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RESUMO

O presente estudo apresenta como é garantido o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para
o público alvo da Educação Especial, matriculados nas Escolas Municipais de Governador Valadares
– MG. Esse trabalho está firmado em pesquisas documentais, como: revisões bibliográficas, leis que
tratam da Educação Especial e Inclusiva, Projeto Político Pedagógico (PPP) do Centro de Referência
e Apoio à Educação Inclusiva Médica Zilda Arns (CRAEDI) e relatos de experiências adquiridas
através do Estágio Curricular Supervisionado para a disciplina de Educação Social, do curso de
Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE). Osresultados obtidos mostram a
importância do AEE e do CRAEDI para os estudantes, público alvo da Educação Especial, das
escolas municipais de Governador Valadares-MG.

SUMMARY

The present study shows how the specialized educational service (AEE) is guaranteed for the target
public of special education, enrolled in the municipal schools of Governador Valadares - MG. This
work is signed in documentary research, such as: Bibliographical reviews, laws dealing with special
and inclusive education, political pedagogical Project (PPP) of the reference center and support to
medical inclusive education Zilda Arns (CRAEDI) and reports of experiences acquired through the
Curricular internship Supervised for the discipline of Social education, of the pedagogy course at the
Vale do Rio Doce University (UNIVALE). The results obtained show the importance of the ESA and
CRAEDI for students, the target public of special education, of the municipal schools of Governador
Valadares-MG.

RESUMEN

El presente estudio muestra cómo el servicio educativo especializado (AEE) está garantizado para el
público objetivo de educación especial, matriculado en los colegios municipales de Governador
Valadares – MG. Este trabajo está firmado en investigación documental, tales como: Revisiones
bibliográficas, leyes que tratan con educación especial e inclusiva, Proyecto pedagógico político
(PPP) del centro de referencia y apoyo a la educación médica inclusiva Zilda Arns (CRAEDI) e
informes de experiencias adquiridas a través de las prácticas curriculares Supervisado para la
disciplina de la educación social, del curso de pedagogía en la Universidad Vale do Rio Doce
(UNIVALE). Los resultados obtenidos muestran la importancia de la ESA y el CRAEDI para los
estudiantes, el público objetivo de la educación especial, de los colegios municipales de Governador
Valadares-MG.
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1.INTRODUÇÃO

O desenvolvimento histórico da educação brasileira é marcado pela luta de grupos sociais, como:
mulheres, deficientes, negros e analfabetos que nem sempre gozaram dos direitos que atualmente
possuem.

Ao analisar essas marcas na história do país, constata-se que a educação também foi um campo de
segregação e discriminação. Por meio de estudos que abordam essa temática é possível perceber
avanços consideráveis no que se refere à garantia de direitos para esses grupos sociais que por muito
tempo viveram as margens da sociedade. Muito já foi alcançado, porém ainda há muito mais a fazer
para haver igualdade plena de direitos a todos sem nenhuma forma de exclusão.

Com a entrada dos alunos com deficiência no ensino regular, por volta da década de 1960, foram
necessárias mudanças significativas no sistema educacional. As escolas regulares precisaram
ajustar-se para atender os variados tipos de necessidades dos estudantes, para isso foi preciso romper
com preconceitos, pensar em novas proposta para o currículo e garantir a integridade dessas pessoas
na sociedade por meio da educação. Mudanças como essas caminham a passos lentos, pois é requer
uma mudança no modo de pensar da sociedade, que ainda se prende ao tradicionalismo.

Sobre o aprendizado desses alunos, devido a sua deficiência, pode ocorrer uma lacuna no processo de
aprendizagem, colocando-os em desvantagem aos demais alunos da turma no ensino regular. Logo,
muitos questionam a permanência desses alunos nas escolas regulares, mesmo essa permanência
sendo um direito garantido em declarações e leis internacionais, como: Declaração Mundial de
Educação para Todos (1990)1 e Declaração de Salamanca (1994)2, que sucessivamente
desencadearam leis constitucionais e diretrizes que reforçaram a garantia da educação as pessoas
com deficiência.

