolarização. Esse serviço realiza-se em espaço 

dotado de equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades 

educacionais especiais dos alunos, podendo estender-se a alunos de escolas mais 

próximas, nas quais ainda não exista o atendimento. Pode ser realizado 

individualmente ou em pequenos grupos em horário diferente daquele em que 

freqüentam a classe comum.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm#art9a
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A intenção de estabelecer e garantir o atendimento pedagógico especial 

materializou-se em 1972 quando, por ocasião da formulação do I Plano Setorial de 

Educação, ganhando assim a educação especial um lugar de destaque. Em 

decorrência desse Plano, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial o que 

marca o início das ações sistematizadas, visando a expansão e melhoria do 

atendimento educacional prestado no Brasil, BRASIL (1994 ). 

O atendimento educacional especializado realizado nas salas de 

recursos, de acordo com o Plano Orientador das ações de Educação Especial nas 

Escolas Públicas do Distrito Federal (p. 46) caracteriza-se por ser uma ação do 

sistema de ensino no sentido de acolher a diversidade ao longo do processo 

educativo, constituindo-se em uma alternativa empreendida pela escola para 

oferecer o suporte necessário às necessidades educacionais especiais dos alunos 

favorecendo o seu acesso ao conhecimento e deve ser mediado por professor com 

conhecimentos sobre: atividades pedagógicas para atender às necessidades 

educacionais especiais dos alunos; utilização de recursos computacionais, ajudas 

técnicas e de adequações necessárias para participação e aprendizagem no 

processo educacional.  

A constituição Federal, no art. 208, inciso III garante o atendimento 

educacional especializado aos alunos com deficiência. Cabe analisarmos aqui que a 

atual nomenclatura ANEE- Aluno com necessidade educacional especial é um termo 

abrangente e na prática não contempla todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais, pois estas não alcançarm os alunos com dislexia, desordem 

no processamento auditivo central dentre outros, contudo apenas as nomenclaturas 

descritas no público alvo da educação especial é que tem o benefício de receber o 

atendimento educacional especializado. Nesse sentido, percebemos que a inclusão 

não está contemplando toda a demanda de alunos com necessidades educacionais 

especiais, mas apenas parte dela. 
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CAPÍTULO III-PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PESQUISA 

 

3.1-Atendimento Educacional Especializado (AEE) e o Centro de Ensino 

Fundamental Santos Dumont 

 

O Atendimento Educacional Especializado realizado pela Sala de 

Recursos, de acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o 

AEE na Educação Básica1 caracteriza-se por uma ação do sistema de ensino que 

acolha a diversidade ao longo do processo educativo constituindo-se em uma 

alternativa empreendida pela escola como suporte necessário as necessidades 

educacionais especiais dos alunos favorecendo o seu acesso ao conhecimento. A 

operacionalização do serviço de Atendimento Educacional Especializado permite 

que o profissional da Sala de Recursos atue junto aos professores, à família, e aos 

alunos. De acordo com os termos da resolução CNE/CEB n° 2, são professores 

especialistas aqueles que desenvolvem competências para identificar as 

necessidades educacionais especiais para definir, programar, liderar e apoiar a 

implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos 

didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao atendimento das 

mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum 

nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais.  

A Inclusão Educacional impõe mudança de atitudes e rupturas sobre a 

prática que incide no processo de ensino-aprendizagem. Centra-se nas 

potencialidades dos alunos e nas possibilidades de desenvolver suas habilidades e 

competências. Para que isto seja possível faz-se necessário um trabalho integrado e 

articulado entre a comunidade escolar com o objetivo de potencializar o 

desenvolvimento dos alunos com necessidades educacionais especiais no 

desenvolvimento de suas habilidades e competências, bem como contribuir no 

fortalecimento do processo de inclusão educacional na instituição de ensino e 

comunidade escolar por meio do Atendimento Educacional Especializado 

                                                           
1 Fonte: Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o AEE na Educação Básica- Claudia 

Pereira Dutra Secretária de Educação especial. 
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desenvolvido pela Sala de Recursos e pode ser realizado individualmente ou em 

pequenos grupos em horário diferente  daquele em que freqüentam na escola 

comum.  

O projeto de implantação da Sala de Recursos Multifuncionais começou a 

ser desenvolvido pela SEDF/MEC desde 2005 e tem por meta fortalecer o processo 

de inclusão educacional nas classes comuns do ensino regular com o Atendimento 

Educacional Especializado. De acordo com as Diretrizes Nacionais de Educação 

Especial para a Educação Básica, o atendimento da Sala de Recursos é de natureza 

pedagógica conduzido por professor especializado que suplementa ou complementa 

a escolarização dos ANEE’s. Esse atendimento realiza-se em local dotado de 

equipamentos e recursos pedagógicos adequados as necessidades educacionais 

especiais dos alunos, num espaço organizado com materiais didáticos pedagógicos 

e com profissional cuja formação seja adequada para atender as necessidades  

educacionais especiais, que considere as diferentes áreas e os aspectos dos 

estágios de desenvolvimento cognitivo dos alunos ao nível de escolaridade; aos 

recursos específicos para a sua aprendizagem, como meio de desenvolver 

atividades de complementação e suplementação curricular, podendo se estender a 

alunos de escolas mais próximas nas quais não existam a Sala de Recursos. A 

educação deve também responder a questão: viver juntos com que finalidades, para 

fazer o quê? Para dar a cada um a capacidade de participar ativamente do processo 

educacional. 

 

3.2-Sistematização dos Objetivos da Monografia 

 

Temos o entendimento de que a escola inclusiva deve oferecer condições 

de acesso e permanência ao aluno especial, pois a inclusão do aluno especial na 

escola é o primeiro passo para a sua inclusão social. 

Hipotetizamos que a maioria dos professores da instituição de ensino 

CEF-Santos Dumont desconhece os princípios básicos da inclusão e seus aportes 

significativos, bem como as leis que regulamentam o atendimento educacional 

especializado o que dificulta a realização de uma ação pedagógica adequada aos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Essa hipótese partiu da 

necessidade da Regional de Ensino de Santa Maria em encaminhar um profissional 
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de apoio a educação inclusiva com conhecimento suficiente acerca dos aportes 

conceituais inclusivos, legislação e com uma metodologia de trabalho capaz de 

transpor as barreiras de concepções atitudinais que se apresentavam na ocasião por 

parte dos professores da instituição de ensino que haviam recusado anteriormente 

outros profissionais de apoio encaminhados a escola, o que entende-se nesse 

contexto uma necessidade de esclarecimentos acerca da inclusão e do atendimento 

aos alunos com necessidades educacionais especiais junto a estes professores. 

Diante da situação à convite da Coordenação de Inclusão a pesquisadora aceitou o 

desafio de trabalhar junto aos professores com fins de colaborar para um 

redirecionamento e redimensionamento das concepções atitudinais inclusivas dentro 

da instituição de ensino. Após iniciar o trabalho na escola percebemos que a 

comunidade escolar desconhece os direitos do aluno com base nas leis que 

favorecem a inclusão dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na 

rede regular de ensino, e estes não tem recebido um ensino que atende as suas 

reais necessidades. 

Frente às circunstâncias evidenciadas, adotando uma visão analítica na 

compreensão dos fatores que tem prejudicado o processo de inclusão no CEF-

Santos Dumont, nos propusemos a investigar o que tem levado os professores a 

apresentarem uma resistência quanto a adotar novas concepções atitudinais frente à 

inclusão e quais as maiores implicações que tem dificultado o processo de ensino e 

de aprendizagem dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

 

3.3-O objetivo geral da pesquisa  

 

Investigar fatores que tem prejudicado o processo de inclusão no CEF-

Santos Dumont, identificando o que tem levado os professores a apresentarem uma 

resistência quanto a adotar novas concepções atitudinais frente à inclusão e quais 

as maiores implicações que tem dificultado o processo de ensino e de aprendizagem 

junto Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

 

3.4-Delineamento dos objetivos específicos 
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 Identificar e analisar as dificuldades de aprendizagem e suas 

implicações na formação do aluno com necessidade educacional 

especial. 

 Realizar mapeamento institucional para verificação da aplicabilidade 

dos princípios inclusivos dentro da instituição de ensino. 

 Discutir em conjunto com o corpo docente da escola a relevância da 

aplicabilidade dos princípios da educação inclusiva no processo de 

ensino-aprendizagem favorecendo reflexões sobre os aportes 

conceituais correlacionados com a práxis da educação contemporânea 

e inclusiva. 

 Analisar as Contribuições do Atendimento Educacional Especializado 

aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do sistema 

público de ensino no Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont 

para viabilização de novas estratégias de ensino que potencializem o 

desenvolvimento global dos educandos ao tempo que possa subsidiar 

um possível redirecionamento e redimensionamento da práxis 

educacional. 

 

 Realizar um trabalho de divulgação e sensibilização da comunidade 

escolar frente à inclusão, bem como um atendimento educacional 

especializado com base nos princípios da inclusão, contribuirá 

significativamente para o fortalecimento do processo de inclusão na 

instituição de ensino e favorecerá um atendimento adequado as 

necessidades específicas dos educandos com base na verificação dos 

fatores que dificultam e agravam o desenvolvimento de uma prática de 

ensino inclusiva e que influenciam diretamente no baixo índice de 

aprendizagem dos educandos. 
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CAPÍTULO IV-PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1-Fundamentação Teórica da Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi delineada no intuito 

de compreender duas fases: a primeira refere-se à pesquisa bibliográfica e de 

campo concomitantemente e a segunda a análise interpretativa dos dados coletados 

e a descrição da correlação dos pressupostos teóricos que possam conduzir ao 

redimensionamento da práxis educativa, bem como no desenvolvimento de ações 

pertinentes ao fortalecimento da inclusão dentro da instituição de ensino pesquisada 

e realização de segunda pesquisa de opinião. O que se justifica pelo fato de 

podermos verificar as variáveis inseridas no contexto educacional frente à educação 

inclusiva durante o período que compreender a pesquisa. Assim foi possível 

desenvolver ações frente à inclusão junto a comunidade escolar, professores e 

alunos dentro da instituição de ensino pesquisada. 

O trabalho abrangeu resenhas, fichamentos, resumos de textos 

pertinentes a realização da pesquisa, bem como questionários que foram aplicados 

junto ao público alvo da pesquisa. Os estudos foram norteados pelos princípios da 

inclusão e conduzidos por um referencial teórico-metodológico num contexto crítico-

reflexivo. A pesquisa seguiu uma vertente empírica e analítica com objetivo de 

apresentar dados quantitativos e qualitativos da corroboração do AEE- Atendimento 

Educacional Especializado para uma educação que visa à diversidade. 

A pesquisa foi realizada na escola pública do Distrito Federal de Santa 

Maria CEF- Santos Dumont que oferece o ensino fundamental da 1ª à 8ª série. A 

escola campo da coleta de dados foi informada sobre a pesquisa para a direção da 

escola, posto que era de interesse da escola participar da pesquisa por 

desconhecerem o que seria um atendimento educacional especializado, não houve 

necessidade de apresentação formal devido a pesquisadora fazer parte do quadro 

de professores da instituição de ensino. Contudo, foi lido e anexado em local visível 

o termo de consentimento livre e esclarecido ao publico alvo da pesquisa e 

informado o objetivo da mesma. Cabe ressaltar que a coleta de dados foi realizada 

assegurando a cada participante o sigilo de sua identidade. Os questionários foram 

realizados durante reuniões coletivas junto aos professores, bem como junto aos 



50 
 

pais dos alunos, e a estes durante os atendimentos. O responsável pela escola 

autorizou a divulgação dos dados coletados nesta pesquisa e não houve nenhum 

obstáculo frente à realização da pesquisa e aplicação das ações frente a inclusão, 

como: palestras aos alunos, aos professores e desenvolvimento do projeto Criando 

e Recriando junto aos alunos com necessidades educacionais especiais.  

Para fortalecer o processo de inclusão na instituição de ensino, e 

minimizarmos os fatores que dificultam o desenvolvimento da inclusão educação 

inclusiva no processo de ensino-aprendizagem concomitantemente com a pesquisa 

bibliográfica e de campo optamos por realizar palestras de sensibilização frente à 

inclusão com temas direcionados a professores, pais e alunos, bem como foi 

implantando o Projeto “Criando e Recriando” com os alunos público alvo da inclusão 

com culminância em exposição onde toda a comunidade escolar pôde prestigiar, 

cujas algumas fotos se encontram em anexo. Essas ações baseadas nos dados da 

pesquisa do atendimento educacional especializado culminaram na elaboração do 

Plano de Ação do Atendimento Educacional Especializado o qual foi apresentado a 

direção da escola e encontra em anexo.  

 

4.2-Contexto da Pesquisa: Histórico e Caracterização da Comunidade 

Escolar do CEF-Santos Dumont 

 

O Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont foi fundado no dia 1º de 

março de 1999 e está localizado na Avenida Salgado Filho, S/Nº, Residencial Santos 

Dumont, Santa Maria, Distrito Federal;  funcionando em um prédio de propriedade 

da Aeronáutica e cedido à Secretaria de Educação do Distrito Federal através de 

convênio renovado por biênios. 

A Força Aérea Brasileira construiu em forma de cooperativa – 

COOPESSAB – o Sítio do Gama, hoje denominado Residencial Santos Dumont, 

construído para atender inicialmente os familiares da Força Aérea, mas o projeto 

cresceu e os imóveis foram vendidos para civis. 

No projeto também incluía a criação de uma escola para atender os filhos 

de militares, desta forma foi criado o então “Centro de Ensino 1º Grau Santos 

Dumont”.  
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A Comunidade atualmente é bem heterogênea do ponto de vista social, 

atendendo clientela do próprio Residencial, das áreas da cidade de Santa Maria Sul 

e Norte região do Entorno de Brasília. Sendo que a maioria dos alunos matriculados 

não mora nas proximidades da Escola.  

A caracterização da comunidade escolar pertence à Santa Maria que é 

uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal, rodeada por dois ribeirões: o 

Alagado e o Santa Maria, sendo que este último deu origem ao nome da Cidade. A 

cidade surgiu da expansão do núcleo rural Santa Maria que pertencia a RA II Gama 

até 1992, quando a Lei 348/92 e o Decreto 14.601/93, criou a Região Administrativa 

de Santa Maria.  

Antes mesmo da criação oficial da cidade, os lotes foram distribuídos por 

órgãos do governo - a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Serviços Sociais, 

a TERRACAP e Fundação do Serviço Social. Os beneficiários dessas áreas foram 

primeiramente os portadores de necessidades especiais e os idosos.  

Segundo dados do IBGE, Santa Maria ocupa uma área de 211 km², e 

possui uma população de quase cem mil habitantes, a fonte de renda da maioria dos 

moradores é a construção civil. A renda per capita é de R$ 122,20 (cento e vinte e 

dois reais e vinte centavos) caracterizando população de baixa renda.  

 

4.3-Organização da Estrutura Física e Funcional do CEF-Santos Dumont 

 

O Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont, em seu PPP, tem a 

finalidade precípua da construção coletiva do saber, vinculando as questões sociais 

e os valores democráticos a todas as atividades desenvolvidas na busca do bem 

comum. Ressaltam que o desenvolvimento da aprendizagem tem por objetivo a 

dotação de meios ao educando para que este possa adquirir conhecimentos 

significativos, habilidades, competências, atitudes e valores necessários à 

compreensão da realidade e responder efetivamente aos questionamentos e 

obstáculos que a vida apresenta e pressupõe que a educação precisa se ajustar e 

inovar, buscando soluções que dêem conta de seus desafios. 

O CEF-Santos Dumont é destinado a alunos dos 09 (nove) anos do 

Ensino Fundamental, organizado em séries anuais. Possui 18 (dezoito) salas de 

aula com 40 m2, e 03 (três) salas adaptadas; com capacidade de 33 alunos por 
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turma; sala de leitura, laboratório de informática, sala de multiuso, um refeitório e as 

demais dependências necessárias para o atendimento aos alunos, professores e 

funcionários.  

