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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar os principais desafios encontradas no processo de 

inclusão na educação especial, e as ações pedagógicas utilizadas para constituição da vida social 

do educando. Além de analisar a história da Educação Especial e revisar as políticas públicas 

que orientam este ensino, buscamos também compreender os desafios da formação de 

professores e verificar como ocorre o atendimento educacional (AEE) especializado e seus 

desafios. Para isso, realizamos uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, baseada em 

revisão bibliográfica apoiada em artigos acadêmicos e nas principais leis relacionadas à 

Educação Especial. Além disso, foi aplicado um questionário com quatro professoras do AEE, 

atuantes nos municípios de Betim e Contagem, em Minas Gerais.  Na investigação documental 

selecionamos normativas legais que se referem especificamente a Educação Especial e direitos 

da pessoa com deficiência. A parte bibliográfica deu-se sob o enfoque no histórico da Educação 

Especial, formação do professor e sobre o AEE, por ser tratar do processo de escolarização da 

pessoa com deficiência. Verificamos que a Educação Especial por si só é um desafio e são 

necessárias ações conjuntas do Estado, profissionais, professores das classes regulares e 

professores do AEE, aluno e família para garantir de forma convicta o direito básico à educação 

e minimizar as barreiras e paradigmas que estão presentes no ambiente escolar, nas salas 

recursos e no convívio social dos sujeitos da educação especial.  

 

 

Palavras-chave: Educação Especial. Inclusão. Atendimento Educacional Especializado.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa originou-se tendo em vista o crescente número de pessoas com 

necessidades especiais presentes nas escolas. Faz-se importante um aprofundamento no tema 

para analisar como é a atuação e formação dos profissionais da educação em relação a 

implementação da atual política de Educação Especial, bem como o percurso histórico que as 

políticas públicas para a Educação Inclusiva. 

A Constituição Federal de 1988 garante o direito ao acesso à educação para todos, 

visando alcançar o desenvolvimento integral dos alunos, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. É perceptível que as metodologias utilizadas para 

alcançar este objetivo devem ser diferenciadas, respeitando a diversidade física, cognitiva, 

social, racial, cultural etc.  dos estudantes.  

Neste contexto, o Artigo 208 Inciso III da Constituição aborda o direito ao atendimento 

educacional especializado para pessoas com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e síndromes, preferencialmente na rede regular de ensino. A partir disso, a 

educação inclusiva apresenta a Educação Especial nas escolas regulares, transformando-a em 

um espaço de acolhimento, com o intuito de educar todas as crianças em um mesmo contexto 

escolar. 

A Educação Especial, descrita na LDBEN, em seu Artigo 58, é voltada para o 

atendimento e educação de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, visando garantir o direito de todos a uma educação de 

qualidade. Como aponta Freire (2008): 

A inclusão é um movimento educacional, mas também social e político que vem 

defender o direito de todos os indivíduos participarem, de uma forma consciente e 

responsável, na sociedade de que fazem parte, e de serem aceites e respeitados naquilo 

que os diferencia dos outros. (p. 1) 

Nessa perspectiva, as especificidades que as crianças possuem não devem ser vistas 

como problemas, mas sim como diferenças que devem ser respeitadas e valorizadas. Partindo 

da perspectiva da Educação Inclusiva, o presente estudo buscou responder ao seguinte 

problema: como ocorre a atuação dos profissionais da educação na inclusão do público da 

Educação Especial nas instituições escolares regulares, buscando compreender como ocorre o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE)? Objetivou-se com esse trabalho identificar os 

principais desafios encontradas no processo de inclusão na Educação Especial, e as ações 

pedagógicas utilizadas para constituição da vida social do educando. Buscando especificamente 

analisar a história da Educação Especial e os direitos conquistados através das leis em vigor 
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que orientam este ensino; compreender os conhecimentos pedagógicos necessários e os desafios 

da formação de professores para inclusão de estudantes público da Educação Especial; e 

verificar como ocorre o atendimento educacional especializado e seus desafios.  

Ao finalizar a pesquisa, buscamos compreender as barreiras e paradigmas que estão 

pertinentes no ambiente escolar em particular aos sujeitos da Educação Especial, a fim de 

compreender seu desenvolvimento e as oportunidades inclusivas que ela encontra na instituição 

escolar. Além de compreender as normativas que permeiam a inclusão, buscando as suas 

contribuições, e visando às mudanças ainda necessárias para o aperfeiçoamento dela Afinal, 

como aponta Moreira e Baumel (2001, p.8) “para discutirmos questões atuais da Educação 

Especial e o currículo neste contexto, convém elucidarmos como a mesma tem sido definida 

oficialmente e quem são os alunos considerados com necessidades educacionais especiais”. 

Para a elaboração desse trabalho, utilizamos a pesquisa descritiva com abordagem 

qualitativa, buscando entender desafios encontradas no processo de inclusão na Educação 

Especial. De acordo com Minayo: 

 A Metodologia não só contempla a fase de exploração de campo, escolha do espaço 

da pesquisa, escolha do grupo da pesquisa, estabelecimento dos critérios de 

amostragem e construção de estratégias para entrada em campo, como a definição de 

instrumentos e procedimentos para análise de dados (1992, p. 43).  

É caracterizada como pesquisa descritiva, uma pesquisa que detalha um fenômeno e 

descreve a forma como que ele ocorre. As pesquisas qualitativas são caracterizadas quando há 

um planejamento através de questões ou problemas específicos e são utilizadas no decorrer da 

pesquisa questionários ou/e entrevistas  

Na revisão bibliográfica, o intuito foi escolher artigos e livros que trabalham assuntos 

voltados ao tema Educação Especial e inclusão. Para compreender como ocorre a atuação dos 

profissionais da educação na implementação da Educação Especial nas instituições escolares, 

realizou-se também entrevista estruturada com profissionais experientes da área, a fim de se 

obter uma visão sobre o funcionamento desta modalidade de ensino na prática, e compreender 

como é realizada a inclusão. 

Desta forma, no próximo capítulo será apresentada a revisão bibliográfica, organizada 

a partir de tópicos que buscam responder os objetivos específicos desta pesquisa. No capítulo 

três será apresentado em detalhe o trabalho de campo, bem como a análise de seus resultados. 