O Sistema de Ensino é basicamente dividido em dois setores, o privado e o público e cada um deles
se comporta de maneira diferente quanto à assistência prestada aos alunos que necessitam do
Atendimento Educacional Especializado (AEE)3. Logo, o propósito desse estudo é identificar como
as escolas municipais de Governador Valadares garantem o AEE aos alunos com deficiência e
informar como o atendimento é organizado.

O tema proposto é de grande relevância para a área da educação, pois o AEE é um direito previsto na
Constituição Federativa Brasileira que assegura a entrada e permanência do público alvo da
Educação Especial na rede regular de ensino.

A escolha do tema foi devido às práticas vivenciadas no Estágio Curricular Supervisionado de
Educação Social, do curso de Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. A
graduanda sentiu vontade de aprofundar na temática do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) e entender como é realizado esse atendimento para o público da Educação Especial e
Inclusiva das Escolas Municipais de Governador Valadares.

A metodologia utilizada para construção desse artigo firma-se em pesquisas documentais, leis que
tratam da Educação Especial e Inclusiva, Projeto Político Pedagógico (PPP) do Centro de Referência
e Apoio à Educação Inclusiva Médica Zilda Arns (CRAEDI), pesquisas bibliográficas e relatos de
experiências adquiridas através do Estágio Curricular Supervisionado para a disciplina de Educação
Social, do curso de Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).

O estudo está organizado da seguinte forma: retrospecto histórico da Educação Especial e Inclusiva,
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onde retoma-se análises históricas e aspectos legais que vieram garantindo os direitos das pessoas
com deficiência no decorrer dos anos. Em seguida é apresentado o Atendimento Educacional
Especializado – AEE e como esse atendimento é garantido por meio do CRAEDI às Escolas
Municipais de Governador Valadares-MG juntamente com relatos de experiências e por fim, as
considerações finais.

2.RETROSPECTO HISTÓRICO E LEGAL
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

A deficiência sempre esteve presente na humanidade, por isso é pertinente retornarmos ao passado e
entender como a sociedade se comportava em relação aos deficientes e compreender as lutas travadas
por essa minoria até o momento atual.

Desde os primórdios, ainda no tempo que as pessoas eram nômades, se uma criança nascesse com
algum tipo de deficiência era tida como dispensável pelo grupo a qual pertencia, pois devido ao
ambiente hostil da terra e instabilidades climáticas se a criança não fosse capaz de caçar e prover
alimento, ela não era aceita no grupo, pois não conseguiria acompanhar os demais durante os
deslocamentos (LARAIA, 2009. p. 21).

Queirós (2016) expõe que:

Quanto ao período Pré-histórico, conclui-se que não se têm indícios de como
este grupo de humanos se comportava em relação às pessoas com deficiência.
Neste período, as tribos preocupavam-se em zelar pela segurança e manter a
saúde de seus integrantes, visando a sobrevivência. Entretanto, era
praticamente impossível uma pessoa com deficiência conseguir sobreviver
nos grupos primitivos, uma vez que o ambiente era desfavorável e essas
pessoas representavam um fardo. Destarte, só os mais fortes sobreviviam
(QUEIRÓZ, 2016, apud. MARCIEL, 2010 p. 18).

Com o aparecimento das primeiras civilizações, em cada uma delas, o deficiente era visto de maneira
diferente. No Egito Antigo as pessoas deficientes integravam-se ao povo nas diferentes classes
sociais. Na Grécia, as pessoas com deficiência eram chamadas de “disformes”, e não eram bem
vistas aos olhos da sociedade. Em Roma, os deficientes eram abandonados em rios ou deixados em
locais sagrados, eram explorados e serviam de atração em circos. Na Idade Média os deficientes
eram vistos como “castigo de Deus”, resultado dos pecados que os pais cometiam ou fruto de
bruxarias (GUGEL, 2015).

