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Resumo 

 O artigo tem como objetivo analisar o plano de atendimento educacional especializado 
desenvolvido para uma aluna matriculada no 3º ano do ensino fundamental de em uma 
escola pública. A dificuldade na assimilar e concentração para desenvolver as 
habilidades de leitura e escrita mobilizou este estudo. A pesquisa é qualitativa e foi 
desenvolvida na perspectiva metodológica de estudo de caso. Os instrumentos para 
análise dos dados foram observação e entrevistas. A análise dos dados tomou como 
referencia a Aprendizagem colaborativa com base nas situações do cotidiano escolar. 
Além de revelar a natureza de ordem cognitiva do problema o estudo revelou estratégias 
e mediações a serem utilizadas na prática da educação inclusiva para superação das 
dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita. 

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado. Educação Inclusiva. Deficiência 

Intelectual 

 

The article aims to review the plan developed for specialized educational services a student 

enrolled in third grade of elementary education at a public school. The difficulty in 

concentration to assimilate and develop the skills of reading and writing mobilized this study. 

The research is qualitative and methodological approach was developed in the case study. The 

instruments for data analysis were observation and interviews. Data analysis took as a 

reference to collaborative learning based on everyday situations at school. Besides revealing 

the nature of the problem of cognitive strategies and the study found mediation to be used in 

the practice of inclusive education to overcome the difficulties of learning to read and write. 
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O paradigma da educação inclusiva é algo que tem possibilitado avanços 

significativos, principalmente em relação ao direito das pessoas com deficiência a uma 

educação escolar. Nesse sentido, podemos destacar A Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva inclusiva, publicada pelo MEC em 2008, que define a educação 

especial como modalidade não substitutiva à escolarização, e assegura a matricula de 

alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação no ensino regular, além de disponibilizar a estes o 

atendimento educacional especializado. A nova Política de Educação Especial na 

perspectiva inclusiva trás um novo pensar no processo de inclusão escolar de alunos 

com deficiência e dar destaque a ações que promovam a aprendizagem desses alunos 

dentro do contexto da escola comum.  

Dentre essas ações podemos destacar a implantação das salas de recursos 

multifuncionais com recursos de baixa e alta tecnologia para atender as necessidades 

especifica das deficiências, a promoção de acessibilidade de cunho arquitetônico, de 

acessibilidade a livros em Braille, em Libras e tantas outras ações que têm como 

objetivo acabar com as classes especiais e o ensino segregativo. 

Diante do exposto, o objetivo do presente artigo foi analisar o plano de 

atendimento educacional especializado desenvolvido para uma aluna do 3º ano do 

ensino fundamental de uma escola pública com deficiência intelectual. Utilizamos como 

procedimento metodológico um estudo de caso, de caráter qualitativo. Os dados foram 

colhidos de observações e entrevistas em sala de atendimento especial especializado e 

na escola incluindo a sala de aula comum.  

Analisar o plano de atendimento especializado traçado para a aluna com 

deficiência intelectual em sala de AEE permitiu-nos compreender as possibilidades e os 

desafios para superar as dificuldades de leitura e escrita apresentadas pela aluna no 

trabalho desenvolvido pela professora de sala de AEE. 

 Os métodos e estratégias de ensino utilizado pela professora ao traçar o plano de 

AEE para aluna demostraram os desafios que o AEE tem enfrentado para que o 

processo inclusivo atenda as reais necessidades dos alunos com deficiência intelectual.  

Nesse contexto, a pesquisa nos remete a reflexões sobre a aprendizagem de 

alunos com deficiência intelectual no atendimento educacional especializado na 
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aquisição das habilidades de leitura e escrita e os mecanismos de ensino-aprendizagem 

utilizados pela professora do AEE para derrubar as barreiras enfrentadas pela aluna no 

desenvolvimento da sua leitura e da sua escrita. 

 

 

O AEE e sua importância para alunos com deficiência intelectual 

O AEE para alunos com Deficiência Intelectual é efetivada a partir de um estudo 

de caso onde o principal objeto de estudo é o aluno e suas barreiras na aprendizagem. O 

estudo de caso é um método de pesquisa que nos permite investigar ,coletar dados, 

analisar fatos que nos ajudem a traçar um plano de intervenção que traga soluções e 

benefícios para aprendizagem do aluno eliminando suas barreiras e dificuldades e 

ajudando a ter um bom desenvolvimento da sua aprendizagem.  

Nesse sentido, o professor do AEE precisa fazer uma avaliação do aluno com 

deficiência intelectual em todos os aspectos e funções: motor, afetivo, social, cultural, 

cognitivo, oral, de raciocínio lógico tomando como fonte de informações a família, a 

escola, o professor de sala comum, os colegas de classe, os profissionais que 

possivelmente estejam trabalhando com o aluno, para ter uma precisão de suas reais 

necessidades de aprendizagem para ajuda-lo a eliminar suas dificuldades e pensar 

estratégias inclusivas que deem a esses alunos a condição de aprenderem tão quanto os 

ditos normais. 