E, por fim, no capítulo quatro, desenvolvemos nossas considerações finais.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A história da Educação Especial 

O debate sobre a Educação Inclusiva é constante e recentemente ampliou-se a busca de 

informações sobre o tema. O motivo disto como indica Kassar (2011, p.62) é que: 

Nos últimos anos, muitos educadores de escolas públicas brasileiras têm se 

surpreendido com a presença de alunos com deficiências matriculados em suas 

turmas, em diferentes níveis de ensino. Essa situação é resultante de uma política 

denominada de Educação Inclusiva, que tem sido implantada explicitamente desde 

2003. 

A Educação Especial no Brasil foi construída como um âmbito separado do ensino 

regular. Este atendimento constituía-se com currículo e políticas públicas específicas que 

envolviam locais próprios e exclusivos para pessoas com deficiência, metodologias 

diferenciadas e profissionais especializados neste atendimento.  

No ano de 1930, Helena Antipoff (1892-1974) destaca-se como uma figura de extrema 

importância na área da educação para crianças com necessidades especiais. No ano de 1932, na 

cidade de Belo Horizonte- Minas Gerais foi instituída a Sociedade Pestalozzi, sob a direção de 

Helena Antipoff, que oferecia cursos, palestras, estudos, seminários, entre outras ações para 

auxiliar os profissionais que estavam diretamente ligados ao atendimento de crianças com 

deficiência, além de ofertar materiais didáticos para estes alunos.  

Segundo Rogalski (2010), até a década de 1950 não se pensava em Educação Inclusiva 

no Brasil. A partir de 1970, iniciam-se discussões importantes sobre o tema, e a preocupação 

do governo levou à criação de instituições públicas e privadas, órgãos normativos federais e 

estaduais e de classes especiais. Era preciso que os profissionais da educação tivessem a 

habilidade de distinguir os alunos “normais”, dos “anormais”, como eram considerados naquela 

época, para que as salas de aulas se constituíssem de apenas um tipo de aluno.  

Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1971, no mesmo 

período dois outros documentos contribuíram de maneira positiva à Educação Especial. O 

primeiro foi o Parecer nº 848/72, do Conselho Federal de Educação (CFE). O segundo foi a 

carta do presidente da Federação Nacional das APAES, Dr. Justino Alves Pereira, que solicita 

a “adoção de medidas urgentes para que o ensino e amparo ao excepcional também fossem 

dinamizados por ocasião da reformulação dos outros setores educacionais”. De certa forma, os 

dois documentos se complementavam, e com essa ênfase dada a Educação Especial, ela passou 

a ser objeto de atenção do MEC e do Conselho Federal de Educação.  

Vale salientar que a Educação Inclusiva entre os anos de 1970 e 1980 não era constituída 

como nos moldes de hoje. Embora a inserção do público da Educação Inclusiva já ocorresse 

neste período na rede pública, porém esse processo não teve grande êxito, em grande parte 
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porque a modalidade conhecida como “integração” exigia que o aluno se adaptasse à rotina da 

sala de aula, aos métodos de ensino e ao currículo da escola regular, que não sofria qualquer 

adaptação para acolhê-los. A grande maioria não conseguia acompanhar as turmas e fracassava 

(SOUTO, 2014), pois tais alunos, geralmente oriundos da escola ou classe especial, chegavam 

na turma comum com grande defasagem de desenvolvimento e conhecimento acadêmico, além 

de todas as dificuldades inerentes da sua própria condição.  

A Constituição Federal promulgada em 1988 surge como uma forma de garantia de 

direitos e de cidadania e passa a estipular a educação como um direito básico de todos. No início 

de 1990, em pleno surgimento dos grandes movimentos dos direitos sociais das minorias 

aconteceu uma série de conferências internacionais visando a ampliação do acesso e qualidade 

da educação para todas as pessoas, gerando a proposta que hoje nós conhecemos como 

Educação Inclusiva. Comparando com o modelo anterior, na Educação Inclusiva não é mais o 

aluno que tem que se adaptar à escola e sim a escola que se transforma para garantir o acesso e 

a permanência, isto é, a participação em todas as atividades e a aprendizagem de todos os alunos 

independente de suas condições físicas, intelectuais, socioculturais, econômicas, linguísticas ou 

outras (SOUTO, 2014). 

  

Kassar (2011) afirma que o Brasil, ao participar da Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos se tornou responsável por reforçar a universalização do direito a 

Educação. A partir disso ocorre a criação do Plano Decenal de Educação para Todos, que tinha 

como objetivo assegurar conteúdos mínimos de aprendizagem a todos os brasileiros, ele foi 

finalizado no ano de 1993.  

Todos os documentos e leis promulgadas citadas anteriormente foram promovendo ao 

longo dos anos a visão sobre a necessidade de uma Educação que abrangesse a todos, incluindo 

as especificidades de crianças com necessidades educativas especiais. Porém, apesar de ser um 

tema constantemente abordado na perspectiva educacional, é apenas nos anos 2000, que a 

Educação Especial passou a ser pensada na perspectiva da Educação Inclusiva. A Resolução 

CNE/CEB de 02/2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, afirma em seu artigo 2° que: 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para 

todos. Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem conhecer a demanda real de 

atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais, mediante a criação de 

sistemas de informação e o estabelecimento de interface com os órgãos 

governamentais responsáveis pelo Censo Escolar e pelo Censo Demográfico, para 

atender a todas as variáveis implícitas à qualidade do processo formativo desses 

alunos. 
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Mas a Resolução CNE/CEB 02/2001 ainda deixava margem para que crianças com 

deficiência pudessem continuar sendo atendidas exclusivamente em escolas especializadas. 

Somente no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006; 2007-2010) foi criada 

a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008). A partir desta política, a inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais 

passa a ser realizada nas escolas de educação básica em salas de aula comuns, com o 

acompanhamento de um atendimento especializado. 

No ano de 2015 é promulgada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, “destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.” (BRASIL, 2015). 

É perceptível que, após a Educação se tornar um direito básico de todos, a Educação 

Inclusiva foi se materializando como algo presente na situação educacional do país, fazendo 

com que o governo estipulasse atendimentos especializados para a sua inclusão de forma efetiva 

nas escolas de educação básica. Porém, os desafios a serem enfrentados para sua implementação 

ainda são muitos, desde a formação de professores, a modificação dos espaços escolares para 

atender as necessidades dos alunos e as práticas necessárias para uma educação totalizante, e 

não excludente. Vejamos no próximo tópico acerca dos desafios da formação de professores no 

que diz respeito à educação inclusiva. 

