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Resumo

O presente artigo pretende ressaltar a relevância do Atendimento Educacional Especializado (AEE) como um elemento colaborador na promoção de uma
educação inclusiva. Para isso, pretendemos discutir alguns aspectos históricos sobre as mudanças que estão ocorrendo nos últimos anos no que diz
respeito à Educação Especial, partindo para uma perspectiva de Educação Inclusiva. Essa discussão terá como embasamento: a legislação brasileira que
garante a toda pessoa com deficiência o acesso e a permanência nas escolas regulares, as diretrizes relacionadas à função do AEE e, vamos tecer uma
análise dos diferentes públicos que devem receber esse tipo de atendimento na escola e como o município de Paranatama tem feito para incluir nas
salas regulares e promover o AEE.
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Abstract

This article aims to highlight the relevance of Customer Specialized Education (AEE) as a collaborative element in promoting inclusive education. For
this, we intend to discuss some historical aspects related to the changes that are occurring in recent years in regard to special education, starting a
perspective for Inclusive Education. This discussion will basis: Brazilian law that guarantees every person with disabilities to enter and remain in regular
schools, the guidelines related to the role of the ESA and, finally, we weave a brief analysis of the different audiences who should receive such
attendance at school how the city of has made Paranatama has made include in regular classrooms and promote the AEE.

Keywords: Care Specialized Education, Inclusive Education, Educational Legislation Brazilian.

Introdução

Nos últimos anos, temos contemplado algumas mudanças significativas referentes à Educação Especial enquanto modalidade da educação, pois
travamos uma grande batalha por uma Educação Inclusiva onde todos devem ter acesso à escola regular, gozando os mesmos direitos.

Para entendermos de fato o que venha a ser uma educação inclusiva para pessoa com deficiência, é necessário compreendermos o contexto histórico, as
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lutas e movimentos relacionados aos direitos humanos, analisando assim os avanços para a conquista dos direitos humanos de um grupo, que até os
dias atuais luta para garantir seu espaço na sociedade.

Observando a história da humanidade, percebemos que as pessoas com deficiências passaram parte de suas vidas isoladas, sem acesso à sociedade,
pois elas viviam segregadas. Stainback (1999) afirma que “Nos Estados Unidos, até aproximadamente 1800, a grande maioria dos aprendizes com
deficiência não era considerada digna de educação formal” (p. 36). Assim vemos o quanto havia de segregação durante um longo período da
humanidade, tendo observado que, em outras partes do mundo, não era diferente, ou seja, a educação não era, infelizmente ,um direito de todos.

Os movimentos sociais e as muitas discussões sobre os direitos humanos geraram, provavelmente, o grande impulso da inclusão. Contudo, após a
segregação, as pessoas com deficiências não foram incluídas nas salas regulares. Aqui, no Brasil, a partir do ano de 1854 do século XIX, foi possível
observar a criação de algumas instituições para promoção do atendimento educacional especializado e a formação da Educação Especial. Mas, ela ainda
não numa perspectiva inclusiva, pois crianças com deficiências ficavam em salas separadas. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/SEESP, 2007):

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império, com a criação de duas instituições: o
Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em
1857, hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX é
fundado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954, é
fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; e, em 1945, é criado o primeiro atendimento
educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff (p. 2).

A legislação brasileira, ao longo da história, vem a colaborar com a educação especial a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
4024/61, que preconiza o direito dentro dos “excepcionais” à educação, de preferência dentro do sistema geral de ensino. A LBDEN nº 5692/71 teve
dificuldades de organizar seu sistema de ensino para concretizar uma educação numa perspectiva inclusiva.

Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, retomando a lei mencionada no parágrafo anterior, é reforçada
a criação de classes especiais:

A Lei nº 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, ao definir “tratamento especial” para os alunos com “deficiências físicas,
mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”, não promove a
organização de um sistema de ensino capaz de atender às necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o
encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais (MEC/SEESP 2007, p. 2).

A Lei nº 9.394/96 foi um elemento colaborador para a Educação Inclusiva, considerando que a mesma dá uma maior atenção a essas questões e
segundo a Politica Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva:

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino
devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; assegura
a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências; e assegura a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do programa escolar. Também define, dentre
as normas para a organização da educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do
aprendizado” (art. 24, inciso V) e “[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (art. 37).