Na Idade Moderna a ignorância começou a ser deixada de lado e começaram a explorar novas ideias
com fortes tendências humanistas na arte, na música e na ciência. Iniciou-se a preocupação em
estabelecer a língua de sinais para deficientes auditivos, as primeiras cadeiras de roda para os
deficientes físicos, o Braille para os deficientes visuais e os primeiros atendimentos às pessoas com
deficiência em hospitais ou instituições próprias (GUGEL, 2015).

Philippe Pinel (1745-1826), por muitos considerado o pai da psiquiatria, era conhecido por toda
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Europa pelos seus feitos com os deficientes mentais. Pinel afirmava que os deficientes deviam ser
tratados como doentes e que os mesmos deviam ser tratados dignamente (BOAS, 2018).

Em 1798, nas florestas francesas, uma criança foi encontrada por caçadores. O menino selvagem ou
criança selvagem como muitos o definiam foi abandonado por volta dos quatro anos de idade na
mata. Longe dos humanos, seu desenvolvimento foi diferente, a criança adaptou-se a floresta para
sobreviver, os sons e cheiros da natureza e a presença dos animais eram as únicas referências que
teve por anos de isolamento. Após ser encontrado, ele foi levado para Paris e por um tempo foi
estudado por Philippe Pinel que logo desistiu dos estudos com Victor, o menino selvagem, afirmando
que o menino era irrecuperável e que nunca aprenderia (O GAROTO SELVAGEM, 1968).

Felizmente, seu discípulo Jean Itard acreditava que poderia desenvolver a criança e torná-la sociável.
Com métodos diferenciados, que exploravam os sentidos do menino, Itard conseguiu os primeiros
avanços no que se referia ao comportamento, comunicação e o cognitivo da criança.

Pinel e principalmente Itard, mostraram ao mundo que crianças especiais tem capacidade de
aprender, mesmo com suas limitações. Com diversos estímulos e respeitando o tempo da criança
com necessidade especial, ela poderá ter avanços em sua parte cognitiva, social e motora.

No Brasil não foi muito diferente, as pessoas deficientes eram segregadas e confinadas pelas famílias
às Santas Casas ou as prisões, essa realidade só começou a ser mudada com a chegada da corte
portuguesa ao Brasil. Inspirados pela experiência de educadores na Europa e nos Estados Unidos
começaram a surgir, ainda que de forma mínima, atendimentos para os deficientes cegos, mentais
surdos e físicos (LANNA e MARTINS, 2010, p.22).

O primeiro feito histórico foi a criação do Instituto dos Meninos Cegos, fundada por

D. Pedro II em 1854, pelo Decreto Imperial nº 1.428. O instituto tinha como atribuição fornecer o
ensino primário e um pouco da secundária, trabalhava-se também questões religiosas, moral, música,
Braille e até ofícios fabris (LANNA e MARTINS, 2010, p.22).

Na primeira metade do século XX, o Estado se preocupava apenas em expandir os institutos para
cegos e surdos pelo território nacional, a sociedade civil entendendo essa carência criou organizações
que atendessem os deficientes tanto na área da educação quanto na da saúde, tais como: Pestalozzi
(1932) e Associação de Pais e Amigos – APAE (1954). Em 1950, com o alto índice de crianças
nascendo com poliomielite houve a necessidade de criar centros de reabilitação física para essas
pessoas (JÚNIOR, 2010. p. 12-28).

Analisando a história percebe-se a pessoa com deficiência como fator excludente, marginalizada e
incapaz de exercer atividades normais aos olhos dos não deficientes. Aspectos básicos, como a
dignidade humana, eram ignorados para tal público.

Após a Segunda Guerra Mundial e com todas as suas consequências desastrosas em todo o planeta, a
necessidade passou a ser reconstruir o mundo sob novas ideologias. A busca pela paz mundial,
democracia e direitos humanos fez com que várias nações se unissem para delinear os direitos
humanos básicos, o resultado dessa união foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH,1948). A DUDH é um documento, assinado por diversos países, que concordaram em
reconhecer a dignidade humana e respeitar seus direitos e liberdade. No primeiro artigo afirma-se
que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e emdireitos. Dotados de razão e
de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade” (DUDH, 1948, art.
1º).