 

2.2 Formação do professor 

O artigo 59, da Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), dita 

que os sistemas de ensino devem oferecer currículos, métodos, recursos e organização 

específica para atender as necessidades dos educandos, sempre considerando as características 

do aluno, seus anseios, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e avaliação, 

independentemente de sua condição física, intelectual ou social. Afinal, o ensino deve ser de 

qualidade para todos, considerando suas particularidades, necessidades individuais e 

potencialidades, a fim de que o aluno consiga alcançar o seu desenvolvimento integral. 

A Resolução CNE/CP 1/2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores da educação básica, em seu artigo 2º irá nortear as atividades docentes:  

I - o ensino visando à aprendizagem do aluno;  

II - o acolhimento e o trato da diversidade;  

III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural;  

IV - o aprimoramento em práticas investigativas;  

V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares;  
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VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 

estratégias e materiais de apoio inovadores;  

VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

 

Em seu artigo 6º, parágrafo 3º, inciso II, as Diretrizes indicam dentre os conhecimentos 

necessários ao exercício da docência aqueles relacionados às crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e 

as das comunidades indígenas.  

Na perspectiva da educação inclusiva, as instituições de ensino, devem estar abertas a 

uma educação que não menospreze os conteúdos acadêmicos, mas que contemple os saberes da 

prática, das vivências com seus vários significados e da diversidade. A Inclusão escolar, a partir 

da Constituição Federal (1988) dá início à trajetória legal, que define a educação para pessoas 

com deficiência, transtornos gerais de desenvolvimentos, e altas habilidades/superdotação, 

preferencialmente em escolas regulares e tais alunos devem receber atendimento especializado 

sempre na escola regular. 

Para isso, o professor de educação básica traçar planos, diretrizes e estratégias 

metodológicas com recursos pedagógicos que contemplem toda a classe, sem acepção e sem 

distinção, mas considerando as particularidades e individualidades dos educandos, em 

particular daqueles com necessidades educacionais especiais. Para estes alunos, é indispensável 

o estímulo para quebrar barreiras e alcançar novos progressos, sem limitar seu processo de 

aprendizagem.  

O que se espera do professor que está na sala de aula, há muito tempo deixou de ser 

apenas transmissão de conhecimento, mas envolve estratégias, planejamento e métodos 

adequados a diversidade encontrada nas escolas. Já se sabe que a educação de qualidade e 

igualitária é um direito de todos, que a escola deve ser inclusiva e respeitar as individualidades, 

então é papel do professor se colocar como mediador e estimulador, tornando a sala de aula um 

ambiente crítico, reflexivo e acolhedor às diferenças (SILVA E ARRUDA, 2014). 

Para todos os educadores que perpassam a sala de aula com alunos com necessidades 

educacionais especiais, é relevante o domínio e conhecimento dos processos de gestão dos 

espaços físicos das salas de aula, na adaptação dos recursos e materiais pedagógicos; na 

articulação com outros profissionais que atuam junto aos educandos para atender suas 

necessidades físicas, sociais e culturais, no desenvolvimento de habilidades e potencialidades. 

Também ser levado em conta outros princípios como a acessibilidade e locomoção, 

possibilitando as mesmas oportunidades a todos o direito ao acesso e a permanência na escola 

(SILVA E ARRUDA, 2014). Neste sentido, é de grande importância a parceria entre o professor 
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da classe regular e o professor do AEE, que por sua vez possui especificidades em sua atuação 

e formação.  

Segundo a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, para atuação no AEE, o professor 

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

educação especial, inicial ou continuada.”.  

Os professores envolvidos nesse processo possuem especialização na área de 

Educação Especial, porém, percebe-se que esses profissionais têm dificuldades em 

exercer sua função, não por falta da especialização na área, mas porque o atendimento 

ao aluno não é feito em conjunto com o professor da sala comum, ou seja o trabalho 

do professor da sala de recursos geralmente, não tem o apoio pedagógico e necessário 

do professor da sala comum para que o alunado possa ter um aprendizado completo e 

eficaz. O professor possui especialização na área de Educação Especial ligado muitas 

vezes a um tipo de deficiência, todavia esse profissional é colocado para atender outra 

deficiência que não é de sua especialidade. Mas, durante a sua jornada profissional 

este é submetido a formação continuada oferecida pelo próprio governo do Estado. 

(MIRANDA; SANTOS, 2009, p.2114). 

Sendo assim, o docente especializado será responsável por identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Como apontado acima, 

embora exista este profissional, não é tarefa apenas dele a educação inclusiva, este papel cabe 

a todos os profissionais que atuam na escola, principalmente os professores da educação básica 

que atuam com aluno. A este professor não cabe a justificativa de que não recebeu treinamento 

adequado, visto que inclusão não é compreender e dominar todas as complexidades de cada 

deficiência, mas proporcionar meios de potencializar a aprendizagem dos alunos, considerando 

suas individualidades. 

O docente que irá atuar no AEE, deve se pautar pela adequação dos métodos e 

estratégias de ensino- aprendizagem, na avaliação dos educandos durante os processos, na 

definição de trabalho interdisciplinar e na monitorização da implementação de medidas de 

apoio à aprendizagem e ao desenvolvimento dos educandos.  

Desta forma, o professor de AEE e o professor da classe regular devem buscar 

discernimento e sensibilidade suficientes para perceber as mínimas conquistas. Para que 

educação inclusiva alcance os seus objetivos são necessários que os professores busquem mais 

capacitação, que eles almejem uma formação continuada, com o propósito de mediar os 

educandos com necessidades educacionais especiais, objetivando assim uma escola e educação 

que contemplem as necessidades e particularidades de cada aluno matriculado nas escolas 

públicas regulares no Brasil. 

Desta forma, observa-se que a formação dos professores regulares e da Educação 

Especial, será um desafio a ser superado, enquanto a inclusão sempre for papel apenas “do 
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outro” e não um dever de todos. A formação continuada se torna uma questão de mergulho no 

universo das diferenças, dos diferenciados níveis de desenvolvimento e formas de aprender, 

visto que, a mente humana não se encaixa em uma ciência exata. E o professor da educação 

básica deve se aprimorar constantemente em novas metodologias e cursos pensados para 

inclusão. Do mesmo modo, a formação do docente da Educação Especial deverá ser constante, 

ressignificando a cada indivíduo, de acordo com sua forma e tempo de desenvolvimento. 

Falaremos mais sobre as atribuições do professor de AEE no próximo tópico.  