Desse modo, verificamos que o AEE é um elemento importantíssimo na 

aprendizagem dos alunos com deficiência porque possibilita um atendimento especifico 

as suas necessidades e dificuldades. 

Segundo Batista (2006), “o atendimento educacional especializado deve oferecer 

todas as oportunidades possíveis para que, os espaços educacionais em que ele acontece, 

o aluno seja incentivado a se expressar, pesquisar, levantar hipóteses, reinventar o 

conhecimento livremente”. Em se tratando do aluno com deficiência intelectual é 

necessário que no AEE e na sala de aula, seu direito de aprender seja garantido levando 

em consideração sua criatividade, sua capacidade de conhecer o mundo partindo de suas 

vivencias. 
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 É necessário que o professor do AEE e o professor de sala comum enxerguem 

as potencialidades desse aluno e nesse sentido busquem traçar ações pedagógicas de 

ensino-aprendizagem que façam sentido para ele, que o desafio partindo de situações 

concretas capazes de estimular ainda mais suas potencialidades e superar suas 

dificuldades seja elas na escrita, na oralidade, na cognição etc..... 

 De acordo com o Fascículo que trata do Atendimento educacional especializado 

para alunos com deficiência intelectual do ministério da educação- 2010 organizado 

pelos autores Adriana Leite Verde Gomes, Jean Robert Pontin e Rita vieira de 

Figueiredo o professor que não enxerga o potencial dos alunos com deficiência 

Intelectual está realizando o que eles chamam de Pedagogia da Negação. 

[...] a pedagogia da negação encontra sua fonte na 
superproteção, que é um parente próximo da rejeição. A 
superproteção de um professor em relação a um aluno que 
apresenta deficiência intelectual pode se manifestar de várias 
maneiras. Por exemplo, quando o professor propõe 
frequentemente atividades que não provocam dificuldades 
verdadeiras para o aluno, com medo que ele perca a motivação 
para aprender ou com receio que ele não seja capaz de realizar a 
atividade. (Gomes, 2010, p.7). 

 

A Pedagogia da Negação para esses autores não reconhece o potencial dos 

alunos, e acabam muitas das vezes utilizando uma metodologia de proteção, facilitando 

o aprendizado do aluno, não o desafiando com novas situações de aprendizagem, 

expondo-os a atividades de memorização e repetição, sem deixar com que eles busquem 

um processo cognitivo autônomo. 

De certo, não podemos negar que os alunos com deficiência intelectual tenham 

dificuldades de estrutura ração cognitiva e funcional, sabemos que suas estruturas 

intelectuais apresentam limitações, porém isso não significa que podemos afirmar ou 

concluir que esses alunos são incapazes de aprender. UM aspecto que pode comprovar o 

quanto eles são capazes de aprender são as mediações realizadas pelo atendimento 

educacional especializado  

O atendimento educacional especializado para alunos com deficiência deve 

voltar-se para realização de atividades especificas sobre os mecanismos de 

aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. 
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O desenvolvimento de um trabalho que alie escola comum e AEE pode 

promover uma autonomia intelectual para alunos com déficit de comprometimento 

cognitivo. 

 

 

Análise do estudo de caso na perspectiva do AEE: possibilidades e desafios 

Na busca de analisar como a professora do AEE utilizou a aprendizagem 

colaborativa para intervir nas dificuldades de leitura e escrita da aluna Juliana2 

iniciamos uma observação das atividades desenvolvidas na sala do AEE onde a aluna 

frequentava duas vezes por semana em horário contrário ao da sala de aula comum. 

 O sujeito da pesquisa investigado apresentava deficiência intelectual e estava 

matriculada no 3º ano do ensino fundamental em uma escola da rede municipal de 

ensino em Aracaju/Se. As maiores dificuldades desta aluna eram as questões de 

alfabetização, tinha doze anos e ainda não havia aprendido a ler e escrever, ou seja, não 

era alfabetizada. 

 Durante o período de dois meses observamos os trabalhos desenvolvidos pela 

professora do AEE para trabalhar especificamente o desenvolvimento da leitura e da 

escrita com a aluna, aplicamos questionários com seus pais, fizemos registros de 

observação sobre seu comportamento, suas preferências, suas dificuldades e seu 

desenvolvimento na aprendizagem.  

 O plano de atendimento educacional especializado que faz parte do AEE foi 

traçado levando em consideração as dificuldades da aluna na leitura e na escrita. O 

plano obedeceu toda uma estrutura sistemática passo-a-passo que abrangeu: as matérias 

utilizadas para trabalhar as estratégias de ensino tomando como base a leitura e escrita e 

também a participação de outras parcerias fora do meio escolar, como por exemplo, o 

psicopedagogo, por conta da sua hiperatividade. 