Nesse primeiro artigo, a visão de uma sociedade igualitária é fundamentada, quando afirmam que
todos são iguais em dignidade e em direitos e mais adiante no sétimo artigo asseguram que “todos
são iguais perante a lei e, sem distinção, tem direito a igual proteção da lei. Todos têm proteção igual
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contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal
discriminação” (DUDH, 1948, art. 7º).

Com essa Declaração percebe-se que a palavra “todos” é o marco para a ascensão de todas as
minorias que até então, eram sufocadas pela sociedade e por Estados que exerciamo autoritarismo.
Tal documento além de garantir os direitos civis e políticos, incita também, em seu vigésimo sexto
artigo, o direito de todos à educação. Após aprovação desse documento e o consentimento das
nações envolvidas, cada país passou a garantir em suas leis os fundamentos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos.

O Brasil como apoiador da DUDH, modificou gradativamente suas constituições respeitando os
fundamentos DUDH. As práticas efetivas dessas alterações constitucionais variavam de acordo com
o contexto político, civil e econômico de cada época. Devido a isso, muitos movimentos sociais
surgiram e foram ás ruas para garantir igualdade a todos, sem discriminação principalmente na época
da ditadura no país em 1960.

No âmbito educacional, a luta era a concretização da educação para todos, inclusive aos deficientes.
A Constituição de 1988, em seu artigo 208, estabelece como dever do Estado garantir “atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino” (Art. 208°, III, C.F,1988) porém, não deixa explícito nesse artigo mais informações a
respeito desse atendimento.

A preocupação pela inclusão de crianças, jovens e adultos na rede regular de ensino também foi
palco de discussão na Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada
entre 7 e 10 de junho de 1994, conhecida como Declaração de Salamanca.

Essa conferência consiste em um conjunto de recomendações e propostas que lançam um novo olhar
e pensar sobrea Educação Especial. Nela acredita-se e proclamam a educação como direito
fundamental de cada criança, expõe também que cada aluno aprende e se desenvolve de maneira
diferente e por isso o sistema deve respeitar essa diversidade nas escolas regulares. Tendo ciência
dessas questões e colocando-as em prática é possível combater atitudes discriminatórias criando uma
comunidade aberta, solidária e inclusiva que respeita as diferenças (DECLARAÇÃO DE
SALAMANCA, 1994. p. 2).

A Convenção de Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, define a
“deficiência” como “uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória,
que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária causada ou
agravada pelo ambiente econômico e social” (BRASIL, 2001a, p.3).

Essa convenção esclarece também que “toda a diferenciação, exclusão ou restrição baseada em
deficiências, impedindo o exercício por parte da pessoa com deficiência em seus direitos humanos é
considerado discriminação” (BRASIL, 2001a, p.3). Acredita-se que é por meio da educação que
barreiras, preconceitos e discriminação serão minimizados em uma sociedade intolerante com o
diferente, pois para Aranha (2005) “a educação é uma instância mediadora que torna possível a
reciprocidade entre indivíduo e sociedade” (ARANHA, 2005, p.15. Grifo do original).

Em 1996, a lei de Nº 9.394/96, LDBEN, estabeleceu diretrizes e bases da educação nacional. No
artigo 4°, reforçou-se a obrigatoriedade do Estado em relação ao Atendimento Educacional
Especializado e estipulou no artigo 58, que na rede regular de ensino “haverá, quando necessário,
serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de
educação especial” (BRASIL. LDBEN, 1996).

Outros documentos relacionados à educação como direito das pessoas com deficiência foram
surgindo, e todos sempre com a preocupação da inclusão no espaço escolar e também na sociedade.
Dentre eles, no âmbito educacional temos: o Plano Nacional da Educação – PNE (2014) e os Planos
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Municipais de Educação – PME (2015), ambos com foco na universalização do ensino, porém quem
realmente articula sobre o Atendimento Educacional Especializado – AEE com amplitude é a
Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e a Resolução Nº 04 de
2009 do Conselho Nacional de Educação que orienta detalhadamente explicando todas as vertentes
do AEE.