 

2.3 Atendimentos educacionais especializados 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é uma estratégia de inclusão que se 

apresenta como política pública que tem como objetivo implementar e organizar os serviços 

relacionados à Educação Especial. Ele existe para favorecer o processo de ensino-aprendizagem 

dos educandos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento ou superdotação/altas 

habilidades. 

[...] os atendimentos especializados expressam uma concepção de inclusão escolar 

que considera a necessidade de identificar barreiras que impedem o acesso de alunos 

considerados diferentes. “Com o respeito à diversidade, o objetivo do trabalho 

educacional deve ser o de permitir acesso à educação a todas as crianças, jovens e/ou 

adultos. (GARCIA, 2008, p. 18). 

Desta forma, observa-se que o Atendimento Educacional Especializado é um 

atendimento realizado por um professor de Educação Especial que identifica quais são os 

obstáculos existentes na instituição escolar regular que impedem a convivência, o 

desenvolvimento pleno e os processos de ensino aprendizagem dos educandos que têm 

deficiência, transtornos ou altas habilidades. 

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos 

considerando suas necessidades específicas. (BRASIL, 2008, p. 16) 

 As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-

se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. 

Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela. (...) Ao longo de todo o processo de 

escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do 

ensino comum. (BRASIL, 2008, p. 16). 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é ‘’a forma de atribuir novos 

contornos à Educação Especial, o que corrobora com as formas de ser e de viver na atualidade” 

(ROGALSKI, 2012 p. 2). Tem a função de identificação, elaboração e organização dos recursos 

pedagógicos e de possibilitar acessibilidade para que as barreiras sejam eliminadas e assim haja 
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uma participação objetiva dos educandos.  Desta forma, este atendimento considera as 

necessidades específicas dos alunos. 

Com relação às atribuições do professor para atuação no Atendimento Educacional 

Especializado, a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, institui que: 

a. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 

público-alvo da educação especial;  

b. Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;  

c. Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncional;  

d. 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;  

e. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade;  

f. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados pelo aluno;  

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

informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática 

acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os 

códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade entre outros; de forma 

a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e 

participação.  

h. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares.  

i. Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os 

serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros. 

Segundo a Resolução de № 436/2012, no Artigo 9˚, o professor que trabalha com o 

Atendimento Educacional Especializado (EAA) tem a função de: “identificar, elaborar, 

produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos e de acessibilidade que atenuem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas”. 

Com relação aos espaços das instituições escolares públicas onde se realiza o 

Atendimento Educacional Especializado aos educandos com deficiências de ordem orgânica, 

estes são denominados Sala de Recursos Multifuncionais (SRMF). Enquanto a Sala de Apoio 

Pedagógico (SAP) também conhecida em muitas escolas como Laboratório de Aprendizagem 

(LA) é o espaço físico proposto para o atendimento de estudantes que apresentam dificuldades 

ou transtornos de aprendizagem. 
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 A Sala de Recursos Multifuncionais (SRMF) é um programa do Governo Federal com 

o objetivo de atender os educandos em suas especificidades, para complementar ou suplementar 

a base curricular comum. Deve contar com o trabalho de docente com formação específica na 

área de Educação Especial. Não é, portanto, um reforço escolar, mas uma forma diferenciada 

de aprendizagem com a utilização de materiais diferenciados. Todo esse trabalho desenvolvido 

deve fazer parte do Plano de Atendimento Educacional Especializado, que é uma forma de 

planejamento das interferências pedagógicas que podem ser ministradas no turno contrário ao 

da escolarização do educando com necessidades educativas especiais. 

No entanto, todo ambiente educacional se faz importante e relevante quando se trata da 

Educação Especial. De acordo com Silva e Arruda (2014), a escola além de proporcionar aos 

alunos um espaço comum, deve também proporcionar oportunidades para que façam 

aprendizagens significativas. Ou seja, o âmbito da educação precisa estar preparado para o 

desenvolvimento adequado de qualquer indivíduo. Além da educação contínua dos professores, 

é necessário proporcionar a ele todo recurso pedagógico necessário para a inclusão desses 

alunos, propondo assim o desenvolvimento integral de todos os alunos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

Este capítulo trará da descrição detalhada dos procedimentos de coleta de dados 

utilizados nesta pesquisa, definindo-a como de caráter descritivo, com aspectos qualitativos e 

apresentação do campo de estudo, composta por professores que trabalham com Educação 

Especial em Betim e em Contagem.  Abordamos também o instrumento da pesquisa elaborado, 

ou seja, um questionário semiestruturado com questões abertas, aplicado durante o mês de maio 

de 2021. 

Seguindo as etapas de construção de roteiro de entrevista, de acordo com Aaker et al. 

(2001), que são: Planejar o que vai ser mensurado; formular as perguntas para obter as 

informações necessárias; definir o texto e a ordem das perguntas; testar o questionário; corrigir 

o problema e fazer novo pré-teste. 

3.1 Local do estudo 

Para desenvolvimento desta pesquisa o questionário, disponibilizado no Apêndice desta 

monografia, foi realizado no sistema “Google Forms”, e disponibilizado online. Este 

procedimento foi adotado devido à pandemia que assola o país ter tornado inviável a realização 

de entrevista pessoalmente com os profissionais. As plataformas virtuais foram recursos 

essenciais desta pesquisa. 

3.2 Instrumento 

A coleta de dados para a referida pesquisa teve como base um questionário composto 

por perguntas abertas, elaborado com base na fundamentação teórica levantando oito questões 

que respondessem às categorias definidas a priori, que se desejava investigar. Este questionário 

teve objetivo estabelecer relação com o problema e os objetivos da pesquisa, o público a ser 

pesquisado. Quatro professores experientes na atuação de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e Educação Especial responderam ao questionário.  Foram utilizados, para 

ilustrar as categorias e subcategorias analisados, relatos descritos nas respostas do questionário, 

porém adianta-se que elas não devem ser consideradas como provas absolutas da realidade 

investigada. 

3.3 Análise dos dados 

As profissionais participantes desta pesquisa atuam na rede pública de ensino. A 

primeira é Claudia Guimarães (C1), servidora pública de Contagem, pós graduada em Práticas 

Inclusivas para Pessoas com Deficiência, atua com AEE há 7 anos. As demais são servidoras 
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públicas de Betim, Marlinda (B1) pós graduada em Neuropsicologia, psicopedagogia e 

especialista em AEE, tem 18 anos de experiência. Maria Telma (B2) pedagoga e 

neuropsicóloga, atua há 4 anos como professora de AEE e quarta respondente, Hélida Peres 

(B3), psicopedagoga e atua há 7 anos com AEE. 