Por meio dela dessa legislação, vemos o surgimento de decretos, resoluções e programas governamentais para promover a educação inclusiva. Uma
prova disso é o aumento do número de matrículas dos educandos com deficiência nas redes regulares de ensino. Nesse sentido, é possível encontrar na
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva o registro desses avanços entre os anos de 1998 a 2006 , no tocante “ [...]
ao ingresso em classes comuns do ensino regular, verifica-se um crescimento de 640%, passando de 43.923 alunos em 1998 para 325.316 em 2006”
(p. 6).

Tendo em vista as conquistas alcançadas na educação inclusiva, devemos levar em conta as lutas enfrentadas para que todos tenham acesso e
permanência à escola regular, como ressaltado na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva:
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O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social, e pedagógica, desencadeada em
defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum um tipo de
discriminação (MEC /SEESP 2007, p. 1).

É exatamente isso que esperamos do ambiente escolar um lugar onde todos/as sejam aceitos/as independente das diferenças. As instituições deverão
ter as possiblidades para acolher a todos/as os/as discentes, fazendo com que todos/as sejam tratados/as como pessoas psicosocialcognitivo, ou seja,
que aprendem e podem viver em sociedade e para isso acontecer é preciso olhar para o outro enquanto pessoa antes mesmo das deficiências.

Educação Inclusiva: Marcos Legais

A educação é um direito de todos por isso cabe a instituição escolar receber e acolher discentes, independentemente de classe social, cor e deficiências.
Partindo desse princípio, devemos observar a escola como espaço inclusivo, onde todos/as tenham direito à educação, pois de acordo com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos em seu (Artigo XXVI):

Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução
superior, esta baseada no mérito.

Partindo dessa perspectiva, vemos que na Constituição Federativa do Brasil (1988) afirma no Inciso I do Artigo 206 que todos devem ter “igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola”, ou seja, é necessário promover políticas públicas para essa finalidade. Não basta receber a todos/as
na escola, mas deve-se pensar em meios para eles/as permanecerem na instituição de ensino.

Com isso, observamos que as crianças com deficiências possuem o direito a uma educação de qualidade e elas devem acontecer desde a educação
infantil onde no Referencia Curricular Nacional para a Educação Infantil para essa etapa de ensino já traz uma preocupação quanto às questões dos
materiais que eles possam promover a acessibilidade e no Artigo 8º da Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 no Inciso VII ressalta que as
instituições de educação infantil de promover “A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para ascrianças com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação” (p. 12).

A Educação Infantil, no Referencial Curricular, vem discutir quanto ao projeto político pedagógico da escola numa perspectiva inclusiva, pois na
Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, em seu Artigo 41 relata:

O projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar, amparados na legislação vigente, deverão contemplar a
melhoria das condições de acesso e de permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular, intensificando o processo de inclusão nas escolas públicas e
privadas e buscando a universalização do atendimento.

A legislação brasileira preconiza ser obrigação dos estados e municípios promoverem uma educação de qualidade visando o pleno desenvolvimento do
educando em um espaço inclusivo onde se respeita as diferenças.

Atendimento Educacional Especializado: Diretrizes Norteadoras

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um direito garantido por lei e um dever do estado a todas as pessoas com deficiência, levando em
conta que a Constituição Federal em seu Artigo 206 no inciso III afirma que cabe ao poder público oferecer “atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” e sabendo disso cabe as diferentes esferas governamentais refletir sobre
estratégias para criação da Salas de Recursos Multifuncionais, tendo em vista sua relevância para que todos possam aprender e serem incluídos e não
apenas lançados em uma sala regular, sem a garantia do direito aprendizagem.

O processo de inclusão de crianças e adultos com deficiências vem se expandindo nos espaços regulares de ensino. Contudo, para que esse processo
venha a acontecer, com êxito, se faz necessário um atendimento complementar, onde irá contar com material especializado para dar suporte ao
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professor ou profissional da sala de Atendimento Educacional Especializado – AEE como consta na Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 no seu 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 participação na sociedade e desenvolvimento
de sua aprendizagem.

Partindo desse pressuposto, vemos a necessidade de que todos os envolvidos no processo devam estar aptos a contribuírem para que todos/as possam
se desenvolver da melhor maneira possível.

O AEE precisa ser cada vez mais ampliado no campo e/ou na cidade, para que possamos levar uma educação que venha se inclusiva de qualidade para
todos os educandos com deficiência. Faz-se necessário salientar que o número de alunos inseridos no processo educacional tem aumentado e, de acordo
com o censo, verificamos um aumento de 28% nas salas comuns, ou seja, observamos que entre 1998 e 2006 isso foi muito satisfatório.