Os recursos financeiros que a instituição recebe são oriundos da 

Secretaria de Estado de Educação, através do Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira – PDAF, Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 

oriundo do FNDE e contribuição voluntária administrados pela APAM e fiscalizados 

pelo Conselho Escolar.  

No CEF Santos Dumont o ensino fundamental é oferecido em regime 

anual de nove anos com duzentos dias letivos e mil horas com o objetivo de 

desenvolver habilidades-competências nas três áreas de conhecimento a partir do 

que é significativo para o estudante, valorizando a aprendizagem e os 

conhecimentos prévios adquiridos. E enfoca que o educando é o principal elemento 

de toda a carreira educacional.  

De acordo com as normas da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, o currículo trabalhado no CEF Santos Dumont é baseado nos PCNS 

ora vigentes, com a implantação do novo currículo aprovado pela Resolução nº 

01/2003-CEDF, de 26/08/2003 do Conselho de Educação do Distrito Federal. 

O modelo de administração do CEF Santos Dumont é pautado na Gestão 

Democrática onde a Equipe Gestora da Escola e a SEEDF tem como missão e 

objetivos institucionais uma educação de qualidade que é o objetivo norteador do 

CEF Santos Dumont que tem buscado proporcionar ao educando uma formação 

cidadã, com capacidade e potencialidade totais. 

O CEF- Santos Dumont prioriza o Ensino Fundamental com duração de 

nove anos, iniciando-se aos seis anos de idade tendo como objetivo a formação 

básica do cidadão mediante o Art. 32 da LDB que afirma que o ensino fundamental 

obrigatório terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores de forma ativa, 

crítica, contextualizada, autônoma e particularizada.  

Frente à inclusão consta no PPP da escola que o CEF Santos Dumont 

busca um enfoque inclusivo proposto pela LDB, cumprirá sua especificidade ao 

possibilitar aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais – necessidades 
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educacionais especiais desenvolver suas competências e habilidades, 

ultrapassando os limites de sua situação interagindo com a comunidade escolar 

através do enfoque na aprendizagem das diferenças e diversidades buscando o 

sentido mais amplo da palavra ESPECIAL. 

Para cumprir esta missão o CEF- Santos Dumont, busca fazer 

adequações físicas, para um melhor acesso aos portadores de necessidades 

especiais, e pedagógicas para o pleno desenvolvimento do processo cognitivo; além 

de proporcionar aos agentes de educação capacitação na área de ensino que 

viabilizem um desenvolvimento amplo dos discentes necessidades educacionais 

especiais  

O CEF Santos Dumont em parceria com a DRE e SEEDF viabiliza o 

funcionamento de salas especiais (reduzidas, de integração inversa entre outras), 

além de sala de recursos (para atendimento diferenciado aos necessidades 

educacionais especiais como: intérprete, guia intérprete), e serviços de profissionais 

especializados fixos ou itinerantes. E, proporciona à comunidade escolar palestras e 

debates procurando dirimir dúvidas relacionadas às diversas modalidades de 

necessidades educacionais especiais  

 

4.4-Regimento Interno do CEF-Santos Dumont 

 

Está descrito no Regimento Interno da escola que a avaliação da 

aprendizagem escolar orienta-se por processo de diagnóstico formador e 

emancipador, que se realiza de forma contínua e acumulativa com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos formativos sobre os informativos. 

O processo de avaliação da aprendizagem escolar deve considerar o cotidiano e a 

efetiva presença e a participação do aluno nas atividades escolares, sua 

comunicação com os colegas, professores, apropriar-se dos conteúdos disciplinares 

inerentes a sua idade, ano e período, visando a aquisição de conhecimentos, o 

desenvolvimento das habilidades de ler, escrever e interpretar, atitude e valores 

indispensáveis ao pleno exercício da cidadania.  

Referente à avaliação do aproveitamento escolar, a instituição tem em 

vista os objetivos a serem alcançados através de trabalhos, pesquisas, provas 

individuais ou em grupo, observação do desempenho do trabalho do aluno, auto-
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avaliação, bem como de outros instrumentos pedagógicos que se fizerem 

necessários, como registros em tabelas, lista de controle, diário de classe e 

produções de texto dos alunos.  

O professor realiza a avaliação acompanhando o processo de 

aprendizagem dos alunos e suas competências. De acordo com as normas da 

SEDF, os resultados bimestrais e finais da avaliação do rendimento escolar do 

ensino fundamental do 1° ao 9° ano, são expressas por meio de menções que 

compreendem as séries do 1 ao 5º ano e por meio de notas que variam numa escala 

de zero a dez para os alunos do 6º ao 9° ano.  

Quanto às avaliações dos alunos com necessidades educacionais 

especiais a avaliação do rendimento escolar deve ser vista como processual e 

contínua, possibilitando um avanço progressivo de acordo com sua condição 

individual e desempenho, realizando Adequação curricular como meio de subsidiar e 

favorecer a melhoria do ensino-aprendizagem e Adequação de temporalidade 

quando necessário de forma que atenda as individualidades e peculiaridades dos 

alunos, sendo realizada em estudo de caso. O resultado da avaliação de acordo 

com a SEDF é expressa por meio de relatórios, fichas de registro de avaliação- RAV, 

relatórios e registros no diário de classe as quais são utilizadas no Centro de Ensino 

Fundamental Santos Dumont. 

Nas últimas décadas percebemos o avanço da legislação frente a 

educação especial e inclusiva,com fins de implementar uma política publica de 

inclusão viável ao sistema de ensino brasileiro. Contudo as leis, decretos, 

resoluções e pareceres não são suficientes para garantir uma educação inclusiva de 

qualidade, pois uma grande parte da sociedade desconhece essas leis o que resulta 

na resistência de muitos profissionais a aceitarem os alunos com deficiência no 

âmbito educacional. Após a Declaração de Salamanca e atualmente com a 

implantação do atendimento educacional especializado nas escolas regulares 

percebemos que o nível de conhecimento da comunidade escolar frente aos 

princípios da inclusão alcançaram um nível maior, no entanto é inegável que ainda 

há um descompasso entre a teoria e a prática e que será minimizado à medida em 

que toda a sociedade passar a romper com velhos paradigmas, preconceitos e a 

reconhecer que a diversidade e as diferenças fazem parte da cada ser humano 

como diz  Morin ( 2006) - cada ser humano é um universo único e global. 
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4.5-Caracterização dos Participantes da Pesquisa 

 

O público alvo da pesquisa sobre o qual incidiu a pesquisa tanto 

quantitativa quanto qualitativa constituem mais especificamente os professores da 

rede pública de ensino do Distrito Federal, compreendendo as séries iniciais e finais 

do Ensino Fundamental do CEF-Santos Dumont, configurando o universo de 20 

professores do ensino fundamental de 1ª à 4ª série, 20 professores do ensino 

fundamental de 5ª à 8ª série, bem como os alunos de 1ª a 8ª série que possuem 

necessidades educacionais especiais e uma amostragem dos demais alunos 

paralelamente compreendendo um total de 40 alunos, dentre estes 11 fazem parte 

do público alvo do atendimento educacional especializado, os quais sob autorização 

dos pais participaram ativamente da pesquisa, desenvolvendo atividades de 

potencialização de suas habilidades.  

A escolha desses alunos ocorreu principalmente pelo fato deles serem  a 

causa da implementação do AEE e de suas ações na instituição de ensino que 

poderão contribuir para a melhoria da aprendizagem e sua permanência no 

ambiente escolar. Contamos ainda com a participação de 20 pais responsáveis 

pelos alunos com necessidades educacionais especiais que também fizeram parte 

da pesquisa. Os participantes da pesquisa por amostragem contemplada com o 

atendimento educacional especializado configuram os alunos com diagnóstico 

devidamente matriculado no CEF-Santos Dumont, bem como os professores que 

atendem esses alunos, direção da escola, vice-direção, supervisora pedagógica e 

quatro coordenadores. Cabe ressaltar que a profissional da Sala de Recursos que 

realiza o atendimento educacional especializado junto aos Alunos com necessidades 

educacionais especiais da referida instituição de ensino faz parte da pesquisa por 

estar implementando o Atendimento Educacional Especializado e realizando a 

pesquisa de campo para nortear o trabalho dessa monografia. 

O critério para a seleção do público alvo ocorreu de forma aleatória em 

função dos objetivos propostos nessa pesquisa. Assim poderemos analisar mais 

detalhadamente como o AEE tem contribuído para a ressignificação do ensino. Com 

efeito, a metodologia da pesquisa adotada busca tornar o trabalho mais imparcial 

quanto for possível, pois não se objetiva promover o AEE, mas identificar através 

dele os sucessos e insucessos da educação inclusiva como meio de contribuir para 
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uma ressignificação do ensino aprendizagem da instituição de ensino que se 

constituiu como foco da pesquisa. 

 

4.6-Recursos necessários a viabilização da pesquisa de campo e 

elaboração da monografia. 

 

Para tanto foram utilizados recursos materiais, como:  

 Formulários para entrevistas e observações.  

 Materiais de consumo: cd, papel A4, canetas, tinta de 

impressora; pincéis, tinta acrilex, telas para pintura, papel 

canson, lã, lápis de colorir, giz de cera, cartolina dupla fase, 

papel cartão, cola, tesoura, barbante, TNT, canetinha, pincel 

atômico, retalhos de tecidos diversos, régua, chamequinho 

colorido. 

 Documentos da instituição de ensino: Regimento Interno, Projeto 

Político Pedagógico;  

 Livros, apostilas, computador, impressora, internet, fichas, 

relatórios, pesquisas impressas, máquina fotográfica digital, 

fotos, pasta portfólio; 

 Recursos humanos- Professores, pais e alunos. 

 

4.7-Instrumentos de Construção de Dados 

 

Os instrumentos de pesquisa foram criados a partir da necessidade de  

viabilização do atendimento educacional especializado aos alunos que norteou a 

coleta de dados para a construção da pesquisa monográfica, foram escolhidos  

alguns modelos de fichas de acompanhamento dos alunos, fichas de coletas de 

informações junto aos professores, pais e alunos que estão em anexo com o 

objetivo específico de conhecer a realidade na qual estão inseridos os alunos  e 

como forma de contribuir para o desenvolvimento dos mesmos, com vistas na 

realização  de  uma avaliação diagnóstica acerca dos conhecimentos prévios do 

público alvo da pesquisa sobre a inclusão dentro do contexto educacional.  
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Como meio de se verificar as contribuições do AEE numa perspectiva 

inclusiva, para a melhoria do ensino aprendizagem foram analisados os documento 

utilizados como estratégias metodológicas para desenvolver as habilidades dos 

alunos, como o Plano do Atendimento Educacional Especializado, ficha de 

adequação curricular, ficha de estudo de caso, ficha de entrevista com o professor, 

dentre outros que estão em anexos.  

 

4.8-Procedimentos de Construção de Dados 

 

A sistematização da construção dos dados da pesquisa ocorreu seguindo 

uma vertente empírica e analítica pelo viés da análise organizacional e funcional da 

ação pedagógica, numa perspectiva histórica e cultural em função da problemática 

apresentada no Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont. Onde se buscou 

analisar alguns documentos legais da escola como: o regimento interno da escola; 

projeto político pedagógico, caracterização da comunidade escolar, o histórico e 

estrutura física. 

Delineou-se à pesquisa seguindo duas fases: a primeira compreendendo 

a pesquisa bibliográfica e de campo concomitantemente e a segunda com o 

desenvolvimento de ações pertinentes ao fortalecimento da inclusão dentro da 

instituição de ensino e realização de nova pesquisa de opinião sobre os aportes 

conceituais acerca da inclusão. 

 

4.9-Procedimentos de Análise de Dados 

 

Para realizar a descrição dos resultados, os questionários foram 

sintetizados para abranger o público alvo ao qual se destinava (professores, pais e 

alunos). Para facilitar a análise dos resultados e fazer uma análise comparativa dos 

dados com o objetivo de se compreender os resultados dos dados coletados, os 

mesmos foram apresentados sob a forma de gráficos com uma descrição sintetizada 

em breves comentários. Nos dados dissertativos coletados junto aos professores 

foram analisados com base nos princípios da inclusão, contudo a opinião de cada 

participante foi respeitada. Cabe inferir que os comentários descritos pela 

pesquisadora em nenhum momento configuram interferência no resultado da 
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pesquisa. É importante enfocar que nos três questionários, tem perguntas 

específicas de acordo com o público participante. Na segunda fase da pesquisa o 

questionário foi aplicado apenas aos professores e coordenadores por 

considerarmos que desempenham papel indispensável à melhoria do ensino e 

aprendizagem. Na segunda fase da pesquisa o questionário foi composto por 14 

perguntas divididas em subtemas, a saber: educação especial x educação inclusiva; 

atendimento educacional especializado e legislação acerca da educação inclusiva.  
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CAPÍTULO V-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. - Análise Situacional do Processo de Inclusão Educacional no Centro 

de Ensino Fundamental Santos Dumont 

 

Buscando apresentar ao leitor uma visão mais ampla acerca da pesquisa 

qualitativa realizada, partimos das interpretações dos dados coletados e das 

impressões subjetivas colhidas no contexto escolar durante a realização da pesquisa 

e durante a realização das ações do atendimento educacional especializado frente a 

inclusão que culminou na elaboração e desenvolvimento do plano de ação para o 

atendimento  que encontra-se nos apêndices dessa pesquisa possibilitando ao leitor 

uma visão mais ampla do trabalho que foi desenvolvido ao longo da pesquisa com 

fins de fortalecer o processo de inclusão dentro da instituição de ensino.  

Como se poderá observar nos gráficos, as informações coletadas na 

primeira e na segunda parte da pesquisa subsidiaram as interpretações que 

favoreceram a análise qualitativa e quantitativa, onde pudemos identificar alguns 

fatores dificultadores do processo de ensino e aprendizagem na perspectiva 

inclusiva encontrada dentro da instituição de ensino. Para tanto realizou-se um 

mapeamento das principais dificuldades que estavam prejudicando o processo de 

inclusão dentro da instituição de ensino, dentre elas: 

 Excesso de projetos/programas institucionais que, por vezes, deixam em 

segundo plano o PPP da escola; 

 Duas modalidades de ensino (anos iniciais e anos finais) na mesma 

instituição de ensino. 

 Ausência dos princípios básicos da inclusão no PPP da escola. 

 Excesso de reuniões / treinamentos para o supervisor pedagógico, 

coordenadores; 

 Falta de cursos de prática pedagógica frente à inclusão, enfatizando a 

didática em sala de aula e as particularidades de cada disciplina para os 

professores; 

 Dificuldades da escola em realizar adaptações tanto estruturais quanto 

funcionais aos alunos com deficiência dos alunos 
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 Dificuldades espaço/tempo de promover momentos de reflexão da prática 

pedagógica frente à inclusão junto com os professores e equipe gestora; 

 Falta de conhecimento de alguns professores do conteúdo do PPP e das 

políticas públicas para a inclusão. 

 Falta de apoio pedagógico especializado frente a demanda de alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

A fim de fortalecer o processo de inclusão, após a coleta dos dados e 

análise das informações da primeira parte da pesquisa percebeu-se a necessidade 

de viabilizar palestras de sensibilizações junto aos alunos, professores e pais frente 

aos princípios básicos da inclusão e a relevância da mesma no processo 

educacional. Cabe ressaltar que todas as ações foram autorizadas pela direção da 

escola. 