Os desafios da Educação Especial transcendem a sala de aula e os muros da escola. 

Como discutido no capítulo dois, foi uma longa trajetória até chegamos nas políticas 

consolidadas atualmente, foram lutas e movimentos sociais que forçaram o poder público a 

reconhecer pessoas com deficiência como cidadãs dos mesmos direitos comuns. E mesmo que 

tenhamos políticas sólidas, isto não quer dizer que não encontraremos dificuldades econômicas, 

estruturais, sociais e culturais no ambiente escolar, por isso questionamos nossas entrevistadas 

a esse respeito. Perguntamos qual o maior desafio no exercício do AEE, e as entrevistadas C1 

e B2, concordaram em um ponto em comum “aceitação da família e compromisso com os 

atendimentos clínicos e educacionais.”. De acordo com Oliveira e Marinho-Araújo (2010), "a 

função social atribuída à família é transmitir os valores que constituem a cultura, as ideias 

dominantes em determinado momento histórico, isto é, educar as novas gerações segundo 

padrões dominantes e hegemônicos de valores e de condutas" (p.249). A relação família-escola, 

é uma conexão imprescindível e de complexa discussão no ambiente acadêmico. Já se conhece 

qual é a relação da educação com a escola, porém de acordo com Oliveira e Marinho-Araújo 

(2010), o sentido etimológico da palavra educar significa promover, assegurar o 

desenvolvimento de capacidades físicas, intelectuais e morais, sendo que, de forma geral, tal 

tarefa tem sido de responsabilidade dos pais. As responsabilidades da educação se misturam na 

relação família-escola, e é compreensível surgir um conflito entre família, o laudo médico e a 

nova estrutura educacional que sugere novas práticas pedagógicas. Portanto, estabelecer uma 

relação consolidada entre a escola, família e atendimentos especializados se apresenta como 

primeiro desafio da Educação Especial. 

A professora B3 disse que “Conseguir em tempo hábil, atendimentos de outros 

profissionais para que tenha um acompanhamento multifuncional.” era seu maior desafio no 

exercício do AEE, embora a resposta não deixe evidente quais as dificuldades de “conseguir 

em tempo hábil”, podemos levantar algumas hipóteses de que nessa fase dos atendimentos os 

pais ou responsável legal são essenciais nesta tarefa, além de que, se levamos em consideração 

que trabalham em escola pública, estes alunos muito provavelmente necessitam do Serviço 

Único de Saúde (SUS), para atendimento de especialidades médicas. Considerando isto, a 

relação família-escola apresenta-se novamente como desafio, acrescido da relação com o 

serviço público de saúde e as demandas de atendimentos especializados. A professora B1, 
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aborda já questões individuais do aluno, disse que seu desafio é “fazer com que a expectativas 

sejam nas potencialidades do aluno e adequar o atendimento as especificidades.”. Cada aluno 

tem sua particularidade, as deficiências e transtornos de desenvolvimento em si, tem graus de 

funcionabilidade distintos, cabendo ao professor de AEE, considerá-las e traçar o melhor plano 

de atendimento.  

Com isto vamos ao outro desafio levantado nesta pesquisa: as práticas pedagógicas da 

Educação Especial. A este respeito perguntamos: quais as primeiras ações ao receber um aluno 

no AEE? Como elaborar atividades adaptadas que conciliem com os conteúdos em sala de aula? 

Em 2008, o Ministério da Educação publicou a Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva. Tal documento passou a orientar a organização e o 

funcionamento da Educação Especial nos sistemas educacionais brasileiros tendo como base a 

Educação para a diversidade e a compreensão de que:  

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas 

e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e de 

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. (BRASIL, 2008, p.5) 

De acordo com essa política, a Educação Especial deve ser ofertada em todos os níveis, 

etapas e modalidades de ensino por meio do AEE, que disponibiliza recursos, serviços e 

estratégias pedagógicas diferenciadas para os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento (TGD) ou altas habilidades/superdotação, bem como garante as condições de 

acesso, permanência e, principalmente, de aprendizagem desses alunos nas salas regulares de 

ensino, junto com os colegas da mesma faixa etária. 

A acolhida e as propostas pedagógicas particulares à cada aluno são os processos iniciais 

para o atendimento especializado, sendo assim questionamos as entrevistadas a respeito, 

buscando em suas declarações perceber dificuldades nestes processos. As respostas foram 

semelhantes, sendo que a entrevistada B3 listou as seguintes etapas: “Acolhida da família e 

aluno; entrevista com a família; matrícula no AEE e acompanhamento em sala para possíveis 

adaptações às suas necessidades; apresentação à família da proposta de atendimento para o 

aluno no AEE.” Acrescento por parte da entrevistada C1, “avaliação do relatório médico (caso 

tenha)”.  

Veja bem, a experiência na área pedagógica e em AEE, reforça certos padrões de 

comportamento e naturalmente o professor acaba “viciado” em certos diagnósticos prematuros 

baseados em seus conhecimentos e experiência de carreira, que de forma alguma devem ser 

descartados, porém somente o laudo médico de um especialista podem confirmar e ampliar suas 

percepções a respeitos do diagnóstico do estudante.  
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Após a acolhida, os alunos estão na sala de aula regular, os conteúdos e atividades 

devem conciliar com os mesmos conteúdos ministrados aos demais alunos da classe. As 

entrevistadas C1 e B3, concordam que para elaborar atividades adaptadas “é necessário 

reuniões com a equipe pedagógica periodicamente e também com a família e/ou responsáveis 

para que haja um trabalho em consonância.”.  Veja as falas das professoras B1 e B2:  

Todas as atividades são passíveis de serem adaptadas quando se pensadas no indivíduo 

e sua demanda específica. Só se pode pensar em elaborar quando se conhece a 

necessidade e as potencialidades do estudante e sempre em consonância com o 

professor da sala de aula comum. (B1) 

Identificar e elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade para plena 

participação dos alunos considerando suas necessidades específicas, seguindo o 

trabalho proposto pelo professor de sala comum. (B2) 

Embora este processo possa ser considerado um desafio para alguns profissionais, para 

as entrevistadas, é totalmente possível adaptar atividades com os conteúdos em sala de aula. A 

Educação Especial no formato do AEE se constitui na ferramenta e no suporte indispensável 

que viabiliza a escolarização desses alunos no ambiente escolar comum. Sem recursos, 

estratégias e materiais adaptados que atendam às necessidades educacionais especiais dos 

estudantes, seria muito difícil garantir a participação efetiva deles nas atividades propostas, bem 

como a interação com os outros alunos e professores. 