Portanto, não podemos nos acomodar sabendo que não basta colocar em sala regular estudantes com deficiência. Mas, se deve oferecer meios de
promoção de aprendizagem. Devemos lutar para que todos/as sejam atendidos/as nos espaços regulares de ensino que é o alvo maior, tendo em vista
que o AEE é um atendimento completar em outro horário, isto é, que não seja o da aula regular. Que esse atendimento seja disponibilizado em
contraturno, pois é assim que ressalta no seu Art 5º das Diretrizes estabelecidas na Resolução anteriormente citada:

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais própria da escola do ensino regular, no inverso
da escolarização, não sendo substitutivos das classes comuns, podendo ser realizado, também em Centros de
Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias confessionais ou filantrópicas
conveniadas a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios. (BRASIL,
2009).

Com esse Artigo podemos compreender melhor a configuração da sala de recursos e também do atendimento de AEE, uma vez que ambas estão
diretamente ligadas por uma relação de dependência, ou melhor, de intercomplementariedade.

Portanto, para que isso possa acontecer, se faz necessário que profissionais sejam formados com domínio dessa área e que estes/as possam estar em
articulação com os/as demais professores/as das salas regulares, para este trabalho, e que todos os países, regiões, estados, cidades possam usufruir
destas salas. Inclusive, para que o Brasil possa abraçar esta causa com carinho e respeito, combatendo contra todo e qualquer tipo de preconceito e
intolerância para com as pessoas com deficiência, pois cabe a nós professores/as encabeçarmos esta luta.

Atendimento Educacional Especializado: Público Alvo

Até então, compreendemos a função das salas de AEE. Contudo, temos a necessidade de compreender quem são esses/as educandos/as que
frequentam essas salas e como se processa o funcionamento desse atendimento e seu respectivo público. A Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009
recomenda em seu Artigo 4º os diferentes públicos atendidos nas sala de Recursos Multifuncionais, onde acontece o AEE

.

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.
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Seguindo essas Diretrizes, poderemos compreender qual trabalho realizado por alguns desses públicos que entre eles estão os alunos com deficiências
intelectuais e segundo relata Gomes (2007) que

O Atendimento Educacional Especializado deve propiciar aos alunos com deficiência mental condições de passar de um tipo de
ação automática e mecânica diante de uma situação de aprendizado/ experiência – regulações automáticas para um outro tipo,
que lhe possibilite selecionar e optar pelos meios que julguem mais convenientes para agir intelectualmente (p. 22).

Outro público, que também deve utilizar a sala de recursos, ou seja, que necessita de um Atendimento Educacional Especializado é constituído por
educandos/as com deficiência visual e que, segundo Sá (2007, p. 14), “o AEE vai oportunizar os alunos cegos e de baixa visão, o processo de
apropriação do sistema de escrita alfabética por meio do braille que é o sistema de leitura e escrita para pessoas com deficiência visual, e uso de
recursos como o soroban ábaco utilizado nas realizações de cálculos matemáticos, e como programas de computares como o Sistema Dosvox, para que
o educando venha em sua vida social e escolar de melhor qualidade”.

Educandos/as que são surdos/as também são atendidos/as no AEE pelo/a instrutor/a da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), que vai promover o ensino
deste idioma facilitando a interação social dos alunos com deficiência auditiva e contribuir com a apropriação do sistema de escrita alfabética (SEA).
Para isso Damásio (2007) afirma que

O professor e/ou instrutor de LIBRAS organiza o trabalho do Atendimento Educacional Especializado, respeitando as
especificidades dessa língua, principalmente o estudo dos termos científicos a serem introduzidos pelo conteúdo
curricular. Eles procuram os sinais em Libras, investigando em livros e dicionários especializados, internet ou mesmo
entrevistando pessoas adultascom surdez (p. 32).

Os professores que atendem os alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) executam alguns trabalhos de extrema necessidade para o
processo de ensino e aprendizagem das crianças e jovens com TGD, onde Belizário (2010) alega que

O professor do AEE poderá contribuir orientando os profissionais da escola na elaboração das estratégias no cotidiano
escolar, na elaboração de recursos e na organização da rotina, de acordo com as peculiaridades de cada aluno e de cada
escola. Os alunos com TGD deverão freqüentar o AEE quando forem identificadas necessidades educacionais específicas
que demandem a oferta desse atendimento, beneficiando-se das atividadese dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade, disponibilizados nas salas de recursos multifuncionais (p. 38).

Em meio a essas funções relacionadas ao Atendimento Educacional Especializado para diferentes deficiências, vemos o quanto é importante a sala de
Recursos Multifuncionais. Portanto, para que esse atendimento possa acontecer com sucesso e cumprindo as metas estabelecidas a cerca das
especificidades de cada deficiência é preciso pensar sobre as diferentes possiblidades de aprendizagens para todos/as os/as educandos/as com
deficiências.