Os resultados obtidos com a pesquisa foram apresentados a direção da 

escola o que corroborou por se acrescentar no PPP da escola o referencial teórico 

legal sobe a educação inclusiva. Assim, a pesquisa conseguiu atingir um dos 

objetivos ao que se propôs por redimensionar a reestruturação do PPP da escola 

que outrora não fazia menção específica sobre a inclusão e as adaptações 

curriculares de acesso ao currículo. Com isso a escola aderiu a três projetos 

inclusivos sugeridos pela DRE de Santa Maria devido os mesmos estarem sendo 

apoiados pelo AEE. Cabe inferir que houve avanços significativos dentro da escola 

campo, dentre alguns avanços frente à educação inclusiva, destacamos que escola 

inseriu em seu PPP- Projeto Político Pedagógico o plano de ação do AEE, o qual foi 

apresentado aos professores da escola, o que corroborou para que os profissionais 

da educação compreendessem qual o papel do AEE dentro da instituição os quais 

passaram repensar suas práticas pedagógicas a medida que recebiam orientações e 

auxílio no trabalho junto aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

O AEE buscou apresentar mensalmente relatório sobre suas ações, bem 

como realizar relatórios de desenvolvimento individual dos alunos, registrar em 

fichas específicas o desenvolvimento das atividades realizadas pelos alunos, 

orientar os professores na elaboração das adequações curriculares de acesso ao 

currículo e acompanhar os alunos com necessidades educacionais especiais como 

forma de subsidiar o fazer pedagógico. A importância desses relatórios foi 

fundamental para a comunidade escolar conhecer o trabalho que estava sendo 
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desenvolvido pelo AEE, bem como através desses relatórios era possível verificar as 

dificuldades dos alunos, considerando que os relatórios dos alunos eram 

subsidiados a partir do atendimento que era oferecido aos mesmos. Com isso, para 

cada aluno público alvo da inclusão foi elaborado o plano do AEE, onde 

apresentamos como exemplificação um modelo descrito nos apêndices. Os 

professores, pais e alunos que defrontavam se com as dificuldades de informação 

acerca da inclusão passaram a receber esclarecimentos da base legal e os 

princípios básicos da inclusão o que consequentemente instigou os pais a lutarem 

pelos direitos dos seus filhos, os professores a estarem atentos a demanda de 

alunos na sala de aulas, corroborando para barrar o excesso de alunos na turma 

que possuem alunos especiais. E, os alunos adotaram em sua maioria uma postura 

de companheirismos e verificou-se que houve um maior entendimento por parte dos 

alunos acerca das ações específicas desenvolvidas pelos professores junto aos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Junto aos alunos com deficiência 

foi possível realizar oficinas de habilidades manuais com culminância na realização 

da exposição dos trabalhos realizados pelos alunos, onde houve a participação  

significativa da comunidade escolar, o que contribuiu para o reconhecimento das 

potencialidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, assim como 

a escola passou a dar mais apoio às ações frente à educação inclusiva. 

Verifica-se que a aplicabilidade de ações voltadas para o fortalecimento 

da inclusão dentro da instituição de ensino favoreceu o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. Entretanto, os 

avanços só se configuram ao passo que todos os envolvidos no processo 

educacional vão se sensibilizando e reconhecendo a importância do ensino voltado 

a diversidade. A pesquisa não apresenta uma visão fatalista da realidade encontrada 

na escola, mas aponta as dificuldades encontradas frente à educação inclusiva,bem 

como os benefícios das ações efetivadas no ambiente escolar, ou seja, uma 

realidade situada num espaço e tempo onde  as transformações vão se 

evidenciando ao longo do processo educacional.  

 

5.2. - Apresentação dos Gráficos 
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Para apresentar os dados da pesquisa com as porcentagens das 

respostas coletadas e analisadas dos participantes, são apresentados 30 gráficos e 

uma questão dissertativa para facilitar melhor compreensão dos resultados, que 

evidenciará as percepções conceituais e atitudinais dos participantes da pesquisa 

frente à inclusão. Optamos por apresentar os gráficos em sequência, 

respectivamente os gráficos dos dados coletados junto aos professores, aos pais e 

aos alunos que correspondem à primeira fase da pesquisa. E, em seguida os 

gráficos com os dados da segunda fase da pesquisa de opinião realizada por meio 

de questionários junto aos professores que propiciará a análise global da 

problemática que nos propusemos à pesquisar.  

 

5.2.1. Gráficos de dados coletados - Questionário aplicado aos 

professores 

 

 

Gráfico 1 - Tempo de serviço na SEDF 

 

Do universo de 40 professores participantes da pesquisa que 

compreenderam o ensino fundamental de 1ª à 8ª série. Verifica-se que a o tempo de 

atuação na secretaria de educação não tem grande variação. Considerando que 85 

% possuem mais de oito anos e não houve nenhum participante da pesquisa com 

menos de três anos mesmo considerando os professores que trabalham como 

substitutos em regime de contrato. 
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Gráfico 2 - Formação Pedagógica dos Professores 

 

Verifica-se que a maioria dos professores possui pós-graduação na área 

de atuação e apenas uma minoria permanece com graduação. Essa formação 

corresponde paralelamente ao tempo de atuação dos professores na Secretaria de 

educação, partindo do princípio de quanto mais tempo de trabalho, mais 

oportunidade de se aperfeiçoar. Aqui cabe ressaltar que essa minoria não contempla 

os professores efetivos da escola pesquisada. Esse dado é salutar por se perceber o 

interesse dos professores em se especializar o que conseqüentemente poderá 

favorecer a melhoria do ensino.  

 

 

Gráfico 3 - Quantidade de cursos na Área de Educação Especial e Inclusão 

 



64 
 

Verificou-se que apenas 13% têm mais de três cursos na área de 

inclusão, contudo essa qualificação não foi oferecida pela Secretaria de Educação. 

Com base nos relato dos professores verificamos que em média a cada três cursos 

sobre inclusão dois foram feitos no sistema de educação à distância. 

Comparando a formação pedagógica com a quantidade de cursos 

realizada pelos professores, verifica-se que s professores buscam se aperfeiçoar 

mais na área de sua atuação e os cursos de inclusão ainda não tem uma procura 

satisfatória por parte dos professores.  

Percebeu-se claramente no gráfico três em comparação aos dados do 

gráfico 2 que a metodologia utilizada  pelos professores ainda não corresponde em 

sua totalidade  aos princípios inclusivos. Contudo, no que se refere às a quantidade 

de cursos realizado pelos professores sobre inclusão os mesmos enfrentam 

dificuldades de realizarem esses cursos quando não estão atuando na área por se 

verificar que os cursos em sua maioria quando são divulgados  fazem restrição para 

público específico.  

 

 

Gráfico 4 - Optam por ter alunos com necessidades educacionais especiais em sua sala de 

aula 

 

Outro aspecto considerável é que 70% dos professores não optam em 

receber alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula regular. 

O que se justifica porque, ao passo que as escolas do Distrito Federal se tornaram 

inclusivas, não podendo negar matricula ao aluno com deficiência e a matrícula 
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destes sendo realizada pelo sistema de matricula 156 da SEDF, houve um aumento 

considerável de alunos matriculados na escola comum que antes estudavam em 

classes especiais e em centros de educação especial. Esse dado está diretamente 

correlacionado aos objetivos da pesquisa.  

Ao se comparar os dados do gráfico três e do gráfico quatro percebe-se 

que geralmente quem opta em ensinar alunos com deficiência quando ocorrem as 

escolhas de turma no início do ano letivo é porque já possuem conhecimento na 

área de educação especial e inclusiva e podemos inferir ainda que já possuem uma 

concepção conceitual acerca da inclusão mais favorável. Coincidentemente 30% dos 

participantes da pesquisa têm mais de três cursos na área de inclusão optam por 

terem alunos especiais em sala de aula. 

 

 

Gráfico 5 - Dificuldades em trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais 

 

No que se refere ao gráfico cinco, dos que sentem dificuldade de 

trabalharem com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais 

verificou-se que a maioria sente algum tipo de dificuldade por considerarmos que 

apenas a minoria declarou não ter dificuldade. O processo de inclusão ainda é visto 

no contexto educacional como algo novo e esse receio de trabalho com um aluno 

com necessidade educacional especial demonstram uma preocupação para a 

pesquisadora se esse receio vai gerar a busca pelo conhecimento ou vai incidir 

sobre a qualidade do ensino destinado aos alunos especiais. 
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Gráfico 6 - Recebe suporte pedagógico da SEDF satisfatório 

 

Verificou-se que apenas 25% dos professores declararam ter recebido 

suporte para trabalhar com esses alunos. Na fala dos professores ao responderem o 

questionário declararam que em sua formação acadêmica não tiveram formação 

adequada. Os participantes têm razão quando apontam essa questão visto que só 

em 2008 o número de Salas de Recursos na Secretaria de Educação do Distrito 

Federal foi ampliado para que cada escola tivesse pelo menos um profissional do 

AEE, entretanto este atendimento só existe na escola que possui um quantitativo 

mínimo e específico de alunos com necessidades educacionais especiais de acordo 

com as Orientações Pedagógicas para o Ensino Especial. 

 
 

Gráfico 7 - Percebe o desenvolvimento na aprendizagem dos ANEES inclusos em sala de 
aula regular 
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Verificou-se de um modo geral que os participantes da pesquisa 

percebem o desenvolvimento da aprendizagem dos ANEE´s inclusos em sala de 

aula comum. Os dados nos permitem analisar se a formação pedagógica influencia 

na impressão que o professor tem quanto ao desenvolvimento cognitivo do aluno na 

sala de aula comum. 

 

 

Gráfico 8 - Acerca da socialização dos ANEE’S com os outros alunos da turma 

 
Verifica se que a grande maioria dos participantes percebem que há 

desenvolvimento social do aluno com necessidade educacional especial em sua 

integração com os demais alunos, por se verificar que apenas 3% declararam que 

não há socialização. Diante disso, analisamos que pelo menos o fator da 

socialização frente à inclusão está sendo bem aceito entre os professores. 

 
Gráfico 9 - Acredita na inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no 

ensino regular 
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O mais relevante é que somente 7% dos professores não acreditam na 

inclusão total dos ANEEs. Entretanto, correlacionando os gráficos oito e nove na 

questão em que se referem, percebe-se que os participantes acreditam mais na 

socialização do que na inclusão de fato, fato este que se relaciona ao aspecto 

cognitivo, por se considerar que há uma variável significativa que pressupõe dúvidas 

frente a inclusão de um aluno com deficiência em sala de aula comum. 

 

 

Gráfico 10 - O corpo docente recebe capacitação antes de começar a trabalhar com os 

ANEES 

 

Os dados do gráfico 10 demonstram que a maioria dos professores só 

recebe algum tipo de aperfeiçoamento frente ao trabalho com alunos especiais após 

estarem trabalhando com eles em sua sala de aula. O que é justificável porque 

geralmente os professores só são liberados para realizarem cursos e participarem 

de reuniões apenas quando estas fazem parte da sua área de atuação.  
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Gráfico 11 - Consegue disponibilizar uma atenção mais específica em sala de aula aos 

ANEE’S 

 

Acerca de disponibilizar maior atenção aos alunos frente as suas 

dificuldades evidenciadas em sala de aula a maioria dos participantes demonstra 

dificuldade de fazer um acompanhamento mais individualizado. Durante a pesquisa 

os participantes justificaram que a quantidade de alunos por sala dificulta esse 

acompanhamento e por vezes, na visão de alguns impossibilita um atendimento 

mais específico.  

 
Em resposta a ultima questão: “Sugestão de trabalho frente à inclusão 

dos ANEEs no CEF-Santos Dumont” segue abaixo alguns trechos da pesquisa 

realizada com os professores: 

“Maior orientação e preparação do professor com relação aos alunos 
de necessidades educacionais especiais”  
 
“Que a capacitação nas escolas seja para todo o sistema”. 
 
“Ambiente adequado, cursos e recursos; promover a integração de 
professores-pais”. 
 
“Adaptação ao ritmo de aprendizagem do aluno”. 
 
“Que o professor seja capacitado antes de receber o aluno; é 
indispensável o suporte e que a escola seja responsável por esse 
aluno, assim como  é pelos demais”. 
 
“Seria interessante se pudéssemos ter um AEE para atender os 
alunos de 5ª a 8ª série”.  
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“Antes de recebê-los os professores deveriam receber cursos 
preparatórios como forma de desenvolver um trabalho adequado a 
cada necessidade para um bom desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem”. 
 
“Para esses alunos o que realmente importa não é ser 10 em tudo, 
mas sim em tudo doar-se e dedicar-se 10 vezes mais e acreditar que 
pode conseguir”. 
 
“Preparação antecipada de acordo com a necessidade de cada 
aluno, pois você recebe preparo para trabalho com uma necessidade 
específica, mas recebe alunos com múltiplas necessidades”. 
 
“É necessário que haja mais comprometimento por parte da 
Secretaria de Educação e órgãos competentes”. 
 
“Cursos de capacitação em todas as áreas bimestralmente”. 
 
“Número de alunos realmente reduzidos em sala de aula onde tiver 
alunos inclusos”. 
 
“Redução do número de alunos em sala, pois com salas lotadas o 
trabalho fica sem rendimento”. 
 
“Material de apoio e recursos pedagógicos adequados”. 
 
“Muito amor, carinho e dedicação; Ser profissional e humana; Ter 
perspectiva e acreditar que a educação deve ser igual para todos; 
Usar a criatividade e respeitar os limites do aluno especial; 
Primordialmente, valorizar o eu do aluno; Fazer avaliação diagnóstica 
cotidianamente; Trabalhar com a família”. 

 

A análise das impressões dos professores e de suas concepções acerca 

de como desenvolver um ensino que seja mais significativo ao aluno com 

necessidade educacional especial possibilita identificarmos alguns pontos que 

podem ser discutidos e trabalhados de forma a desenvolver a melhoria da qualidade 

de ensino, propiciando recursos necessários que possam contemplar tanto a 

realidade e necessidade dos alunos quanto dos professores. É importante inferir que 

o conhecimento que os participantes detêm acerca da inclusão enriquece a 

pesquisa, pois as respostas se aproximam da realidade que se pretende evidenciar. 

Os participantes tem razão ao relatarem sobre  a quantidade excessiva de alunos 

em sala de aula, posto que esse fator realmente dificulta o trabalho do professor. 

Essa tem sido uma constante reclamação dos professores dentro da instituição de 

ensino pesquisada, considerando que a redução de turma por ocasião de haver na 

sala um ou mais alunos com deficiência não têm se efetivado, fato este justificado 
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devido a grande demanda de alunos da escola e em função do espaço físico que 

não favorece um espaço mais amplo. 

Os conceitos de inclusão que envolve todo o trabalho da pesquisa, 

subsidiam as análises a partir do princípio de que todos são iguais perante a lei 

como ressalta a Constituição Federal no art. 5º. Verificamos que os participantes 

necessitam de apoio pedagógico para desenvolver o ensino e aprendizagem, 

ressaltam ainda sobre a necessidade de investimento da SEDF na formação e 

aperfeiçoamento dos professores, sobre a necessidade de cursos. Isso se justifica 

porque o número de vagas oferecidas pela Escola de Aperfeiçoamento de 

Professores da Secretaria de Educação não contempla toda a demanda de 

profissionais que precisam ou que desejam se aperfeiçoar.  

Verificou-se ainda que muitos professores têm a concepção da pedagogia 

da afetividade, pois em seus relatos se evidenciam que o carinho e a dedicação 

contribuem para que haja uma aprendizagem mais dinâmica do aluno especial. Em 

uma última análise verifica-se que os relatos dos professores correspondem 

diretamente aos expressados pelos gráficos o que evidencia a necessidade de um 

redimensionamento das concepções atitudinais acerca da educação inclusiva. 

 

5.2.2-Gráficos de dados coletados - Questionário aplicado aos pais 

 

Gráfico 12 - Concordam que a escola seja inclusiva. 

Com relação ao que se refere o gráfico 12, verifica-se que há uma boa 

concepção acerca da inclusão por parte dos pais que participaram da pesquisa. 
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Gráfico 13 - Sobre inclusão dos ANEES no ensino regular 

 

Verifica-se que a maioria dos participantes da pesquisa demonstrou em 

suas respostas uma boa aceitação do aluno com deficiência no ensino regular.  