Outro ponto deste trabalho é a respeito da formação acadêmica dos professores que 

atuam com AEE, neste sentido requer que um docente preparado para atuar em uma escola 

pautada na atenção à diversidade, para desenvolver sua prática pedagógica considerando 

diferentes modos de aprender e ensinar, contrários a cultura escolar tradicional até então 

vigente, historicamente excludente, seletiva, pautada em um modelo de ensino 

homogeneizador. Conforme o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre 

a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências, é 

esperado que o professor que atua no serviço especializado, dentre outras competências, explore 

os materiais e recursos existentes nas salas de recursos multifuncionais. Saiba não apenas 

utilizar os recursos disponíveis neste espaço escolar, mas também elaborar materiais de modo 

a ajustá-los às necessidades educacionais dos alunos acompanhados no AEE e gerenciar o uso 

desses materiais no ambiente da sala regular. 

Foi incluída no questionário uma pergunta a respeito da graduação necessária para o 

cargo que ocupam e a formação continuada. As respostas das entrevistadas conciliam com as 

Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado 

na Educação Básica (BRASIL, 2009): “para atuação no AEE, o professor deve ter formação 

inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica na educação especial, 
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inicial ou continuada.” Perguntamos se a formação continuada do profissional do AEE é 

oferecida pelos órgãos responsáveis ou deve partir de iniciativa particular. As entrevistadas 

disseram:  

É oferecida pelos órgãos responsáveis. Mas é muito importante a iniciativa de cada 

um para se especializar e buscar maiores conhecimentos de acordo com suas 

necessidades e interesse. (C1) 

Sempre é possível nas duas opções, mas há que se ter o desejo. (B1) 

Ambos. (B2) 

Em Betim há o CRAEI, que em parceria com a SEMED, promove formação 

continuada. (B3) 

 

Vale lembrar a complexidade das atribuições do professor do atendimento educacional 

especializado, segundo BRASIL (2008): 

 a. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 

público-alvo da educação especial;  

b. Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;  

c. Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncional;  

d. 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;  

e. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade;  

f. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados pelo aluno;  

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

informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática 

acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os 

códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade entre outros; de forma 

a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e 

participação.  

h. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares.  

i. Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os 

serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros. 

 

A quantidade de atribuições do professor do AEE, requer dele o melhor profissionalismo 

possível, por isso a formação continuada é essencial para a qualidade e gerenciamento de seus 
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instrumentos. Além de se atualizar nos mais novos estudos científicos e tecnologias 

direcionadas à Educação Especial. O desafio de se manter em contínua formação, não parece 

ser problema para as entrevistadas, que reconhecem o quanto é necessário estar em constante 

atualização, seja por parte dos órgãos responsáveis, seja por iniciativa particular. 

A pergunta seguinte diz respeito aos recursos financeiros destinados à educação 

especial. Perguntamos às professoras que tipo de financiamento o AEE recebe e como ele é 

usado. A relevância desta pergunta diz respeito principalmente que a educação pública, abrange 

amplas vertentes e todas dependem do mesmo recurso, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Com isso, pode haver diversas ações que 

impeçam que estes recursos cheguem às escolas e sejam realmente gastos na inclusão. Há a 

preocupação de que assim como outras modalidades de ensino recebem mais atenção, a 

educação especial fique esquecida quando o assunto é financeiro, diante de tantas “prioridades” 

que surge no dia-a-dia da escola. E é de suma importância que os professores atuantes, saibam 

onde recorrer e fiscalizar a aplicação dos recursos na Educação Especial também. As 

professoras, se mostraram bem conscientes quanto aos financiamentos:  

É repassado via secretaria de educação e dessa para as escolas onde há salas de 

recursos. É feito o pedido de material de acordo com a demanda de cada sala de 

recursos, solicitado pelo professor atuante na mesma. (C1) 

Ofertados equipamentos pra sala de recursos e alguns cursos de especialização e 

qualificação, mas com espaço longo entre uma oferta e outra, insuficientes para a 

necessidade. (B1)  

Lei 6571/08 contabilizados duplamente no FUNDEB, quando matriculados em sala 

comum em ensino regular da rede pública e matriculado no atendimento especializado 

AEE conforme registro no Censo Escolar do ano anterior. (B2) 

Antes, no governo do Lula e Dilma, havia verba específica para a criação de salas de 

AEE, equipamentos que chegavam de acordo com a demanda do Censo Escolar do 

ano anterior, do programa Mais Educação e programa de Tempo Integral. Atualmente 

a única verba que permanece, é a da matrícula dobrada do aluno com deficiência, as 

demais não são implementadas pelo atual desgoverno. (B3) 

As professoras B2 e B3 revelam o objetivo desta pesquisa, embora suas declarações 

sejam percepções pessoais de suas experiências profissionais, elas são o mais próximo de um 

desafio escolar vivenciado. Há indícios que a parte destinada à Educação Especial é insuficiente 

para o pleno exercício da função, e ainda sofreram cortes com o findar de outros programas. 

Segundo a Decreto Nº 7611/11: 

Art. 9º-A. Para efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, será admitida a dupla 

matrícula dos estudantes da educação regular da rede pública que recebem 

atendimento educacional especializado. 

§ 1º A dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na educação regular da 

rede pública, quanto no atendimento educacional especializado. (BRASIL, 2011) 
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Isto quer dizer que, o aluno público da Educação Especial receberá a verba 

disponibilizada pelo FUNDEB, como alunos matriculados na educação regular e no AEE. Não 

há na lei outro recurso exclusivo destinado ao financiamento da Educação Especial, ou que a 

complemente. Sendo assim, o maior desafio neste quesito, é ofertar atendimento especializado 

e salas recurso, com a verba que é dividida com as demais etapas e modalidades de ensino. 

Outra suposição surge, se os recursos são mínimos, a quantidade de salas recursos disponíveis 

no município é suficiente para atender todo público da educação especial? Segundo as 

entrevistas B1, B2 e B3, que atuam em Betim, a resposta é “não”. 