A preocupação das políticas públicas com a pessoa deficiente é extremamente recente. As leis citadas
até aqui, tanto as leis maiores como as específicas desse público, ainda são questionáveis quando
aplicadas na prática. De acordo com o censo do IBGE, realizado em 2017, o número de alunos com
deficiência só vem crescendo na escola regular, estatisticamente isso prova que a inclusão vem
acontecendo. A preocupação, no entanto, no âmbito escolar é: o aprendizado dos alunos com
necessidades especiais, a falta de profissionais capacitados e recursos pedagógicos adaptados que
facilitem o aprendizado desses alunos.

3.ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO E O TRABALHO
REALIZADO NO CRAEDI

Pensando nessa diversidade no âmbito educacional e mudanças no âmbito legal sobre a necessidade
de uma educação inclusiva, entende-se a escola como campo de mediação entre os alunos com
deficiência e a sociedade.

A deficiência dependendo de qual seja pode comprometer a aprendizagem do aluno, colocando-o em
desvantagem aos demais. O Ministério da Educação/Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão compreendendo essa condição e reconhecendo as lutas sociais
desse público apresenta em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva, como apoio para a entrada e permanência dos alunos com necessidades
especiais nas escolas regulares.

Essa política assegura a entrada como a permanência dos alunos com necessidade especiais,
“estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas
habilidades/superdotação”, nas escolas regulares e nos direciona sobre as finalidade e objetivos do
Atendimento Educacional Especializado.

Para a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva as funções do
AEE são “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas”
(BRASIL, 2008, p.11).

A Política informa também que esse atendimento não substitui a classe comum, pois sua finalidade é
complementar e/ou suplementar a formação desses estudantes dentro e fora da escola regular. O
atendimento pode ser garantido de diferentes formas tanto nas instituições privadas como nas
públicas. Como o foco do presente estudo é o Sistema Público limitaremos esse estudo em como é
garantido o Atendimento Educacional Especializado apenas nas escolas municipais de Governador
Valadares – MG.

Assumindo a inclusão como política social e educativa, a Prefeitura Municipal de Governador
Valadares com intuito de garantir o AEE aos estudantes com necessidades educacionais especiais
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optou pela criação de um Centro e não pelas salas de recursos multifuncionais, mas por que um
Centro?

De acordo com o PPP do CRAEDI (2018):

Garantir salas de recurso ou atendimento específico em cada escola
demandaria muito mais recursos financeiros, materiais e humanos do que a
proposta de um Centro único que contemple não somente a necessidade dos
alunos e de suas famílias, mas também se responsabilize pela capacitação dos
profissionais das escolas municipais no que tange à promoção da inclusão de
alunos com necessidades especiais (PPP CRAEDI, 2018, p.3).

A instituição, atualmente está localizada na Rua Afonso Pena, 3313 – Centro – Governador
Valadares/ MG e atende cerca de mil alunos de aproximadamente 70 instituições municipais de
ensino, algumas regiões rurais e crianças de creches conveniadas.

O CRAEDI iniciou o atendimento em novembro de 2005, sob o comando da Psicóloga Leila Salgado
e uma pequena equipe e logo foi reconhecido como instituição podendo receber e administrar seus
recursos financeiros. Toda a questão orçamentaria da instituição é de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Educação (SMED/GV) e o Centro conta também como apoio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).

O Centro conta com uma considerável equipe multiprofissional envolvida no atendimento aos alunos
com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação. A equipe é formada pela diretora,
vice-diretora, pedagogas, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicóloga, assistente social, terapeuta
ocupacional, professores (as) de AEE comespecializações, equipe técnica e funcionários
administrativos, totalizando 58 funcionários. Os profissionais do Centro são responsáveis por
garantir o apoio necessário para favorecer a participação e aprendizado dos alunos nas classes
comuns, em igualdade de condições, como está previsto na Lei Nº 6.349, Art.4º (2013).