 

 

Gráfico 14 - A relação com alunos com necessidades educacionais especiais pode trazer 

beneficio à vida de seu filho 

 

No que se refere o gráfico 14 a maioria acredita que a relação dos seus 

filhos com os alunos com necessidades educacionais especiais pode trazer 

benefícios a todos, dado este que está justificado no gráfico 13 que mostrou a boa 

aceitação dos pais acerca da inclusão dos alunos especiais no contexto 

educacional. 
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Gráfico 15 - Acreditam que uma criança com necessidade educacional especial tem 

rendimento em sala regular 

 

Os dados de que trata o gráfico 15 permitem analisar a impressão dos 

participantes com relação a aprendizagem dos alunos especiais em sala de aula 

comum. Ao se comparar os dados dos gráficos 13 e 14 e 15 da questão a que se 

referem ficou claramente evidenciado que apesar da boa aceitação dos pais frente a 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especais em sala comum , a 

maioria não acredita no desenvolvimento cognitivo desses alunos, acredita apenas 

que há desenvolvimento na parte de integração e socialização. 

 

Gráfico 16 - Importância do contato entre alunos com e sem deficiência 
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Os dados do gráfico 16 corresponde a três questões apresentadas aos 

pais no questionário, as quais foram similares para podermos perceber realmente as 

concepções atitudinais dos pais  acerca da integração dos alunos especiais com 

seus próprios filhos e demais alunos; sobre a importância  do contato com crianças 

com necessidades educacionais especiais e sobre como os pais percebem o 

desenvolvendo do respeito mútuo e integração nas atividades recreativas desses 

alunos com seus filhos.Dos assuntos em questão, quando a pergunta foi direcionada 

aos pais num aspecto geral, verifica-se que os pais foram coesos e unânimes em 

suas respostas o que nos permitem inferir que não há rejeição por parte dos pais 

nem receio que seus filhos participem das mesmas atividades juntos. 

Comparando os dados acima com a questão do gráfico 16 e do gráfico 14 

verifica-se que na concepção dos pais acerca da inclusão dos alunos com 

deficiência a qual pode trazer benefícios a todos, apresenta uma pequena variável 

quando a questão pode incluir a relação mais direta do ANEE com seus próprios 

filhos. Diante disso, percebemos numa análise mais minuciosa um receio implícito 

em suas concepções acerca de realmente se promover uma inclusão onde alunos 

com e sem deficiência possam ser vistos em suas potencialidades e não em suas 

limitações. Cabe ressaltar que essa questão foi direcionada aos pais para que 

considerassem a interação do ANEE com seu próprio filho.  

 

 

Gráfico 17 - Adequada estrutura física da escola para atender os alunos com necessidades 

educacionais especiais 
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Verificou-se que há um consenso dos pais ao afirmarem que a escola não 

possui uma estrutura física adequada aos alunos com deficiência, o que evidencia 

um obstáculo de acessibilidade aos ambientes escolares. 

 

Gráfico 18 - Acredita que uma criança com necessidades educacionais especiais aprende e 
ensina com as outras crianças 
 

Houve uma máxima nas respostas dos pais ao se verificar que 90% 

afirmaram que uma criança com necessidades educacionais especiais tanto pode 

aprender quanto ensinar ao lado de outras crianças, o que evidencia os ganhos no 

desenvolvimento de todas as crianças no contexto educacional. 

 

Gráfico 19 - A socialização do ANEE é suficiente para sua formação. 
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A maioria declarou que somente a socialização não é suficiente para 

formação e desenvolvimento das potencialidades da criança com necessidades 

educacionais especiais.  

5.2.3-Gráficos dos dados coletados- Questionário aplicado aos alunos 

 

Gráfico 20 - Sabe o que é escola inclusiva 

A questão de que trata o gráfico 20, deixou os alunos divididos. Quando 

perguntados se a escola onde estudam é inclusiva o que se percebe é que a minoria 

sabe o que significa escola inclusiva. Assim a necessidade de se realizar 

sensibilizações frente inclusão e esclarecer o significado do termo frisando sua 

importância no contexto educacional torna-se fundamental para a construção do 

respeito mútuo entre alunos. 

 

Gráfico 21 - A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na escola 
regular 
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De todo o grupo dos participantes, apenas 3% consideram ruim a inclusão 

de alunos especiais na escola regular. Portanto, verifica-se que os alunos 

demonstram uma boa aceitação frente à inclusão desses alunos. 

 

 

Gráfico 22 - Há beneficio na integração social com alunos com necessidades educacionais 
especiais 
 

Verifica-se que mais da metade dos participantes da pesquisa acredita 

que a relação com alunos com necessidade educacional especial pode trazer 

benefícios a sua vida. Considerando que 30 % não souberam dizer se existe ou não 

benefício, fica evidenciado que os alunos precisam ser esclarecidos acerca de quais 

benefícios essa integração pode trazer a todos que estão inseridos no contexto 

educacional. 

 

Gráfico 23 - Preconceito na escola 
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Essa é uma questão delicada, pois os alunos do público alvo pesquisado 

são os que possuem mais contato com os alunos especiais. Isso explica o fato da 

maioria demonstrar que no contexto educacional existe algum tipo de preconceito 

nas relações entre os alunos. 

 

Gráfico 24 - Relação dos alunos com necessidades educacionais especiais com os demais 
alunos 
 

Do grupo de participantes verifica-se que quase a metade dos alunos 

percebe que a relação do ANEE com os demais alunos não é boa. Os alunos 

justificam em seus comentários (na ocasião do questionário) que há privilégios para 

os alunos especiais e nesse aspecto eles se sentem injustiçados por 

compreenderem que todos deveriam ser tratados iguais.  

 

Gráfico 25 - Estrutura física da escola adequada aos ANEES 

Os participantes foram coesos, por concordarem que falta uma estrutura 

física adequada na escola principalmente no que diz respeito à acessibilidade, 

principalmente do aluno que possui deficiência física.  
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Gráfico 26 - Aceitação da participação dos alunos com necessidades educacionais 
especiais nas atividades recreativas 
 

Na questão de que trata o gráfico 26, verificamos que a maioria dos 

participantes aceita interagirem com os alunos durante as atividades recreativas o 

que facilita a socialização numa perspectiva inclusiva. 

 

Gráfico 27 - O aluno com necessidade educacional especial aprende e ensina com os 

outros 

Houve uma unanimidade nas respostas com isso, verifica-se que as 

impressões dos alunos acerca dos que apresentam alguma necessidade 

educacional especial são positiva, o que evidencia que há um reconhecimento do 

potencial desse alunado. 
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5.2.4-Gráficos de dados coletados na segunda pesquisa de opinião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 - Diferença entre ensino especial e ensino regular 

Constatou-se que a maioria dos profissionais de educação reconhece que 

a escola especial não substitui o ensino regular. Que os currículos adaptados são 

indicados aos ANEE’s incluídos em turmas comuns. Inferem que as instituições 

filantrópicas podem oferecer atendimento clínico aos alunos com deficiência mesmo 

não estando matriculados nas escolas comuns. Que os ANEE’s para conseguirem 

acompanhar seus colegas não precisam frequentar aulas nas escolas especiais no 

período oposto ao da aula regular e que independente de suas deficiências  podem 

ser inclusos nas escolas regulares em qualquer modalidade, bem como o acesso 

destes independem das escolas estarem adaptada.  
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Gráfico 29 - Dinâmica do atendimento educacional especializado/sala de recursos 

 

Verificou-se que os profissionais divergem sobre a dinâmica do AEE. O 

gráfico aponta que é equamine a opinião dos professores que acreditam que o AEE 

não pode ser exercido por psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e outros 

profissionais da área clínica. Ressaltaram de acordo com a LDBEM que o professor 

do AEE complementa a formação educacional do aluno, mas não lhe compete 

definir os conteúdos escolares e as metodologias adotadas pelos professores bem 

como reforço escolar, mas subsidiar o fazer docente, orientando os professores 

frente às metodologias aplicadas aos ANEE’s e desenvolver estratégias 

pedagógicas que potencializem as habilidades dos ANEE’s.  
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Gráfico 30 - Direitos dos alunos com necessidades educacionais especiais /legislação 
vigente 

 

Constatou-se que os profissionais reconhecem que a escola comum não 

pode negar matrícula a alunos pela sua deficiência. Que de acordo com a 

Convenção de Guatemala, a diferenciação de uma pessoa pela sua deficiência 

caracteriza em toda e qualquer circunstância uma total discriminação. Que o direito 

à educação dos alunos com deficiência está prescrito e garantido pela 

Constituição/88, e que é totalmente assegurado nas escolas comuns e não apenas 

nas especiais, bem como os alunos com deficiência que frequentam as escolas 

especiais na faixa etária de 6 à 14 anos de idades poderão ser encaminhados às 

escolas comum sob responsabilidade de seus pais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar a implementação do Atendimento Educacional Especializado na 

escola campo percebeu-se a falta de um planejamento adequado as necessidades 

educacionais dos estudantes que apresentam alguma deficiência ou necessidade 

educacional especial. O Projeto Político-Pedagógico do Centro de Ensino 

Fundamental Santos Dumont não trazia referências sobre as adequações 

curriculares e não estava baseado nos  princípios da inclusão ,o que poderia 

prejudicar, ou mesmo inviabilizar, seu uso pedagógico. Com isso, buscou-se, a 

priori, entender quais as concepções acerca da educação especial e da educação 

inclusiva num contexto sócio cultural da gestão escolar, comunidade, envolvendo 

três dimensões de atuação: junto aos pais, professores e alunos, verificando as 

concepções atitudinais que configuravam uma evidencia de exclusão ou preconceito 

num processo de inclusão tendo como referencial teórico a legislação vigente sobre 

a inclusão e teóricos como Mantoan e Vigotsk dentre outros. 

 Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e de campo por meio de 

mapeamento institucional, aplicação de questionários com vários seguimentos, e 

análise do PPP, verificação da estrutura organizacional frente à inclusão para 

posteriormente sistematizar os dados da pesquisa em gráficos, com base em 

pesquisa por amostragem. Baseado nos dados coletados foram apresentados 

objetivos e estratégias a serem inseridas no Projeto Político Pedagógico de forma a 

viabilizar o fortalecimento da inclusão dentro da referida escola.  Tendo como meta 

analisar as Contribuições do Atendimento Educacional Especializado aos Alunos 

com Necessidade Educacionais Especiais do Sistema Público de ensino para a 

ressignificação do ensino aprendizagem no Centro de Ensino Fundamental Santos 

Dumont. Hoje se vive na era do conhecimento e da informação, mas só a 

transmissão destes não garante uma educação de qualidade. É preciso que haja o 

compartilhamento das idéias, a interação professor/aluno, colaboração e cooperação 

da Comunidade Escolar no processo educativo.  

O Atendimento Educacional Especializado surge da necessidade de 

intervir no processo de ensino-aprendizagem frente às necessidades educacionais 

especiais no âmbito do ensino regular, numa perspectiva inclusiva dentro de um 

sistema educativo que tenha como norma atender a diversidade, organizando os 



84 
 

recursos educativos para dar respostas as dificuldades de aprendizagem a qual se 

pode considerar como uma necessidade educacional temporária ou permanente 

como preconiza a LDBEN nº 9394/96, através dos termos “preferencialmente na 

rede regular de ensino”. (Brasil, 1996, art. 208, inciso III). 

O Atendimento Educacional Especializado realizado pela Sala de 

Recursos caracteriza-se por uma ação do sistema de ensino que acolha a 

diversidade ao longo do processo educativo constituindo-se em uma alternativa 

empreendida pela escola como suporte necessário as necessidades educacionais 

especiais dos alunos favorecendo o seu acesso ao conhecimento. A 

operacionalização do serviço de Atendimento Educacional Especializado permite 

que o profissional da Sala de Recursos atue junto aos professores, à família e aos 

alunos.  Estamos a caminho de uma sociedade inclusiva e é preciso aprender a 

aprender na perspectiva inclusiva e ensinar desde cedo aos alunos à valorização de 

cada ser em suas diferenças, considerando-se que a inclusão possibilita aos alunos 

com necessidades educacionais especiais e aos alunos comuns e a comunidade a 

oportunidade de aprenderem uns sobre os outros e reduz o estigma experienciado 

por alunos que outrora viviam segregados. 

A escola nunca tinha recebido uma equipe de apoio a aprendizagem e 

nem uma Sala de Atendimento Educacional Especializado para subsidiar o ensino-

aprendizagem. Diante disso buscamos através dos primeiros questionários verificar 

os fatores que estariam dificultando o ensino e aprendizagem concomitantemente 

com ações para minimizar esses fatores, por considerarmos que não temos a 

prerrogativa apenas de diagnosticar uma situação, mas de intervir quando 

necessário ao passo que nos é concedido autonomia para tal prerrogativa. 

Verificamos realizando um mapeamento inicial que a maioria dos professores da 

instituição de ensino desconheciam os princípios básicos da inclusão e os aportes 

significativos frente à inclusão, bem como as leis que regulamentam o Atendimento 

Educacional Especializado o que dificulta a realização de uma intervenção 

adequada aos alunos com necessidades educacionais especiais. Para podermos 

culminar no corpo docente, bem como na comunidade escolar os princípios da 

educação inclusiva no processo de ensino-aprendizagem optamos por realizar 

concomitantemente com o desenvolvimento da pesquisa palestras de sensibilização 

frente à inclusão com temas direcionados a professores, pais e alunos, bem como 
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foi implementado pelo Atendimento Educacional Especializado um 

acompanhamento sistemático ao aluno com necessidade educacional especial, 

orientando os professores quanto às adequações curriculares de acesso ao currículo 

e implantando o Projeto de Arte com História- Criando e Recriando com os alunos 

público alvo da inclusão com culminância em exposição onde toda a comunidade 

escolar pôde prestigiar, projeto no qual buscou-se desenvolver as percepções 

sensoriais, percepção viso motoras, criatividade, associação de idéia, esquemas 

mentais, linguagem, discriminação visual e auditiva e habilidades manuais dentre 

outras que foram trabalhadas. 

 O projeto foi desenvolvido por percebermos o interesse dos alunos na 

pintura de telas e como meio de envolver a comunidade escolar, além de 

potencializar as habilidades dos alunos e desenvolver a auto-estima. Diante dessas 

pequenas ações percebe-use maior envolvimento dos professores que apesar de 

ainda não compreenderem toda a problemática que envolve o processo de inclusão 

e sua construção, passaram a adotar uma postura mais favorável aos alunos com 

necessidades educacionais especiais por buscarem orientações e recursos para 

melhorar suas práticas pedagógicas. Os pais tornaram-se mais presentes na vida 

acadêmica dos filhos e já consideram o atendimento aos alunos fundamental para o 

desenvolvimento dos mesmos e os alunos demonstraram avanços na aprendizagem 

cognitiva, desenvolvimento da auto-estima e uma integração social mais satisfatória 

de todos os alunos no contexto educacional. Os dados coletados com a pesquisa no 

decorrer de um ano e as impressões da pesquisadora desses dados juntamente 

com as ações do AEE- Atendimento Educacional Especializado culminaram na 

elaboração do Plano de Ação do Atendimento Educacional Especializado o qual foi 

apresentado a direção da escola e solicitado continuidade em execução pela direção 

da escola, bem como foi encaminhado ao Núcleo de Monitoramento Pedagógico da 

Regional de Santa Maria e utilizado como parâmetro para que os demais 

profissionais da Sala de Recursos elaborassem seus planos de ação.  