Em Betim temos mais de 40, mas considerando a demanda da educação infantil 

também, não é suficiente. O ideal é que tivesse implantada uma em cada escola. (B1) 

Não. Temos a metade das escolas com o AEE.A outra metade é atendida no CRAEI, 

com uma demanda maior que o número de profissionais necessários. (B3) 

O artigo 27 da Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 dita que: 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015) 

Esta lei afirma ainda que assegurar, “com prioridade” os direitos da pessoa com 

deficiência é dever de todos! E este parece ser na verdade, um dos desafios encontrados por 

esta pesquisa, assegurar os direitos básicos. Não cabe reflexões sobre partidarismo político, mas 

é evidente que as instabilidades das políticas públicas, estão relacionadas com o Gestor do país 

eleito. Nossas leis educacionais, ainda são frágeis à inconstantes mudanças de ideologia política 

que mudam de acordo com o Chefe de Poder eleito. Por isto, cabe julgar as políticas públicas 

que se moldam a cada governo, quando na verdade, deveriam estar consolidadas numa base 

firme e contínua.  

Para finalizar, a última pergunta diz respeito à autonomia destes alunos, à preparação 

para vida adulta. Assim como os alunos que não possuem deficiência avançam seus estudos, é 

necessário pensar no desenvolvimento para viver em sociedade, a vida profissional, enfim a 

formação de um cidadão convicto de seus direitos e deveres. Perguntamos se o Atendimento 

Educacional Especializado é um processo contínuo, ou os alunos em alguma fase poderão se 

desenvolver de forma autônoma:  

É um processo. O desejo é a autonomia, porém entendendo que os pequenos avanços 

são GRANDES conquistas...e que é pouco pra nós pra eles é MUITO (B1) 

 Um processo contínuo, porém, dependendo do trabalho proposto, grau de 

dependência e envolvimento das instituições, ele consegue ter autonomia na fase 

adulta. (B3) 
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O AEE, como um processo contínuo deve sempre “prover condições de acesso, 

participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de 

acordo com as necessidades individuais dos estudantes.” (BRASIL, 2015, art. 3, I), isto é, a 

cada avanço do aluno, colocar o próximo desafio. O aluno aprende de acordo com suas 

particularidades, e ter um olhar sensível as suas pequenas superações é de grande valor 

pedagógico e de realização pessoal, do aluno e do professor. A continuidade do processo 

educativo especializado, não demostra ser um desafio às professoras, mas parte essencial e 

integrante do processo. Parte daí a necessidade da frequência e permanência destes alunos no 

AEE e no ensino regular, isto é, não só um direito, mas essencial para o desenvolvimento do 

aluno em todas as áreas educativas, sociais e pessoais.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O desenvolvimento da prática inclusiva exige uma disposição acolhedora para a 

diversidade, uma compreensão da aprendizagem como uma criação de significado e uma 

suposição de que todos os alunos são inerentemente competentes. Assim como a espécie 

humana é diversa, os currículos, as práticas de ensino e as situações de aprendizagem devem 

espelhar essa diversidade, em vez de esperar que os alunos assimilem as estruturas escolares e 

disciplinares existentes. Ensinar para a equidade, usando práticas de ensino que pressupõem a 

diversidade desde o início e com base nos recursos dos alunos, pode ser considerado 

simplesmente como um bom ensino para todos. 

Esta pesquisa se mostra incompleta devido a grandiosidade dos desafios da Educação 

brasileira em geral, mas especificamente na educação especial. Há certos limites na natureza 

investigativa deste trabalho, visto que foi realizado em um momento de Pandemia Global, ela 

por si só acarretou vários desafios, gerou mais exclusão, precarização do trabalho e 

sucateamento da educação, que talvez demore para se recuperar. Outra fragilidade desta 

pesquisa é que o uso de formulário online como instrumento de recolhimento de dados, que 

limita muito os depoimentos das entrevistas e a coleta de dados mais profundos acerca dos 

inúmeros desafios enfrentados pelas profissionais no dia-a-dia, no decorrer de toda sua 

experiencia profissional. 

Ainda assim, suas declarações trouxeram grandes contribuições para o objetivo desta 

pesquisa. Revelando que a relação família-escola é um dos pilares essenciais para o 

desenvolvimento satisfatório do educando. Há limites onde as professoras, os gestores e a 

escola não podem ir, que é função da família, sendo algumas delas: a responsabilidade da 

frequência escolar e nas salas recursos, a garantia do acompanhamento médico de outras 

especialidades, a constante atualização dos laudos médicos e a valorização do avanço no 

desenvolvimento tão essenciais para o processo de ensino-aprendizagem. 

Os recursos financeiros destinados à educação especial são insuficientes, o Brasil ainda 

é um dos países que menos investem em educação no mundo. E isto, limita o alcance das 

pessoas com deficiência, portadores de TGD e superdotação ou altas habilidades a uma 

educação conforme à Lei lhe diz que é de direito. Falta investimento em profissionais 

qualificados e bem amparados em suas funções, valorização da categoria em si, mais ênfase 

nos servidores da educação especial. Existem outros profissionais que atuam com os alunos 

públicos da educação especial, que sequer exige formação superior. Estes mesmo que age com 

as melhores intenções, não estão preparados para lidar cientificamente e metodologicamente 
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para ensinar. Ações assim, trazem à tona o caráter assistencialista que a educação especial 

recebia, onde estudantes, vistos como “incapazes”, são esquecidos e excluídos da vista de todos 

até que saiam da escola. 

Assegurar uma educação que desenvolva o máximo de habilidades e talentos, envolve 

financiamento, formação, capacitação de todos os profissionais envolvidos com o aluno, 

quantitativo de funcionários suficiente, infraestrutura acessível, material pedagógico adaptado, 

relação família-escola-saúde consolidada. Envolve um bom gestor capacitado e sensível, 

envolve os professores que lecionam nas turmas, afinal educar o aluno com deficiência não é 

função apenas do professor do AEE, ou do monitor despreparado que auxilia dentro da sala de 

aula.  

Assumir o desafio da inclusão implica que todos os professores tomem a iniciativa de 

sair da sua zona de conforto, arriscando-se à incerteza enquanto exploram novas ou diferentes 

formas de trabalhar, planejar e organizar. Buscar a colaboração com colegas para resolver 

problemas, debater e celebrar o sucesso, onde cada um contribui por meio de pontos fortes e 

interesses individuais, apoiará os professores nessa empreitada. O esforço para desenvolver 

práticas inclusivas será recompensado com aulas mais eficazes, que podem alcançar e envolver 

um amplo grupo de alunos de forma equitativa.  