O CRAEDI tem como função:

[...]ofertar Atendimento Educacional Especializado nos aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, com atividades e recursos pedagógicos e de
acessibilidade organizados institucionalmente, prestado de forma
complementar ou suplementar à formação do público alvo da educação
especial, matriculados no ensino regular no contraturno (Lei Nº 6.349, Art.5º,
2013).

Ressalta-se no quinto artigo da Lei Municipal de Nº 6.349/2013, que a preocupação do Centro é com
a formação integral do aluno e não apenas em executar atividades pedagógicas.

O Projeto Político Pedagógico de 2018 expõe que a finalidade do CRAEDI é oferecer o AEE,
assegurar e orientar a rede regular de ensino municipal em relação ao processo de ensino e
aprendizagem do aluno, promover capacitação profissional da equipe pedagógica do Centro e da
escola, envolver a família no AEE, garantir o acesso e permanência do aluno na escola regular,
oferecer formação em Libras aos pais de alunos surdos e desenvolver estratégias e ações que
facilitem o desenvolvimento do aluno dentro da escola (PPP, 2018, p.8).
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Para o estudante receber o atendimento do CRAEDI, o primeiro passo é dado pela escola. Quando
essa recebe alunos que se enquadram no público da Educação Especial. A escola encaminha ao
Centro relatórios pedagógicos feitos pelos professores da classe comum e pelo pedagogo da escola
informando as dificuldades percebidas na criança (cognitiva, motora, social). Após receber o
relatório é agendado uma avaliação com a psicóloga do Centro, como está previsto no PPP (2018):

O aluno encaminhado passa por uma triagem e por uma avaliação diagnóstica
com o Psicólogo do CRAEDI para testagem da demanda. Uma vez
diagnosticado como público-alvo do Centro, o psicólogo encaminha o aluno
para a Coordenação Geral do AEE (PPP, 2018, p.9).

Após a triagem, avaliação e a aprovação da equipe multidisciplinar, comprovando que o estudante se
enquadra nas características da clientela da Educação Especial e Inclusiva, é realizada a matrícula
desse aluno no Centro. Em seguida a “coordenação direcionará o aluno para a Oficina de AEE que
mais contribuirá para o desenvolvimento de suas habilidades, de acordo com as necessidades e
dificuldades apresentadas pelo mesmo (PPP, 2018, p.9).

A proposta das oficinas, segundo o PPP do Centro, é garantir:

(...) ressignificação da aprendizagem, colocando em evidência a construção
da identidade, a conquista de autonomia, a melhora de convívio social do
educando, as aprendizagens para enfrentamento do medo, a descoberta das
limitações do ser humano, a expressão de seu estado de espírito, a
interpretação e ação no mundo onde vive, a simulação de ações do cotidiano”
(PPP, 2018, p.24).

O atendimento em forma de oficinas dura 1h e ocorrem uma vez por semana para cada aluno, essas
oficinas podem ser com apenas um aluno ou em grupo, isso dependerá da especificidade de cada
aluno. Os estudantes surdos e os que necessitam de atendimento da fisioterapeuta são atendidos mais
de uma vez por semana ou por mais de uma hora, dependendo da necessidade de cada um.

Durante o estágio de Educação Social a graduanda dedicou alguns dias para observar as oficinas para
saber como os (as) educadores (as) trabalhavam durante o atendimento, se surpreendeu com a
diversidade de oficinas ofertadas e descobriu também os (as) aluno (as) só eram atendidos (as) uma
vez na semana devido a quantidade de alunos (as) da Rede Municipal que necessitavam do AEE ser
um número grande e o Centro também não possuir espaço físico que favorece a contratação de mais
profissionais para desenvolver as oficinas de AEE, por isso as crianças e adolescentes só eram
atendidas uma vez por semana, salvo alguns casos muito específicos.