Concluímos assim, que a falta de recursos materiais e humanos, a 

estrutura física inadequada da escola, ausência de profissionais de apoio e, 

sobretudo a insuficiência de conhecimento dos aportes conceituais e a aplicabilidade 

de metodologias individualizadas de ensino que respondesse as reais necessidades 

educacionais dos alunos configuraram os fatores dificultadores do processo de 



86 
 

inclusão dentro da instituição de ensino pesquisada. Entretanto, ao passo que se 

divulgava os princípios da inclusão e buscava-se orientar os professores frente as 

suas práticas pedagógicas concomitantemente  com o desenvolvimento de ações 

junto as alunos e orientando os pais frente ao ensino aprendizagem de seus filhos, 

percebeu-se que as mudanças das concepções atitudinais frente aos alunos com 

necessidades educacionais especiais e o processo de inclusão são aspectos que 

sofrem um processo de mudança gradual e na medida em que a comunidade 

escolar percebe o avanço dos alunos, passam demonstrar maior interessar acerca 

de contribuir para minimizar as questões frente a problemática apresentada nesta 

pesquisa. Percebeu-se ainda que a  equipe de direção da escola viabilizou melhoras 

na estrutura física da escola após verificar a dinâmica de trabalho do Atendimento 

Educacional Especializado da escola realizado pela Sala de Recursos. Com isso, 

podemos inferir que é possível ressignificar o processo de ensino e aprendizagem 

com vistas numa melhoria da qualidade de ensino voltada para os alunos com 

necessidades educacionais especiais quando cada profissional passa a realizar uma 

reflexão crítica pedagógica de suas próprias concepções atitudinais frente à inclusão 

e quando há profissionais de apoio que possam subsidiar o fazer pedagógico 

contribuindo para a educação que visa à diversidade. 
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APÊNDICE A - Questionário aplicado junto aos professores do CEF-

Santos Dumont 

 

MONOGRAFIA: Contribuições do Atendimento Educacional Especializado na 

Ressignificação do Ensino-Aprendizagem numa Perspectiva Inclusiva no Centro de Ensino 

Fundamental Santos Dumont 

*Suêna Mary Dias dos Santos - Curso de Especialização em Desenvolvimento 

Humano, Educação e Inclusão Escolar-ESDH -UAB/UNB 

 

1. Qual é o seu tempo de serviço na SEDF? 

De 1 à 3 anos (    )   De 4 anos à 7 anos (    )  Mais de 8 anos (    ) 

 

2. Qual a sua formação pedagógica? 

Graduação (    )   Pós-Graduação (    )  Mestrado (    ) 

 

3. Você optou por ter alunos com necessidades educacionais especiais em 

sua sala de aula?   

Sim (    )   Não (    ) 

 

4. Quantos cursos de capacitação você possui na área de educação 

especial e inclusão? 

Nenhum (    )    De 1 à 3 (    )   Mais de 3 (    ) 

 

5. Você recebe suporte pedagógico da SEDF satisfatório? 

Sim (    )    Não (    )    Às Vezes (    ) 

 

6. Você sente dificuldades em trabalhar com alunos com necessidades 

educacionais especiais? 

Sim (    )    Não (    )    Às Vezes (    ) 

 

7. Você percebe o desenvolvimento na aprendizagem dos ANEEs inclusos 

em sala de aula regular? 

Sim (    )    Não (    )    Às Vezes (    ) 

 

8. Como é a socialização dos ANEEs com os outros alunos da turma?  

Boa (    )    Ótima (    )    Não há socialização (    ) 

 

9.  Você acredita na inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais no ensino regular? 

Sim (    )    Não (    )    Às Vezes (    ) 
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10.  O corpo docente recebe capacitação antes de começar a trabalhar com 

os ANEEs? 

Sim (    )    Não (    )     

 

 

11.  Você consegue dar uma atenção mais específica em sala de aula  aos 

ANEEs? 

Sim (    )    Não (    )    À Vezes (    ) 

 

 

12.  Qual sua sugestão de trabalho frente à inclusão dos ANEEs no CEF-

Santos Dumont? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Questionário aplicado junto aos alunos do CEF-

Santos Dumont 
 

MONOGRAFIA: Contribuições do Atendimento Educacional Especializado na 

Ressignificação do Ensino-Aprendizagem numa Perspectiva Inclusiva no Centro de Ensino 

Fundamental Santos Dumont 

*Suêna Mary Dias dos Santos - Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar-ESDH -UAB/UNB 

 

1.  Você sabe o que é Escola Inclusiva? 

Sim (    )    Não (    )    Um pouco (    ) 

 

2. O que você acha de receber na escola alunos com necessidades educacionais 

especiais? 

Bom (    )    Ruim (    ) 

 

3.  A relação com alunos com necessidades educacionais especiais pode trazer algum 

beneficio para a sua vida? 

Sim (    )    Não (    )    Não sei (    ) 

 

4.  Em sua escola seus colegas tem algum preconceito em relação aos alunos com 

necessidades educacionais especiais? 

Sim (    )    Não (    )    Ás vezes (    ) 

 

5.  Como é a relação dos alunos com necessidades educacionais especiais com os 

demais alunos? 

Boa (    )    Ruim (    )    Ótima (    ) 

 

6.  Na sua opinião a escola possui estrutura física (rampas, banheiros para deficientes, 

etc.) adequada para receber com necessidades educacionais especiais ? 

Sim (    )    Não (    )  

 

7.  Você aceita que os alunos com necessidades educacionais especiais participem de 

suas atividades recreativas? 

Sim (    )    Nunca (    )    Ás vezes (    ) 

 

8. Você acha que uma criança com necessidades educacionais especiais aprende e 

ensina com as outras crianças?  

Sim (    )    Não (    )    Indiferente (    ) 
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APÊNDICE C - Questionário aplicado junto aos pais do CEF-Santos 

Dumont 
 

MONOGRAFIA: Contribuições do Atendimento Educacional Especializado na 

Ressignificação do Ensino-Aprendizagem numa Perspectiva Inclusiva no Centro de Ensino 

Fundamental Santos Dumont 

*Suêna Mary Dias dos Santos - Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar-ESDH -UAB/UNB 

 

1. Você concorda com esta Escola Inclusiva? 
Sim (    )    Não (    )    Não sei (    ) 
 

2.  O que você acha de seu filho receber na escola alunos com necessidades 
educacionais especiais? 
Bom (    )    Ruim (    )    Ótimo (    ) 
 

3.  A relação com alunos com necessidades educacionais especiais pode trazer algum 
beneficio para a vida de seu filho? 
Sim (    )    Não (    )    Não sei (    ) 
 

4.  Uma criança com necessidades educacionais especiais tem rendimento em uma sala 
regular? 
Sim (    )    Não (    )    Não sei (    ) 
 

5.  Como é a relação dos alunos com necessidades educacionais especiais com os 
demais alunos? 
Sim (    )    Não (    )    Não sei (    ) 
 

6.  Em sua opinião a escola de seu filho possui estrutura física (rampas, banheiros para 
deficientes, etc) adequada para receber com necessidades educacionais especiais ? 
Sim (    )    Não (    )    Não sei (    ) 
 

7.  Você aceita que os alunos com necessidades educacionais especiais participem das 
atividades recreativas de seu filho? 
Sim (    )    Não (    )    Não sei (    ) 
 

8.  Você acha que uma criança com necessidades educacionais especiais aprende e 
ensina com as outras crianças? 
Sim (    )    Não (    )    Não sei (    ) 
 

9.  Na Escola Inclusiva um dos objetivos mais desejados é a socialização. Você acredita 
que é suficiente para a formação da criança com necessidades educacionais 
especiais? 
Sim (    )    Não (    )    Não sei (    ) 
 

10.  Para você é importante que seu filho mantenha contato com crianças com 
necessidades educacionais especiais desenvolvendo respeito mútuo? 
Sim (    )    Não (    )    Não sei (    ) 
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APÊNDICE D - Questionário aplicado aos professores pesquisa de 

opinião sobre Ensino Especial x Ensino Regular 
 

MONOGRAFIA: Contribuições do Atendimento Educacional Especializado na 

Ressignificação do Ensino-Aprendizagem numa Perspectiva Inclusiva no Centro de Ensino 

Fundamental Santos Dumont 

*Suêna Mary Dias dos Santos - Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar-ESDH -UAB/UNB 

 

 

1. A escola especial substitui o ensino que é ministrado nas escolas comuns. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
 

2. Currículos adaptados não são indicados para que alunos com deficiência 
sejam incluídos em turmas comuns de ensino fundamental. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
 

3.  Para conseguir acompanhar seus colegas na aprendizagem dos conteúdos 
curriculares, os alunos com deficiência devem frequentar aulas nas escolas 
especiais, no período oposto ao da escola comum em que estão 
matriculados. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
 

4. Só podem ser incluídos em escolas comuns de educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio os alunos com leves comprometimentos físicos 
e/ou mentais. os alunos com graves problemas de deficiência devem 
continuar nas escolas especiais. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
 

5. As instituições filantrópicas de caráter beneficente só poderão oferecer 
atendimento clínico (fonoaudiólogo, fisioterápico, sociais...) aos alunos com 
deficiência, caso estes estejam matriculados em suas escolas especiais. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
 

6.  O acesso de alunos com deficiência às escolas comuns “desde que 
possível”, “desde que sejam capazes de se adaptarem”, demonstra uma 
precaução, um cuidado que devemos tomar, quando fazemos uma “inclusão 
responsável”. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
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SOBRE O AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
 

7. O AEE pode ser exercido por psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e 
outros profissionais da área clínica. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
 

8.  Pela LDBEN, o AEE destina-se “preferencialmente” aos alunos que não 
conseguiram ser integrados em escolas comuns. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
 

9. O professor de AEE complementa a formação educacional do aluno com 
deficiência. a  ele não compete definir os conteúdos escolares e as práticas 
pedagógicas que os professores comuns adotarão em suas turmas. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
 

10. O professor de AEE oferece reforço escolar aos alunos com deficiência, para 
ajudá-los  a superar dificuldades que encontram na assimilação de conteúdos 
curriculares. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 

 
SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA À EDUCAÇÃO 
 

11. A escola comum pode negar matrícula a determinados alunos com 
deficiência, se não se sentir em condições de atendê-lo. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
 

12.  Pela Convenção de Guatemala, a diferenciação de uma pessoa pela sua 
deficiência caracteriza em toda e qualquer circunstância, uma total 
discriminação. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
 

13. O direito à educação dos alunos com deficiência, que está prescrito e 
garantido pela constituição/88, é totalmente assegurado nas escolas 
especiais. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
 

14.  Alunos com deficiência que frequentam as escolas especiais, na faixa etária 
de 6 à 14 anos de idades poderão ser encaminhados às escolas comum,. no 
caso se os pais e/ou responsáveis por esses alunos assim o decidirem. 
 
Verdadeiro (    )     Falso (    ) 
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APÊNDICE E - Plano de Ação AEE - Atendimento Educacional 

Especializado - Sala de Recursos  

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto de implantação da Sala de Recursos Multifuncionais começou a 

ser desenvolvido pela SEDF/MEC desde 2005 atualmente possui 4.500 e tem por 

meta fortalecer o processo de inclusão educacional nas classes comuns do ensino 

regular com o Atendimento  Educacional Especializado. De acordo com as Diretrizes 

Nacionais de Educação Especial para a Educação Básica, o atendimento da Sala de 

Recursos é de natureza pedagógica conduzido por professor especializado que 

suplementa ou complementa a escolarização dos ANEE’s. Esse atendimento 

realiza-se em local dotado de equipamentos e recursos pedagógicos adequados as 

necessidades educacionais especiais dos alunos, podendo-se estender a alunos de 

escolas mais próximas nas quais não existam a Sala de Recursos. Pode ser 

realizado individualmente ou em pequenos grupos individualmente em horário 

diferente  daquele em que freqüentam na escola comum. A Sala de Recursos é um 

espaço organizado com materiais didáticos pedagógicos e dispõe de profissional 

com formação adequada para atender as necessidades  educacionais especiais, 

que considere as diferentes áreas e os aspectos aos estágios de desenvolvimento 

cognitivo dos alunos: ao nível de escolaridade; aos recursos específicos para a sua 

aprendizagem, desenvolvendo atividades de complementação e suplementação 

curricular. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Atendimento Educacional Especializado realizado pela Sala de 

Recursos caracteriza-se por uma ação do sistema de ensino que acolha a 

diversidade ao longo do processo educativo constituindo-se em uma alternativa 

empreendida pela escola como suporte necessário as necessidades educacionais 

especiais dos alunos favorecendo o seu acesso ao conhecimento. A 

operacionalização do serviço de Atendimento Educacional Especializado permite 

que o profissional da Sala de Recursos atue junto aos professores, à família, e aos 
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alunos.  De acordo com os termos da resolução CNE/CEB n° 2, são professores 

especialistas aqueles que desenvolvem competências para identificar as 

necessidades educacionais especiais para definir, programar, liderar e apoiar a 

implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos 

didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao atendimento das 

mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum 

nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. A Inclusão Educacional impõe mudança de 

atitudes e rupturas sobre a prática que incide no processo de ensino-aprendizagem. 

Centra-se nas potencialidades dos alunos e nas possibilidades de desenvolver suas 

habilidades e competências. Para que isto seja possível faz-se necessário um 

trabalho integrado e articulado entre a comunidade escolar. A implantação da Sala 

de Recursos no CEF-Santos Dumont vem suplementar e complementar o trabalho 

desenvolvido junto aos ANEEs e favorecer o desenvolvimento das habilidades e 

competências dos alunos numa perspectiva inclusiva, o que vem justificar a 

necessidade do AEE- Sala de Recursos na referida instituição de ensino. 

 

PROFISSIONAL DO AEE 

Professor Especialista responsável pelo AEE- Sala de Recursos: 

 Suêna Mary dias dos Santos- mat.208.477-5 

Especialização  

 Orientação Educacional no Ensino Especial  

 Psicopedagogia Clínica e Institucional 

Público Alvo:  

 Alunos ANEE’s de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental/ 5ª e 6ª série 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Potencializar o desenvolvimento dos ANEE’s no desenvolvimento de suas 

habilidades e competências, bem como contribuir no fortalecimento do processo de 

inclusão educacional na instituição de ensino e comunidade escolar por meio do 

Atendimento Educacional Especializado desenvolvido pela Sala de Recursos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar avaliação diagnóstica, processual e intervenção no processo de 

ensino-aprendizagem frente às necessidades educacionais especiais; 

 Suplementar e/ou complementar o processo de ensino-aprendizagem no 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais; 

 Apoiar, subsidiar o corpo docente a desenvolver estratégias educacionais que 

respondam às NEE dos alunos; 

 Sensibilizar as famílias para maior participação no processo de inclusão, 

tornando-os co-responsáveis no desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos. 

 

O AEE destina-se ao atendimento de alunos ANEE’s. O público alvo do Centro 

de Ensino Fundamental Santos Dumont contempla as seguintes áreas: 

 Deficiência Mental/Intelectual; 

 Deficiência Física; 

 Deficiência Auditiva; 

 DV 

 Outros 

Os atendimentos serão oferecidos na modalidade individual ou coletiva 

conforme o interesse e as possibilidades e necessidades educacionais de cada 

aluno em horário contrário ao de aula. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SALA DE RECURSOS 

1. DIMENSÕES DE ATUAÇÃO DA SALA DE RECURSOS 

 

1.1. Dimensão Política/Institucional 

 

 Verificação e atualização dos documentos dos alunos junto à secretaria 

da escola sempre que necessário; 

 Organização da documentação e abertura de pastas dos novos alunos 

atendidos pela Sala de Recursos; 
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 Participar dos eventos realizados na instituição de ensino, coordenação 

geral, conselho de classe ordinário e extraordinário dos professores e 

reuniões coletivas; 

 Apoiar a realização de tarefas escolares frente à inclusão; 

 Participar de reuniões e atividades pedagógicas de sua DRE, quando 

solicitado; 

 Protocolar e registrar a entrega de documentos junto à secretaria, 

direção da IE e DRE.  

 Executar outras atividades inerentes à sua área de atuação. 

 

2. DIMENSÃO EDUCACIONAL 

 

 Organização da estrutura física da Sala de Recurso; 

 Mapeamento institucional das necessidades de aprimoramento dos 

conhecimentos frente à inclusão, necessidades de suporte pedagógico 

e necessidades educacionais dos ANEE’s. 

 Escuta pedagógica para direcionamento de estratégias e metas. 

 Análise dos relatórios e documentos dos alunos atendidos na IE e 

avaliação diagnóstica do nível de desenvolvimento dos alunos 

atendidos pelo AEE. 