 No plano traçado pela professora do AEE foram colocadas atividades de leitura 

e escrita com o auxilio do computador e de programa de alfabetização com materiais de 

jogos de palavras, memórias e outros recursos que facilitariam o trabalho com a aluna 
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buscando eliminar as barreiras que impediam sua aprendizagem e respeitando suas 

limitações. A professora envolvida nesse processo tinha dificuldade em atender Juliana 

por conta de suas faltas, e por conta de sua sala não ter tantos recursos favoráveis para 

que a mesma desenvolvesse um bom trabalho. 

 Detectamos durante a observação que o espaço onde se dá o atendimento 

educacional especializado é uma sala muito pequena, com poucos materiais, inclusive 

para atender outros tipos de necessidades de alunos com deficiência. Segundo a 

professora a sala foi montada as pressas devido à procura não somente dos alunos das 

escolas como de outros alunos de outras escolas que não possui sala de recursos. 

Segundo o documento Sala de recursos multifuncionais (ALVES et. Al. 2006), esse 

espaço é provido de recursos pedagógicos que atendem às necessidades educacionais 

especiais dos alunos e, também, podem atender aos alunos de escolas próximas, que 

ainda não possuam sala de recursos.  

Outro fato percebido durante o estudo de caso foi à falta de comunicação entre a 

professora de AEE e a de sala comum, no Aee a aluna tem um atendimento específico e 

focado na questão da alfabetização o que não acontece na sala de aula comum como 

vimos nos questionários respondidos pela professora de sala comum onde coloca que 

não está preparada para trabalhar com alunas como Juliana e por isso, ressalta que deixa 

que ela aprenda mais com a professora do AEE. 

Assim sendo, analisamos que apesar da aluna ter esse atendimento 

individualizado faz-se necessário um plano de atendimento que envolva não somente a 

professora de sala de AEE, mas também a professora de sala comum, a família e à 

escola todos empenhados em fazer com que Juliana possa ser alfabetizada através de 

mediações e ações pedagógicas mais efetivas, direcionadas com um plano de 

atendimento inclusivo de intervenção que promova avanços significativos através de 

aprendizagens mediadas e desafiadoras para a aluna. 

Nesse sentido, a pesquisa realizada não se restringiu em analisar o plano do AEE 

realizado pela professora de AEE, mas pode contribuir a partir da análise feita um novo 

plano de intervenção para a aluna através de nossos conhecimentos adquiridos no curso 

de formação de professores do AEE. Elaboramos um plano de atendimento educacional 

especializado com estratégias de ensino de leitura e escrita a partir das dificuldades 

observadas durante as observações e entrevistas no desenvolvimento da pesquisa. O 
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plano consistia em atingir o objetivo de desenvolver as habilidades de leitura e de 

escrita da aluna, pois esse era a sua grande barreira que impossibilitava a aluna a 

acompanhar a turma a qual estava inserida na sala de aula comum. 

 As atividades propostas na sala de aula comum e no AEE eram atividades de 

cobrir, desenhar, cobrir as letras do alfabeto, mas durante as observações verificamos 

que a aluna já estava resistindo a desenvolver essas atividades que se repetiam durante 

os atendimentos. 

Dessa forma, diante da análise do plano da professora do AEE nos colocamos a 

disposição para realizarmos uma intervenção envolvendo a professora observada, a 

aluna, os pais e a professora de sala comum. A construção desse plano foi baseada no 

estudo de caso da aluna, principalmente em torno dos dados coletados durante as 

observações e entrevistas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apresentados nesse trabalho demostraram a importância do AEE 

para os alunos com deficiência, mas também mostraram a fragilidade que ainda persiste 

em relação a esse tipo de atendimento no contexto escolar.  

No estudo de caso apresentado verificamos que as dificuldades da aluna no 

processo de leitura e escrita podem ser sanadas quando se elabora um plano de 

atendimento educacional especializado com situações de mediação da aprendizagem 

envolvendo todos aqueles que participam da vida escolar da aluna e não 

especificamente a professora do AEE. 

 Entendemos que os resultados poderão ser concretizados a partir de uma 

atuação conjunta entre a professora do AEE e a professora de classe comum, além de 

outros profissionais que acompanham Juliana.  

O AEE isolado não terá sentido, ele cumprirá seu papel especifico que é de 

atender as necessidades, eliminar barreiras para que a aluna tenha um processo de 

aprendizagem satisfatório capaz de promover sua autoestima, suas potencialidades 

cognitivas, porém deve estar inserido em um contexto maior onde a inclusão aconteça 

de mãos dadas com todos que fazem parte da vida de Juliana2, é esse o maior propósito 

da educação inclusiva na qual o Atendimento educacional especializado está implicado. 
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1
 Pedagoga pela UFS, Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional pela FANESE, Pós-graduada em 

Atendimento Educacional especializado pela UFC, membro do grupo de pesquisa Nupieped (UFS). 
2
 Nome fictício utilizado durante a pesquisa. 
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