27 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARROS, A. B. SILVA, M. M. da S. COSTA, M. da P. R. Dificuldades no processo de 

inclusão escolar: percepções de professores e de alunos com deficiência visual em escolas 

públicas. Boletim da Academia Paulista de Psicologia. Vol.35, no.88, São Paulo, jan. 2015. 

 

BORGES, Adriana Araújo Pereira; BARBOSA, Esther Augusta Nunes. Helena Antipoff e a 

Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais: filantropia e ciência em prol dos anormais. Hist. cienc. 

Saúde. Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 26, supl. 1, p. 163-177, Dec.  2019.   Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

59702019000900163&lng=en&nrm=iso . Acesso em:  25 abr 2021 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em:  25 abr 2021 

 

BRASIL. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). Capítulo IV- do direito à educação, Art. 27. Brasília: Presidência da República, 

2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13146.htm . Acesso em:  14 abr 2021 

 

BRASIL. Decreto 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o 

atendimento educacional especializado e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm#art11. 

Acesso em:  02 abr 2021 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Operacionais da educação especial para o 

atendimento educacional especializado na educação básica. Brasília. MEC, 2009. 

Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=428-

diretrizes-publicacao&Itemid=30192. Acesso em:  25 mai 2021 

 

BRASIL. Lei nº 13.146. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702019000900163&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702019000900163&lng=en&nrm=iso
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm#art11
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=428-diretrizes-publicacao&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=428-diretrizes-publicacao&Itemid=30192
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm


28 

 

 

BRASIL. Ministério da Educação do Brasil. Secretaria de Educação Especial. Política de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC, 2008. 

Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em:  

25 abr 2021 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

LDBEN 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm . Acesso em:  25 abr 2021 

 

GAIA, Ronan Da Silva Parreira. Educação Especial no Brasil: Análises e Reflexões. 2017. 

Disponível em: < http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170719100610.pdf> Acesso 

em:  15 abr 2021 

 

KASSAR, Monica de Carvalho Magalhães. Educação Especial na perspectiva da educação 

inclusiva: desafios da implementação de uma política nacional. Educar em Revista, Curitiba, 

Brasil, n. 41, p. 61-79, jul./set. 2011. Editora UFPR. Disponível em: < 

https://www.scielo.br/pdf/er/n41/05.pdf> Acesso em:  02 abr 2021 

 

OLIVEIRA, Cynthia Bisinoto Evangelista de; MARINHO-ARAÚJO, Claisy Maria. A relação 

família-escola: intersecções e desafios. Estudos de Psicologia (Campinas), v. 27, n. 1, p. 99-

108, 2010.  Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/estpsi/a/CM3Hj6VLtm7ZMxD33pRyhkn/?lang Acesso em:  27 abr 

2021 

 

ROGALSKI, Solange Menin. Histórico do surgimento da educação especial. Revista de 

Educação do IDEAU, v. 5, n. 12, p. 1-13, 2010. Disponível em: 

https://www.caxias.ideau.com.br/wp-

content/files_mf/f6B2ec65b238d0bB335622272470b9dd168_1.pdf    Acesso em:  25 mai 

2021 

 

SILVA, Ana Paula Mesquita da; ARRUDA, Aparecida Luvizotto Medina Martins. O papel do 

professor diante da inclusão escolar. Revista Eletrônica Saberes da Educação. FAC São 

Roque. 2014. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
about:blank
about:blank
https://www.scielo.br/j/estpsi/a/CM3Hj6VLtm7ZMxD33pRyhkn/?lang
https://www.caxias.ideau.com.br/wp-content/files_mf/f6c2ec65b238d0bd435622272470b9dd168_1.pdf
https://www.caxias.ideau.com.br/wp-content/files_mf/f6c2ec65b238d0bd435622272470b9dd168_1.pdf


29 

 

http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes_pdf/educacao/v5_n1_2014/Ana_Paula.pdf. Acesso 

em:  25 abr 2021 

 

SOUTO, Maricélia Tomáz. Educação Inclusiva no Brasil: Contexto Histórico e 

Contemporaneidade. Universidade Estadual da Paraíba. Monografia. Paraíba. 2014. 

Disponível em: http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5051/1/PDF%20-

%20Maric%C3%A9lia%20Tom%C3%C1z%20de%20Souto.pdf Acesso em:  25 abr 2021  

http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes_pdf/educacao/v5_n1_2014/Ana_Paula.pdf
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5051/1/PDF%20-%20Maric%C3%A9lia%20Tom%C3%A1z%20de%20Souto.pdf
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5051/1/PDF%20-%20Maric%C3%A9lia%20Tom%C3%A1z%20de%20Souto.pdf


30 

 

APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO 

EDUCAÇÃO ESPECIAL: Desafios encontrados no ambiente escolar 

 

Esta pesquisa aborda os desafios do atendimento educacional especializado (AEE), visto 

que o público da educação especial necessita que as metodologias utilizadas para alcançar o 

desenvolvimento integral dos alunos sejam diferenciadas e adaptadas às suas necessidades. É 

de suma importância que futuros profissionais da educação compreendam o tema e a relevância 

de sua contribuição, que requer que esses profissionais consigam corresponder as 

especificidades dos alunos, assim como é determinado pela Política Nacional de Educação 

Especial e pela LDB 9.394/96. Este questionário contribui para análise de dados do nosso 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), bem como para nossa formação de futuras pedagogas 

e professoras da educação básica. 

 

Quais as primeiras ações ao receber um aluno no AEE?   

Descreva qual o maior desafio que ocorre no exercício do AEE. 

Como elaborar atividades adaptadas que conciliem com os conteúdos em sala de 

aula? 

Quem pode trabalhar no AEE e na sala de recursos, e qual a formação necessária? 

A quantidade de salas recursos disponíveis no município é suficiente para atender 

todo o público de alunos público da educação especial?  

Que tipos de financiamento o governo oferece para o AEE e como ele é usado? 

A formação continuada do profissional do AEE é oferecida pelos órgãos 

responsáveis? Ou deve partir de iniciativa particular? 

O Atendimento Educacional Especializado é um processo contínuo, ou os alunos 

em alguma fase poderão se desenvolver de forma autônoma? 

 