 Disseminação da relevância do “conviver com as diferenças” para a 

quebra de paradigmas e pré-conceitos. 

 Apoiar o desenvolvimento dos projetos baseados nas Estratégias de 

Trabalho para a Educação especial. 

 

3. DIMENSÃO FAMILIAR: 

 

 Compreender melhor os fatores que podem estar influenciando no 

desenvolvimento da aprendizagem; 

 Propiciar momentos de reflexão da ação da prática pedagógica através de 

reuniões, entrevistas individuais formais e informais, questionários de 

investigação dentre outros. 
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4. AÇÕES DO AEE-SALA DE RECURSOS PARA 2011 

 

4.1. Ações desenvolvidas junto à equipe de direção: 

 

 Fazer tramitar informações que subsidiem a escola (professores, 

equipe escolar) para favorecer o processo de inclusão dentro da IE. 

 Apoiar as ações de conscientização e sensibilização comunitária 

realizadas na instituição de ensino que otimizem a integração social do 

aluno ANEE. 

 Registrar em “livro de ata” o atendimento prestado ao professor, 

membros da direção, pais e outros por escrito, assinado, datado. 

 

4.2. Ações desenvolvidas junto aos pais: 

 

 Buscar integrar a família/responsáveis pelo aluno à escola no 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem utilizando-se de reuniões 

coletivas e/ou individuais quando se fizerem necessárias; 

 Atender às famílias dos alunos ANEE nos aspectos educacionais que 

visem a melhoria do desenvolvimento global do aluno; 

 

4.3. Ações desenvolvidas junto aos professores: 

 

 Acompanhar a atuação docente no exercício de atendimento aos 

ANEE, colaborando e direcionando o trabalho para que se alcance 

resultados positivos em menor tempo; 

 Realizar palestra, oficinas, grupos de vivência com o corpo docente de 

acordo com o cronograma da IE e necessidades verificadas; 

 Contribuir para a reflexão crítica da práxis dos professores; 

 Estabelecer contato com o professor regente que atende alunos ANEE 

para adequação curricular e/ou estratégias pedagógicas; 
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 Assistir os professores, apoiar, suplementar e/ou complementar o 

processo de ensino aprendizagem através da escuta pedagógica; 

 Apresentar a devolutiva das NEEs verificadas e orientações 

pedagógicas do trabalho a ser realizado junto ao ANEE, colaborando 

com a práxis dos professores; 

 Verificação das adaptações curriculares e desenvolvimento das 

estratégias desenvolvidas pelo professor regente da classe comum 

para o redirecionamento de novas estratégias. 

 

4.4. Ações desenvolvidas junto aos alunos: 

 

 Organizar documentação dos alunos e fazer tramitar informações que 

subsidiem os profissionais da escola a darem atendimento ao aluno 

ANEE de acordo com suas peculiaridades. 

 Realizar as adequações curriculares inerentes as NEE’s dos alunos, 

considerando suas habilidades e potencialidades; 

 Realizar atividades lúdicas que contribuam para a promoção da auto-

estima e para o desenvolvimento e bem estar do aluno atendido; 

 Criar oportunidades diferenciadas de aprendizagem de acordo com o 

nível dos alunos; 

 Propiciar condições de aprendizagem frente às necessidades 

educacionais especiais de cada aluno, desenvolvendo atividades 

lúdicas pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento global do 

aluno e facilitação da aquisição do conhecimento; 

 Auxiliar os alunos, com a utilização de jogos, a desenvolverem a 

atenção, concentração, o raciocínio lógico-matemático, a linguagem 

oral e escrita, com vistas ao desenvolvimento de habilidades e do 

domínio de competências; 

 Realizar atendimento individual ou em grupos que favoreça o 

desenvolvimento cognitivo e a integração entre os alunos; 

 Buscar inserir os alunos com NEE nas atividades escolares; 

 Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do aluno de forma contínua e 

processual. 
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5. PROJETOS IMPLEMENTADOS E DESENVOLVIDOS PELA SALA DE 

RECURSOS:  

 

 PROJETO ARTE COM HISTÓRIA - O projeto busca desenvolver as 

habilidades psicomotoras, percepções sensoriais, percepções visomotoras, 

translineação, criatividade, expressividade, atenção, concentração, limites, 

regras, organização espacial e temporal bem como a integração coletiva e 

auto-estima do educando. 

 

 TEATRO DE FANTOCHES – “CONTO E RECONTO”- desenvolvido nas 

salas de aulas regulares com temas sobre a inclusão, diversidade e valores. 

 

 SEMANA DO ANEE-“VIVENCIANDO A INCLUSÃO” APRENDENDO COM A 

DIVERSIDADE. É HORA DE INCLUIR.. 

 

 PALESTRAS: PROFESSOR, ALUNOS-PAIS/COMUNIDADE ESCOLAR 

 

 OFICINAS DE ARTES - “CRIANDO E RECRIANDO” 

 

 TANGRAN - desenvolver a percepção visual, atenção e criatividade, 

raciocínio lógico. 

 TAPECARIA - desenvolver habilidades manuais, movimento de pinça, 

coordenação motora ampla, motora fina, percepção tátil, visual. 

 PINTURA EM TELA - vivenciar a arte pela pintura, o gosto pela arte, 

atenção, e percepções sensoriais 

 DOBRADURAS - favorecer habilidades motoras, desenvolver a 

atenção  seletiva concentração e agilidade. 

 RECICLAR É ARTE - transformar objetos em arte, desenvolver a 

criatividade, trabalhar o senso de preservação ambiental. 

 OFICINAS DE MATEMÁTICA: desenvolver as habilidades de raciocínio 

lógico através do ábaco. 

 OFICINAS DE PORTUGUÊS: desenvolver a leitura, escrita e a compreensão 

textual 
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6. PROJETOS ESCOLHIDOS PELO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

SANTOS DUMONT COM BASE NAS ESTRATÉGIAS DE TRABALHO PARA A 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E APOIADOS PELA SALA DE RECURSOS. 

 

6.1. Projeto Escola é Um Lugar de Todos. 

 

A transformação da escola comum em Escola Inclusiva implica também 

na mudança de atitude de todos os envolvidos no processo de inclusão. Entendendo 

que são urgentes as modificações a serem realizadas intensamente sensibilizações 

e conscientização de todos os envolvidos no processo educacional (família, 

educadores e sociedade).  As metas serão viabilizar ações (realização de palestras, 

ciclo de estudos, reuniões, tec.) com objetivo de fazer o indivíduo desenvolver sua 

cidadania, tornando-se sujeito da sua própria história. 

 

6.2. Projeto: Família contribuindo para Construção de Uma escola para 

Todos. 

 

As famílias constituem-se como base do processo de inclusão. Portanto 

esse projeto destina-se aos pais dos alunos ANEE apoiando-as e contribuindo na 

orientação das mesmas de modo a estimular maior envolvimento no processo de 

ensino e aprendizagem. Desta forma as famílias serão envolvidas nos aspectos 

pedagógicos da escola, contribuindo assim para uma escola de todos. 

 

6.3. Projeto: Um Jeito Diferente de se Aprender os Conteúdos da Escola. 

 

Busca-se com esse projeto socializar experiências e informações a 

respeito do Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar, subsidiando 

estratégias de dar continuidade à sua escolaridade, incentivando assim o aprender, 

o recuperar-se em seu desenvolvimento global.  

 

7. RECURSOS  
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 Humanos: Alunos, pais, professores, equipe de direção e comunidade 

escolar. 

 Materiais: Protocolos de observação, entrevistas, modelos de relatórios e 

fichas de registros específicas; livros técnico-didáticos e paradidáticos; 

Livros de clássicos infantis; Livros de histórias infantis sobre deficiência; 

Livros de histórias infantis sobre valores humanos; Jogos lúdicos e 

pedagógicos diversificados de acordo com a série e nível de 

complexidade; (banco imobiliário, cara-a-cara, jogos de sentenças 

matemáticas envolvendo as operações, jogos de memória, ábaco, jogos 

de sequência lógica, textual, frases, silábicos; simetria...); 

 Ambiente físico adequado para o AEE; 

 Computador, impressora, xerox; Material de expediente;Material de apoio 

pedagógico. 

 

8. AVALIAÇÃO 

 

 Avaliação processual e contínua das ações desenvolvidas junto à direção 

da escola, professores, pais e alunos em todas as dimensões de trabalho; 

 Verificação bimestral do desenvolvimento dos alunos frente à inclusão; 

 Avaliação semestral das habilidades e competências desenvolvidas pelos 

alunos ANEE’s; 

 Análise dos resultados obtidos para possível redirecionamento do 

trabalho frente às necessidades educacionais especiais de cada aluno 

atendido na Sala de Recursos; 

 Elaborar relatório qualitativo e quantitativo do AEE - Sala de Recursos 

mensalmente. 

Santa Maria, 21 de março de 2011. 

 

 

_____________________________ 
Suêna Mary D. dos Santos 

Sala de Recursos 

____________________________ 
Direção 
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APÊNDICE F - Autorização de AEE 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT 

TELEFONE: 3901 4566  FAX: 3901 4567 

 

AUTORIZAÇÃO DE AEE 

SALA DE RECURSOS 

Senhores Pais e/ ou Responsáveis 

Solicitamos às informações que se seguem para fins de registro junto a Instituição de Ensino 

CEF- Santos Dumont para contemplar o aluno(a) no AEE - Atendimento Educacional 

Especializado oferecido pela Sala de Recursos. 

Responsável: 

Nome:______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Telefones:___________________________________________________________ 

Escola: Centro de Ensino Fundamental Santos Dumont 

Aluno (a):____________________________________________________________ 

Série:_______________Turma:_______________Turno:______________________ 

 

Declaro que me foram passadas todas as informações relativas ao AEE- Sala de 

Recursos oferecido por esta Instituição de Ensino. 

AUTORIZAÇÃO      ANO LETIVO ___________ 

(    )Autorizo o serviço de Atendimento Educacional Especializado de suporte ao ANEE, 

disponibilizado por esta Instituição de Ensino. 

(    ) Não autorizo o serviço de Atendimento Educacional Especializado de suporte ao ANEE, 

disponibilizado por esta Instituição de Ensino, responsabilizando-me por qualquer 

dificuldade que o  referido aluno venha a apresentar no processo de aprendizagem neste 

ano letivo. 

Estando ciente do referido termo de compromisso, dato e assino. 

______________________________  ___/___/___. 
Assinatura do Responsável 
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APÊNDICE G - Termo de Compromisso 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT 

TELEFONE: 3901 4566  FAX: 3901 4567 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

SALA DE RECURSOS 

Senhores Pais e/ ou Responsáveis 

O presente Termo de Compromisso informa sobre as normas do AEE - Atendimento 

Educacional Especializado oferecido pela Sala de Recursos  em horário contrario ao de aula 

regular  junto a Instituição de Ensino CEF- Santos Dumont. 

1- O aluno (a) deverá comparecer ao AEE - Sala de Recursos nas datas e horários 

estipulados; 

2- Três faltas consecutivas não justificadas acarretará no afastamento do aluno; 

3- Em caso de afastamento por falta, os responsáveis serão contactados pelos 

profissionais do AEE e deverão comparecer ao local de atendimento para assinatura 

do termo de desistência: 

4- Os alunos afastados do AEE, desejando reiniciar o atendimento, deverão entrar na 

lista de espera e aguardar nova chamada, dependendo das vagas existentes; 

5- É dever dos responsáveis comparecer as reuniões com os profissionais do AEE 

sempre que convocados e manterem contato com os mesmos; 

6- As reuniões com os pais serão agendadas e comunicadas com antecedência; 

7- Não será interrompido o atendimento do aluno para atender os responsáveis; 

8- Os profissionais do AEE- Sala de Recursos são responsáveis pela criança somente 

no horário de atendimento. Desta forma, o aluno não poderá permanecer no local do 

atendimento antes ou depois do seu  horário. 

9- Haverá um limite de quinze minutos de tolerância em caso de atraso para o início do 

atendimento; 

10- É dever do responsável pelo aluno manter atualizado os telefones e endereço para 

contato e informações  relevantes sobre o seu desenvolvimento global. 

Eu______________________________________________________________responsável 

pelo (a) aluno (a)_____________________________________________autorizo o mesmo 

a sair do AEE: 

(   ) Acompanhado 
(   )Desacompanhado ao término do atendimento 
 
 
Por estar ciente das normas do presente termo de compromisso do AEE - Atendimento 

Educacional Especializado, dato e assino. 

______________________________________  ___/___/___. 
                             Assinatura do Responsável 
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APÊNDICE H - Ficha de Registro Individual do Aluno 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT 

TELEFONE: 3901 4566  FAX: 3901 4567 

 

FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL DO ALUNO 

PROCESSO INTERVENTIVO DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

Aluno___________________________________________________________Série_____ 

Disciplina______________________________Professora__________________________ 

 

AEE - Sala de Recursos 

 

DATA PROCEDIMENTOS RESULTADOS 
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APÊNDICE I - Formulário de Registro do Plano de AEE 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT 

TELEFONE: 3901 4566  FAX: 3901 4567 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DO PLANO DE AEE 

 

I - Atendimento Educacional Especializado – AEE 
PLANO DE AEE – Área – DMU- Paralisia cerebral 
 

1.  Identificação do Estudante (dados fictícios) 

Nome do estudante: Maria Eduarda Oliveira 

Nascido (a) em: 11/09/2003 

Filho (a) de: Carlos de Oliveira e Maria Sousa Oliveira 

Residente à Qd 23, conjunto J casa 10 na cidade de Gama-DF 

Atualmente com 07anos (idade), está regularmente matriculado na Escola Centro de Ensino 
Fundamental Santos Dumont. Série: 1ª, turma: A Turno: vespertino. 

Professor (a): Lúcia Costa ( dados fictícios) 

 

2. Relato do Caso 

A aluna possui laudo médico de paralisia cerebral, possui dependência nas atividades de vida 
diária, faz uso de fraudas e de cadeira de rodas, necessitando de auxílio na sua higienização, 
locomoção e alimentação. Não freqüentou educação infantil, sendo a primeira vez que se 
encontra em ambiente escolar. 

2.1.  Natureza do Problema 

Devido sua patologia a aluna apresenta dificuldades psicomotoras, de linguagem e de 
comunicação e dependência nas AVAS, de socialização e de aprendizagem dos conteúdos 
evidenciando defasagem em relação à turma na qual está inserida. Enfrenta dificuldades de 
locomoção e de acesso aos ambientes escolares. Faz-se necessário o professor da Sala de 
Recursos desenvolver um trabalho articulado com os profissionais envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem da aluna, como: professora regente e de educação física, monitora, 
família e escola. 
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2.2.  O Problema do ponto de vista do AEE 

A aluna apresenta dificuldades de comunicação e expressão evidenciando fala 
incompreensível, bem como ainda não desenvolveu habilidades de leitura e de escrita. Possui 
dificuldade de interação social devido a estrutura física da escola. Em sala de aula apresenta 
ritmo lento na execução das atividades propostas e insatisfação por não participar das 
atividades escolares que ocorrem fora do ambiente da sala de aula. 

 
3. Potencialidades e dificuldades do estudante 

3.1.  Desenvolvimento Psicomotor 

Dificuldades: Desenvolvimento da marcha, mobilidade reduzida, movimentos desordenados e 
em participar das atividades de educação física. 

Potencialidades: Boa mobilidade na mão direita consegue apontar e tenta pegar o que está 
próximo dela. 

3.2.  Linguagem 

Dificuldades: Na comunicação oral e escrita, expressividade e incompreensão na fala. 

Potencialidades: Consegue demonstrar através de expressões faciais seus desejos e 
angustias reações de desconforto, de prazer e alegria. 

3.3. Desenvolvimento Cognitivo 

Dificuldades: na leitura e na escrita  e na expressividade oral e escrita. 

Potencialidades: Demonstra compreensão das  atividades propostas. 