Atendimento Educacional Especializado: Politicas Educacionais de Inclusão do Município de Paranatama - PE

Nesta discussão sobre a AEE, sentiu-se a necessidade de uma investigação precursora sobre o referido atendimento em um município pernambucano,
onde desenvolvemos nossa experiência profissional, como docente.

No município de Paranatama, localizado no Agreste de Pernambuco, há uma pedagoga que atua em âmbito municipal, responsável por questões
relacionadas à inclusão. Essa profissional é licenciada em Pedagogia, sendo funcionária contratada e trabalhando nesta função a menos de um ano, pois
antes era gestora de uma escola no mesmo município.

Com o objetivo de compreendermos as propostas e ações que o município tem realizado para promover a educação inclusiva das crianças com
deficiência, recorremos a Barbosa (2011, p.13), quando diz que: “ A educação inclusiva, irrestrita, incondicional, entendida como direito humano
inalienável...”. Partindo-se dessa concepção e do cumprimento da Constituição Federal Brasileira de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) nº 9394/96 e do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) entre outras que se referem à inclusão dos educandos com deficiências em salas
regulares, foi proposto um questionário para a pedagoga do município, respondê-lo. Ela afirmou, em suas respostas, que esses educandos “Estão sendo
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atendidos de forma a participar das atividades realizadas nas escolas”, além disso acrescentou que o município “Tem promovido apoio necessário à
participação e aprendizagem destes estudantes”. Tendo em vista o que foi registrado pela respondente, o município tem criado meios para garantir
inclusão onde todos os alunos, com deficiência estão sendo atendidos nas salas regulares e os educadores primam pela aprendizagem, buscando meios
para que todos possam aprender e se desenvolverem em termos biológicos, psicológicos, sociais e cognitivos.

Sabemos o quanto a inclusão é necessária. Portanto, é preciso criar estratégias para efetivação da aprendizagem e uma dessas formas é o Atendimento
Educacional Especializado conceituado por Barbosa, salientando que :

Para quem ainda não ouviu falar ou sabe pouco a respeito desta área da educação, adianto que o AEE é um serviço da Educação
Especial oferecido a alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. O
atendimento, que ocorre no período oposto ao período em que o aluno estuda na escola comum, tem por objetivo quebrar as
barreiras que impedem sua inclusão escolar plena.

Quanto a esse Atendimento a pedagoga explicou que “O município tem desenvolvido politicas educacionais especializadas para atender esse público,
oferecendo alternativa adequada para transmitir conhecimento” . Contudo, não disponibiliza salas de recursos para se realizar o AEE, e quando foi
perguntado se município disponibilizava algum atendimento especializado ela respondeu que, “Não, porém disponibiliza transporte para se deslocar
estes alunos para serem atendidas fora do município”, e com isso compreendermos que esse município, paulatinamente, vem cumprindo o que
preconizam as leis sobre a inclusão.

Considerações Finais

A Educação Inclusiva no Brasil tem apontado algumas melhorias. No entanto, para que esse processo possa se efetivar a cada dia, é preciso investir
ainda mais na criação de salas de recursos multidisciplinares, considerando que muitas escolas e até mesmo municípios não oferecem Atendimento
Educacional Especializado por não terem salas, para isso, ou não se priorizarem a inclusão, tirando de muitos o direito à aprendizagem. Outros fatores
se tornam relevantes, nesse processo, como a formação continuada para professor, oferecendo apoio pedagógico para tornar a sala de aula em espaço
inclusivo, além de acessibilidade, admissão de profissionais de diferentes áreas como psicólogos, instrutores e intérpretes de LIBRAS, braillistas entre
outros, que vêm a colaborar e efetivar uma inclusão de fato nos ambientes escolares.

Quanto ao município de Paranatama, vemos a preocupação com a inclusão e, principalmente, com o educando com deficiência, porem observamos que
o município deve fortalecer ainda mais as politicas públicas inclusivas. Para que isso se efetive, deve-se buscar apoio com o Ministério da Educação
(MEC) e Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), para implantação de salas de recursos e formação de professores para atuarem no Atendimento
Educacional Especializado (AEE) no próprio município.

É necessário compreender que não adianta só oferecer matrícula às pessoas com deficiência. É preciso oferecer meios para que as crianças permaneçam
na escola e possam se desenvolver cognitivamente e socialmente, pois só assim teremos uma escola para todos.
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