3.4.  Sociabilidade / Afetividade 

Dificuldades: Integração social no ambiente escolar com os colegas. Passa muito tempo na 
companhia apenas de sua atendente (monitora). 

Potencialidades: Expressa sua vontade em ficar em local onde se sente melhor e manifesta 
com clareza que não gosta de ficar longe da turma. 

3.5.  Aprendizagem 

Dificuldades: Na aquisição dos conteúdos básicos em decorrência de sua patologia, 
evidenciando dificuldades em expressar a leitura e a escrita devido as dificuldades de 
comunicação e linguagem, produção de texto. 

Potencialidades: Possui boa audição e compreende o que passa ao seu redor, bem como 
expressa seus desejos por expressões faciais o que evidencia que possui um cognitivo a ser 
potencializado. 

3.6.  Meio social / família 

Dificuldades: De integração com os espaços físicos devido às infra-estruturas. Dependência 
nas AVAS.  

Potencialidades: A família se preocupa com a inclusão da aluna e acompanha seu 
desenvolvimento escolar. 
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4 - Solução do problema: 

 Realizar um trabalho integrado entre escola, família, aluna e profissionais de apoio para 
traçar estratégias que viabilizem o desenvolvimento global da aluna.  

 Sugerir a direção da escola adaptação da estrutura física da escola para facilitar a 
acessibilidade da aluna a todos os ambientes da escola. 

 Desenvolver palestras, reuniões e oficinas junto aos professores e demais profissionais 
da escola sobre a inclusão com fins de sensibilizar a comunidade escolar frente a 
necessidade de se rever concepções atitudinais junto aos ANEE’s. 

 Acompanhar o desenvolvimento da aluna, realizar avaliação diagnóstica de suas 
habilidades para direcionamento do plano de ação. 

 Prestar suporte ao professor regente da aluna, oferecendo recursos que contribuam 
para facilitar o ensino e aprendizagem da aluna. 

 Desenvolver estratégias para trabalhar a independência e autonomia nas atividades de 
vida diária. 

 Realizar adequação curricular para facilitar o acesso da aluna ao currículo. 
 Apresentar a devolutiva das NEEs verificadas e orientações pedagógicas do trabalho a 

ser realizado junto a aluna colaborando com a práxis da professora; 

 Verificação das adequações curriculares e desenvolvimento das estratégias 

desenvolvidas pelo professor regente da classe comum para o redirecionamento de 

novas estratégias; 

 Disponibilizar maior tempo para execução das atividades propostas. 

 
5 - Outros dados: 

Ações necessárias Relação do que existe 

Acessibilidade arquitetônica realizada no ambiente 
escolar.   

Adaptar a estrutura física: rampas de 
acesso aos ambientes, barras de 
apoio nos banheiro, aumentar a 
largura da porta da sala de aula para 
facilitar acesso. 

Materiais e equipamentos utilizados pelo estudante. Computador adaptado, pranchas de 
comunicação. 

Recursos no ambiente escolar.  Jogos didáticos e pedagógicos 

Outros Profissionais de apoio 

 
6 - Necessidades do estudante: 

 Adquirir maior autonomia nas AVAS em parceria com a família; 
 Desenvolver a linguagem e a comunicação alternativa; 
 Participar das atividades fora do contexto de sala de aula; 
 Interagir com seus pares; 
 Ter acesso a todos os ambientes da escola; 
 Frequentar turma reduzida; 
 Ter uma adequação curricular que responda as suas necessidades educacionais. 
 Receber auxílio de monitor no ambiente escolar. 
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II - Plano de AEE 

1. Objetivos do Plano: 

 Realizar avaliação diagnóstica, processual e intervenção no processo de ensino-
aprendizagem frente às necessidades educacionais especiais da aluna; 

 Suplementar o processo de ensino-aprendizagem, subsidiando as ações da professora 
regente. 

 Desenvolver estratégias educacionais que contribuam para o acesso da aluna ao 
currículo e maior integração entre seus pares. 

 Sensibilizar os profissionais da escola frente ao processo de inclusão, tornando-os co-
responsáveis no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. 

 Direcionar e redimensionar o AEE com base na adequação curricular da aluna. 
 Atender à família nos aspectos educacionais que visem a melhoria do desenvolvimento 

global da aluna; 
 Desenvolver a comunicação alternativa da aluna de forma que contribua para sua 

melhor integração no ambiente escolar e social. 
 

 
2. Organização do atendimento: 

 Frequência: duas vezes por semana 
 Tempo de atendimento: 1h 
 • Composição do atendimento: (x ) individual          (x ) coletivo 
 • Outros: Intervenção pedagógica em sala de aula 

 
3.  Atividades pedagógicas a serem desenvolvidas no atendimento ao estudante 

 Trabalhar o esquema corporal, percepção de si mesmo, partes do corpo; 
 Dominância de lateral visual definida- jogo do lince/ cai-cai, desenvolvendo a 

discriminação visual. 
 Dominância lateral com os membros do corpo- jogos e músicas 
 Dominância lateral do ouvido definida- musicas de e som alto/baixo/ritmo, reproduzir 

sons, de olhos fechados mover-se em direção ao som 
 Trabalhar orientação espacial- comandos desenvolvendo sua habilidade de tentar 

pegar objetos. 
 Trabalhar orientação temporal- cartazes, fichas, imagens 
 Coordenação motora ampla e fina de acordo com sua potencialidade respeitando 

suas limitações- trabalhar com texturas, movimentos de pinça, transpor objetos, 
massa de modelagem. 

 Motricidade escrita- desenhos, pintura, postura de cabeça e tronco, desenhos livres, 
colagem, seriação e classificação de objetos, alfabeto móvel. 

 Reconhecer o próprio nome e compreender mensagens com o uso de fichas e 
pranchas de imagens (comunicação alternativa). 

 Trabalhar com histórias infantis e a compreensão textual com uso das ilustrações e 
comandos simples de respostas como: sim, não. 

 Participar dos eventos escolares; 

 Encorajar, estimular e reforçar a comunicação, a participação, o sucesso, a iniciativa 
e o desempenho do aluno; 

 Favorecer o processo comunicativo entre aluno-professor, aluno-aluno; 

 Incentivar a integração social, com seus para favorecer seu bem-estar emocional 
fortalecendo sua auto-estima. 
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Outras intervenções: 

 Orientar o professor regente na elaboração da adequação curricular 
 Trabalhar com comunicação alternativa: uso de pranchas, computador, mural de 

imagens, comunicação visual através de imagens. 
 Realizar atividades lúdicas que contribuam para a promoção da auto-estima e para o 

desenvolvimento e bem estar do aluno atendido; 

 Criar oportunidades diferenciadas de aprendizagem de acordo com o nível da aluna; 

 Propiciar condições de aprendizagem frente às necessidades educacionais especiais 

desenvolvendo atividades lúdicas pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento 

global e facilitação da aquisição do conhecimento; 

 Auxiliar a aluna com a utilização de jogos, a desenvolver a atenção, concentração, o 

raciocínio lógico-matemático, a linguagem oral e escrita com imagens, com vistas ao 

desenvolvimento de habilidades e do domínio de competências; 

 Realizar atendimento individual ou em grupos que favoreça o desenvolvimento cognitivo 

e a integração entre os alunos; 

 Buscar inserir a aluna  nas atividades escolares; 

 Acompanhar e avaliar o desenvolvimento da aluna de forma contínua e processual. 

 
4. Seleção de materiais a serem produzidos para o estudante. Necessidades de 

adequações. 

 Montar pasta portfólio de documentos da aluna e portfólio de atividades e registro de 
acompanhamento; 

 Confeccionar prancha de comunicação; 
 Confeccionar fichas com imagens que transmitem mensagem, ex: ir ao banheiro, lavar 

as mãos, hora do lanche, hora da atividade, intervalo, hora de ir para casa. 

 
5. Seleção de materiais e equipamentos que necessitam ser adquiridos: 

 Computador adaptado de acordo com a necessidade da aluna.  
 Tecnologia assistiva; 
 TV e DVD. 
 Livros técnico-didáticos e paradidáticos; Livros de clássicos infantis; Livros de histórias 

infantis sobre deficiência; Livros de histórias infantis sobre valores humanos; 
 Jogos lúdicos e pedagógicos diversificados de acordo com a série e nível de 

complexidade; (cara-a-cara, jogo de lince, cai-cai, alfabeto móvel,jogos de sentenças 
matemáticas envolvendo as operações, jogos de memória, abáco, jogos de sequência 
lógica, textual, frases, silábicos; simetria; associação de imagens...); 
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6. Outros profissionais e/ou instituições que deverão ser envolvidos: 

Orientador Educacional, Coordenação Pedagógica, monitor, professor regente e de educação 
física, fonoaudiólogo. 

 
7. Tipos de parcerias necessárias para aprimoramento do atendimento e da 

produção de materiais: 

 Articular entre os profissionais que prestam atendimento a aluna estratégias de 
desenvolvimento das ações para que todos possam seguir as metas e objetivos para 
que cada profissional possa  contribuir com o trabalho do outro. 

 Elaborar relatório de desenvolvimento da aluna e fazer conhecer a todos que à atendem.  
 Realizar reuniões interventivas em conjunto com os demais profissionais sempre que 

necessário, trocando idéias e traçando estratégias juntos para desenvolver as 
habilidades da aluna.  

 
8. Resultados esperados: 

Junto à aluna: 

 Desenvolver a linguagem e a comunicação através da comunicação alternativa; 
 Ter maior participação nas atividades de educação física e ter acesso aos ambientes da 

escola; 
 Desenvolver a aprendizagem e maior autonomia nas AVAS. 

Junto à escola e professores: 

 Sensibilizar a comunidade escolar que a transformação da escola comum em Escola 
Inclusiva implica também na mudança de atitude de todos os envolvidos no processo de 
inclusão. Entendendo que são urgentes as modificações a serem realizadas 
intensamente sensibilizações e conscientização de todos os envolvidos no processo 
educacional (família, educadores e sociedade). 

Junto à família: 

 Obter maior participação dos pais no ensino aprendizagem e na implementação da 
comunicação alternativa e no incentivo da aluna nas AVAS. 

 
9. Orientação sobre os serviços e recursos oferecidos ao estudante na comunidade 

escolar: 

 Professor de sala de aula - orientar frente às adequações curriculares 
 Professor da Educação Física - sugerir de atividades que envolvam a aluna. 
 Colegas de turma - sensibilizar os alunos a oferecerem apoio e a interagirem com a 

aluna no ambiente escolar. 
 Diretor escolar - orientar quanto a aquisição dos recursos tecnológicos. 
 Equipe pedagógica – repassar dados relevantes sobre o desenvolvimento da aluna. 
 Família- trabalhar em parceria com a família no desenvolvimento das AVAS e orientar 

na implementação da comunicação alternativa em casa e no acompanhamento da 
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aluna por um fonoaudiólogo.  
Outros: 

 Monitor- orientação quanto a adequada higienização, manejo da cadeira de rodas, 
direcionamento das ações pertinentes a sua função. 

 

 
10. Avaliação dos resultados 

 Avaliação processual e contínua das ações desenvolvidas junto à direção da escola, 

professores, pais e aluna em todas as dimensões de trabalho; 

 Realizar reflexão coletiva com os profissionais envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem frente às ações implementadas e desenvolvidas;  

 Verificação bimestral do desenvolvimento da aluna frente à inclusão; 

 Avaliação semestral das habilidades e competências desenvolvidas; 

 Registrar em fichas de acompanhamento o desenvolvimento das atividades, 

dificuldades e potencialidades apresentadas pela aluna; 

 Análise dos resultados obtidos para possível redirecionamento do trabalho frente às 

necessidades educacionais especiais da aluna; 

 Elaborar relatório qualitativo e quantitativo do AEE- Sala de Recursos mensalmente, 

constando freqüência, avanços frente às dificuldades da aluna em todas as áreas 

descritas no Plano de AEE e avanços frente às adequações curriculares. 

 
11. Reestruturação do Plano 

 Redimensionar o Plano de AEE sempre que se fizer necessário. 

 Análise dos resultados obtidos para possível redirecionamento do trabalho frente às 

necessidades educacionais especiais da aluna. 

 Verificar a utilização das tecnologias assistivas suplementando e complementando os 

recursos disponibilizados. 

 

 

_____________________________________ 
Suêna Mary Dias dos Santos 

Professora do AEE 
 

Data 18/06/2010. 
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APÊNDICE J – Imagens das ações desenvolvidas pelo AEE – CEF 

Santos Dumont 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestra sobre Adequação Curricular junto aos Professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvendo o tema: Dificuldades de aprendizagem dos ANEE’s. 
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Conhecendo como foram realizados os trabalhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentando os trabalhos aos alunos. 
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Sensibilização sobre os princípios da educação inclusiva e dinâmica do AEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contando histórias na sala de aula regular. 
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Exposição dos trabalhos de artes desenvolvidos pelos alunos com necessidades 

educacionais especiais, durante a feira do conhecimento na escola. 

 

Palestra sobre a valorização da diversidade realizada com os alunos.  
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Visitação dos alunos a exposição de artes realizada no CEF-Santos Dumont. 

 

 

Palestra sobre inclusão educacional realizada junto à comunidade escolar. 
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ANEXO A - Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei 8.069/90 
 

CAPÍTULO IV- DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO 

LAZER 

 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II. Direito de ser respeitado por seus educadores; 

III. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 

IV. Direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V. Acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

  

Parágrafo único - É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 

 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente: 

 

I.  - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiverem acesso na idade própria; 

II. - Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III. - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 
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ANEXO B - Constituição da República Federativa do Brasil - 1988 

 

Artigo 60 - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o Jazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maturidade e à infância a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Artigo 70 - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

Parágrafo XXXI - Proibição de qualquer discriminação no tocante a 

salário e critérios de admissão de trabalhador portador de deficiência. 

Artigo 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

corretamente sobre: 

Parágrafo XIV - Proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência; 

Artigo 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, 

também, ao seguinte: 

Parágrafo VIII - A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos 

para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 

Artigo 203 - A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar,independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: 

Parágrafo IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 

 

 

 

 



123 
 

ANEXO C - Trechos da Declaração de Salamanca (UNESCO.1994) 

 

Tradução: Romeu Kazumi Sassaki, 1997 

 

Educação inclusiva: Capacitar escolas comuns para atender todos os 

alunos, especialmente aqueles que têm necessidades especiais. Principio da 

inclusão: Reconhecimento da necessidade de se caminhar rumo à "escola para 

todos" - um lugar que inclua todos os alunos celebre a diferença, apóie a 

aprendizagem e responda às necessidades individuais.  

Toda pessoa tem o direito fundamental à educação e a ela deve ser dada 

a oportunidade de atingir e manter um nível aceitável de aprendizagem. Todo aluno 

possui características interesses capacidade se necessidades de aprendizagem que 

são singulares. Os sistemas educacionais devem ser projetados e os programas 

educativos implementados de tal forma a considerar a ampla diversidade dessas 

características e necessidades. O desafio para uma escola inclusiva é o de 

desenvolver uma pedagogia centrada no aluno uma pedagogia capaz de educar 

com sucesso todos os alunos, incluindo aqueles com deficiências severas. 

O princípio fundamental da escola inclusiva consiste em que todas as 

pessoas devem aprender juntas, onde quer que isso seja possível, não importam 

quais dificuldades ou diferenças elas possam ter. Escolas inclusivas precisam 

reconhecer e responder às necessidades diversificadas de seus alunos, 

acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando 

educação de qualidade para todos mediante currículos apropriados mudanças 

organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com suas 

comunidades. Os currículos devem ser adaptados às necessidades dos alunos e 

não o inverso. As escolas devem, portanto, oferecer oportunidades curriculares que 

se adaptem a alunos com diferentes interesses e capacidades. Os alunos com 

necessidades educacionais especiais devem ser oferecidas diferentes formas de 

apoio, desde uma ajuda mínima em classes comuns até programas adicionais de 

apoio à aprendizagem na escola, bem como assistência de professores 

especialistas e de equipe de apoio externo. 
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ANEXO D - LDB - Lei de Diretizes e Bases da Educação Nacional 

 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. 

 

CAPÍTULO V- Da Educação Especial 

 

Art. 58º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 

escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 

início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os 

superdotados; 

III - 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; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração 

na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 
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órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade 

superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

Art. 60º. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 

critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 

especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio 

técnico e financeiro pelo Poder Público. 

Parágrafo único. 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 

previstas neste artigo. 
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ANEXO E - Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESOLUÇÃO No- 4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009 

 

Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado 

na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 

no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto na alínea "c" do 

artigo 9º da Lei Nº 4.024/1961, com a redação dada pela Lei No- 9.131/1995, bem 

como no artigo 90, no § 1º do artigo 8º e no § 1º do artigo 9º da Lei Nº 9.394/1996, 

considerando a Constituição Federal de 1988; a Lei Nº 10.098/2000; a Lei No- 

10.436/2002; a Lei No- 11.494/2007; o Decreto Nº 3.956/2001; o Decreto No- 

5.296/2004; o Decreto No- 5.626/2005; o Decreto No- 6.253/2007; o Decreto No- 

6.571/2008; e o Decreto Legislativo No- 186/2008, e com fundamento no Parecer 

CNE/CEB Nº 13/2009, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da 

Educação, publicado no DOU de 24 de setembro de 2009, resolve: 

 

Art. 1º Para a implementação do Decreto No- 6.571/2008, os sistemas de ensino 

devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos 

multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede 

pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos. 

Art. 2º O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno 

por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias 

que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 
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Parágrafo único. Para fins destas Diretrizes, consideram-se recursos de 

acessibilidade na educação aqueles que asseguram condições de acesso ao 

currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a 

utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e 

equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos 

demais serviços. 

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. 

Art. 4º Para fins destas Diretrizes, considera-se público-alvo do AEE: 

I - Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 

II - 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. 

III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, 

isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da 

própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 

escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, 

também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou 

de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, 

Distrito Federal ou dos Municípios. 

Art. 6º Em casos de Atendimento Educacional Especializado em ambiente hospitalar 

ou domiciliar, será ofertada aos alunos, pelo respectivo sistema de ensino, a 

Educação Especial de forma complementar ou suplementar. 

Art. 7º Os alunos com altas habilidades/superdotação terão suas atividades de 

enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito de escolas públicas de ensino 
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regular em interface com os núcleos de atividades para altas 

habilidades/superdotação e com as instituições de ensino superior e institutos 

voltados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes. 

Art. 8º Serão contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB, de acordo com o 

Decreto Nº 6.571/2008, os alunos matriculados em classe comum de ensino regular 

público que tiverem matrícula concomitante no AEE. 

Parágrafo único. O financiamento da matrícula no AEE é condicionado à matrícula 

no ensino regular da rede pública, conforme registro no Censo Escolar/MEC/INEP 

do ano anterior, sendo contemplada: 

a)matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais da mesma 

escola pública; 

b)matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais de outra escola 

pública; 

c)matrícula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional 

Especializado de instituição de Educação Especial pública; 

d) matrícula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional 

Especializado de instituições de Educação Especial comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos. 

Art. 9º A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos 

professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em 

articulação com os demais professores do ensino regular, com a participação das 

famílias e em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência 

social, entre outros necessários ao atendimento. 

Art. 10. O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a 

oferta do AEE prevendo na sua organização: 

I - sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos; 

II - matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou 

de outra escola; 

III - cronograma de atendimento aos alunos; 
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IV - plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos 

alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas; 

V - professores para o exercício da docência do AEE; 

VI - outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de 

alimentação, higiene e locomoção; 

VII - redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 

desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre 

outros que maximizem o AEE. 

Parágrafo único. Os profissionais referidos no inciso VI atuam com os alunos 

público-alvo da Educação Especial em todas as atividades escolares nas quais se 

fizerem necessários. 

Art. 11. A proposta de AEE, prevista no projeto pedagógico do centro de 

Atendimento Educacional Especializado público ou privado sem fins lucrativos, 

conveniado para essa finalidade, deve ser aprovada pela respectiva Secretaria de 

Educação ou órgão equivalente, contemplando a organização disposta no artigo 10 

desta Resolução. 

Parágrafo único. Os centros de Atendimento Educacional Especializado devem 

cumprir as exigências legais estabelecidas pelo Conselho de Educação do 

respectivo sistema de ensino, quanto ao seu credenciamento, autorização de 

funcionamento e organização, em consonância com as orientações preconizadas 

nestas Diretrizes Operacionais. 

Art. 12. Para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite 

para o exercício da docência e formação específica para a Educação Especial. 

Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado: 

I - identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 

público-alvo da Educação Especial; 

II - elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando 

a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 
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III - organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncionais; 

IV - 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; 

V - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e 

na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI - orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno; 

VII - ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais 

dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

VIII - estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 

Art. 14. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

CESAR CALLEGARI 
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ANEXO F - Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL Edital Nº 01 de 26 de abril de 2007. 

A União Federal, representada pelo Ministério da educação, por intermédio da 

Secretaria de Educação Especial, torna público e convoca as Secretarias de 

Educação dos Estados, Municípios e Distrito Federal, de acordo com o que se 

estabelece o presente Edital. 

I. OBJETIVO GERAL 

Apoiar os sistemas de ensino na organização e oferta do atendimento educacional 

especializado, por meio da implantação de salas de recursos multifuncionais nas 

escolas de educação básica da rede pública, fortalecendo o processo de inclusão 

nas classes comuns de ensino regular. 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Selecionar projetos de Estados e Municípios para implantação de salas de 

recursos multifuncionais nas escolas de educação básica da rede pública de 

ensino; 

 Expandir a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos 

incluídos nas classes comuns do ensino regular. 

III. OBJETO 

O presente Edital do Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais visa selecionar projetos de Estados e Municípios que contemplem a 

organização de espaços com recursos necessários ao atendimento às necessidades 

educacionais especiais de alunos para distribuição de equipamentos e materiais 

didáticos para implantação de salas de recursos multifuncionais nas escolas de 

educação básica da rede pública de ensino. A organização da oferta do atendimento 

educacional especializado, complementar ou suplementar à escolarização, é 

indispensável para que os alunos com deficiência e/ou com altas 

habilidades/superdotação tenham igualdade de oportunidades por meio do acesso 

ao currículo e do reconhecimento das diferenças no processo educacional. 
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1. DAS PROPOSTAS 

1.1. As propostas poderão ser apresentadas por Secretarias de Educação dos 

estados, municípios e do Distrito Federal e instituições federais com escolas de 

educação básica. 

1.2. Período de inscrição, avaliação e divulgação dos resultados 

1.2.1 As propostas poderão ser inscritas junto ao MEC no período de 02 a 31 de 

maio de 2007. 

1.2.2 As propostas passarão por análise pedagógica, sob a responsabilidade de 

equipe constituída por técnicos da área da educação especial, que farão parte da 

Comissão de Seleção e Avaliação nomeada pela SEESP/MEC. 

1.2.3 A avaliação ocorrerá no período de 01 a 29 de junho de 2007. 

1.2.4 Serão selecionadas as propostas até o limite de 400 salas de recursos 

multifuncionais do (Tipo 1) e 100 salas de recursos com materiais específicos para 

deficiência visual (Tipo 2), conforme anexo I deste Edital. 

1.2.5 A divulgação dos resultados será no dia 04 de julho de 2007. 

1.3. Das condições de participação 

As propostas serão encaminhadas ao MEC para avaliação e seleção, e deverão 

observar as seguintes informações: 

1.3.1 As propostas deverão discriminar as ações pleiteadas, em termos de: 

aquisição de equipamentos de informática, eletroeletrônicos, mobiliários, materiais 

didáticos e pedagógicos específicos e outros recursos para acessibilidade, indicando 

a opção pela Sala de Recursos Multifuncional (Tipo 1) ou Sala de Recursos 

Multifuncional com recursos para Deficiência Visual (Tipo 2), conforme ANEXO I 

deste Edital. 

1.3.2 A proposta deverá conter um Plano de Ação Pedagógica, o qual descreverá 

como estará estruturada a Sala de Recursos, em termos de organização e 

metodologia, contemplando a realização do atendimento educacional especializado 

integrado a educação básica e organizada com: apresentação, justificativa, 

objetivos, metodologia e avaliação. 
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1.3.3. Na proposta deverão estar relacionadas as escolas de educação básica das 

redes federal, estaduais e municipais que serão contempladas com a implantação 

da sala de recursos multifuncionais; 

1.3.4 As escolas que já receberam Salas de Recursos Multifuncionais no período de 

2005 e 2006, não poderão ser contempladas novamente neste Edital; 

1.3.5 As propostas deverão ser apresentadas em meio eletrônico e impresso em 02 

vias. 

1.4. Do recebimento das propostas 

As propostas deverão ser entregues em envelope lacrado devidamente identificado, 

no Protocolo da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação ou 

enviadas pelo Correio até o dia 31 de maio de 2007, às 18 horas, no seguinte 

endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Especial - 6º andar – Sala 600 – Brasília, DF – CEP: 70.047- 901 - 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. 

2. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A avaliação compreenderá duas etapas: 

A 1a. etapa consiste na pré-qualificação entendida como a verificação da 

compatibilidade das propostas apresentadas com os critérios estabelecidos neste 

Edital.  

A 2a. etapa consiste na avaliação pedagógica e aprovação das propostas. 

2.1 A Comissão de Seleção e Avaliação levará em consideração os seguintes 

aspectos: 

a) a compreensão do atendimento educacional especializado não substitutivo à 

escolarização e complementar a formação integral dos alunos; 

b) definição de meta física (número de escolas contempladas e de alunos 

beneficiados); 

c) qualidade técnica e pedagógica do projeto; 

d) coerência entre objetivos e metodologia; 
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e) capacidade de contrapartida da Secretaria de Educação do estado, município 

e/ou Distrito Federal e instituições federais de educação básica, para os seguintes 

compromissos: 

1) disponibilização do espaço físico e dos profissionais para atuarem no atendimento 

educacional especializado;.2) instalação e a garantia de funcionamento da Internet e 

dos equipamentos; 

3) acompanhamento do processo educacional dos alunos com necessidades 

educacionais especiais; 

4) formação continuada dos professores para o uso das tecnologias e materiais 

específicos da sala de recursos multifuncionais; 

5) conservação e manutenção dos bens disponibilizados. 

2.2 Poderão ser solicitados informações ou documentos adicionais para 

esclarecimentos, análise e encaminhamento da proposta. Durante o processo de 

avaliação, a Comissão de Seleção e Avaliação poderá recomendar adequações nas 

propostas do projeto. 

3. AS PROPOSTAS SELECIONADAS RECEBERÃO A DOAÇÃO DAS SALAS DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS SOLICITADAS NOS PROJETOS APROVADOS, 

POR INTERMÉDIO DO FNDE. 

 

CLAUDIA PEREIRA DUTRA FERNANDO HADDAD 

Secretária de Educação Especial Ministro da Educação 
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ANEXO G - Regulamentação da Lei N° 2.698/01, sobre o 

Atendimento Especializado 

 

DECRETO N° 22.912, DE 25 DE ABRIL DE 2002DODF DE 26.04.2002 

Regulamenta a Lei n° 2.698, de 21 de março de 2001, "que dispõe sobre 

atendimento especializado aos alunos portadores de deficiência, na Educação 

Básica, em estabelecimentos públicos e particulares do DF". 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta: 

Art. 1º - É oferecido atendimento educacional especializado aos alunos matriculados 

em estabelecimentos públicos e particulares da rede de ensino, em classes comuns 

ou especiais, a partir da Educação Infantil, após avaliação psicopedagógica que 

evidencie essa necessidade. 

Art. 2º - O atendimento educacional especializado deve constar do 

acompanhamento ofertado por equipe multidisciplinar, de acordo com a deficiência 

apresentada, podendo ocorrer de diferentes formas: 

I - Classes Especiais, cuja organização se fundamenta no Capítulo I I da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para atendimento, em caráter transitório, 

a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou condições 

de comunicação e sinalização diferenciados dos demais alunos, e demandem 

ajudas e apoios intensos e contínuos. 

II - Classes de Integração Inversa, cuja constituição obedeça à proporção de 1/3 de 

alunos normais, nas áreas de Deficiência Mental, Deficiência Auditiva, Deficiência 

Física e Condutas Típicas de Síndromes. 

III - Salas de Recursos Materiais, que dispõe de serviço de apoio pedagógico 

especializado, onde o professor realiza a complementação ou suplementação 

curricular, utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos.. 

IV - Salas de Apoio que, primando pelo atendimento aos alunos para assegurar as 

condições necessárias para oferecer educação de qualidade, devem prever e prover 

na organização de suas classes: 

a) Professores capacitados para atendimento de alunos deficientes; 
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b) Flexibilização e adaptação curricular; metodologias de ensino e recursos didáticos 

diferenciados, processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos; 

c) Serviço de Apoio Pedagógico especializado, realizado nas classes comuns, 

mediante atuação colaborativa entre o professor especializado da sala de apoio e o 

regente é atuação de professores intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis 

(língua de sinais e sistema Braille). 

§ 1° - O atendimento especializado a que se refere o inciso I deste artigo é exercido 

por professor especialista na área de Deficiência Mental, Deficiência Auditiva ou 

Condutas Típicas de Síndromes, e tem o currículo desenvolvido mediante 

adaptações. 

§ 2º - O encaminhamento do aluno atendido em Classes Especiais, conforme inciso I 

deste artigo, para a classe comum deve ser efetuado por decisão da equipe 

pedagógica da escola, após avaliação do aluno, e em consenso com a família. 

§ 3º - Nas Classes de Integração Inversa, nos termos do inciso II deste artigo, o 

atendimento especializado deve ser exercido por professor especializado na 

respectiva área, em escolas de ensino regular. No caso das Condutas Típicas de 

Síndrome, a modulação será de 1 (um) aluno autista para cada 5 (cinco) a 10 (dez) 

alunos normais. 

Art. 3º - O Poder Público do Distrito Federal, por meio da Diretoria de Ensino 

Especial da Subsecretaria de Educação Pública da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, deve prestar apoio pedagógico aos estabelecimentos 

particulares da rede de ensino, para atendimento a esse alunado. 

Art. 4º - A modulação prevista para cada categoria de alunos deficientes e 

respectivas modalidades de atendimento da Educação Especial está normatizada 

em documento próprio, com base na Estratégia de Matrícula para Escolas Públicas 

do Distrito Federal. 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, 25 de abril de 2002 
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ANEXO H - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- Pais 

(Modelo) 
 

 

 

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   

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- Pais (Modelo) 

 
 
Senhores Pais ou Responsáveis, 

 

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 o Atendimento Educacional Especializado. 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 questionários que serão aplicados junto aos professores e alunos de 1ª  à 8ª série, 

pais e alunos público alvo do Atendimento Educacional Especializado, realizar observações no contexto escolar, oficinas 

pedagógicas, exposições, palestras, fotos dos participantes nos eventos. Para isso, solicito sua autorização para participação no estudo. 

 Para isso, solicito sua autorização para participação para que seu (sua) filho(a) participe do estudo. 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária. Seu (sua) filho (a) poderá deixar a pesquisa a qualquer 

momento que desejar e isso não acarretará qualquer prejuízo ou alteração dos serviços disponibilizados pela escola. 

Asseguro-lhe que a identificação de seu (sua) filho (a) não será divulgada em hipótese alguma 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 (61) 8499-1085 

ou no endereço eletrônico suensedu@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, 

Suêna Mary Dias dos Santos- Orientanda do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, UAB – UnB 

Sim, autorizo a participação de meu (minha) filho(a) _________________________________________neste estudo. 

Nome: _______________________________________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________________________________ 

E-mail (opcional): ______________________________________________________________________________ 