As oficinas oferecidas no CRAEDI são assim divididas:

Oficina de Estimulação Precoce para crianças de 0 a 05 anos: destina-se às crianças da Educação
Infantil com deficiência física, múltiplas e TEA e trabalha-se a estimulação da linguagem,
organização do pensamento, atividades de auto cuidado e atividades de estimulação sensorial e
corporal.
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Oficina de Linguagem e Conhecimento: destina-se aos alunos com Deficiência Intelectual, física,
múltiplas e TEA, através das atividades de livre expressão, organização do pensamento, estimulação
da linguagem, do processamento sensorial, das habilidades motoras, atenção e concentração.
Desenvolve a autonomia e trabalho em grupo, construindo, participando, escolhendo, pensando e
repensando, constantemente, seu fazer. Visa à estimulação das habilidades como a memória, a
organização e expressão do pensamento, a auto expressão por meio do desenvolvimento de
atividades que requeiram análise e tomada de decisões para as resoluções de problemas.

Oficina para alunos surdos: destina-se aos alunos com surdez, implantados ou não. São
desenvolvidas atividades que estimulem a comunicação, respeitando a Libras como primeira língua.
A estratégia de ensino é a utilização de recursos visuais como jogos, apostilas e recursos de
informática adaptados neste idioma, aula prática com professor bilíngue. Objetiva ensinar ao surdo e
ao deficiente auditivo a sua língua natural e possibilitar a sua comunicação, favorecer o aprendizado
escolar, promover a inclusão social e divulgar a LIBRAS.

Oficina para alunos com deficiência visual: destina-se aos alunos com Deficiência Visual, é
oferecida a alfabetização em BRAILLE e aos estudantes cegos e com baixa visão, incluídos nas
classes regulares. São desenvolvidas ações de Alfabetização em BRAILLE, Orientação e
Mobilidade, Estimulação Sensório motora e Atividades de Vida Autônoma e Social. São atendidos
individualmente por um professor especialista na área para o desenvolvimento de todas as
habilidades acima citadas.

Oficina para alunos com Altas Habilidades/Superdotação: destina-se aos alunos que apresentam
desenvolvimento da Capacidade e do Talento em um área específica ou combinada do conhecimento.
O trabalho com os alunos bem dotados visa o desenvolvimento do potencial e do talento, desde o 2º
ano ao 9º ano do Ensino Fundamental. O aluno é assistido por uma equipe de professores do
CRAEDI que organizam grupos e projetos de pesquisa de acordo com a área de interesse do aluno,
além disso todo o desenvolvimento escolar desse aluno é acompanhado pela assessoria pedagógica
itinerante do CRAEDI com visitas periódicas à escola.

Destacamos que durante as oficinas os responsáveis pelo aluno permanecem no Centro aguardando o
término do atendimento, essa atitude, segundo a direção do Centro, se dá para garantir a segurança
das crianças e adolescentes, pois alguns usam muitos medicamentos, dão crises e se caso acontecer
durante o atendimento os responsáveis estarão por perto para auxiliar. Devido a essa situação, é
comum o CRAEDI envolver as famílias organizar atividades que envolvem as famílias.

O Centro também garante encontros agendados entre professores do AEE e os professores da sala de
aula regular. Esses encontros permitem orientações de práticas pedagógicas para que o professor da
classe regular saiba como o trabalho está sendo realizado pelo (a) professor (a) de AEE e assim
possam trabalhar em parceria para que o educando tenha melhores resultados na aprendizagem.

O Centro oferta também, tanto para a equipe do Centro quanto para professores (as) monitores (as) e
gestores (as) das escolas, cursos presenciais e na modalidade de Educação à Distância (EAD),
sempre com foco na temática da Educação Especial, para garantir que todos tenham a oportunidade
de atualizarem e garantirem a inclusão dos estudantes, público alvo da Educação Especial, nas
escolas regulares e na sociedade.

4.RELATO DA EXPERIÊNCIA DO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CRAEDI
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2015, os (as) graduandos (as) do
Curso de Pedagogia da UNIVALE deveriam cumprir 300 horas de carga horária de estágio
supervisionado. Dentre os estágios definidos na matriz curricular do Curso de Pedagogia, até o
primeiro semestre de 2018, constava o Estágio de Educação Social.

O professor responsável pelo Estágio definiu alguns espaços onde os (as) graduandos (as) poderiam
realizar o estágio obrigatório. Por motivos de localização escolhi o CRAEDI. A única informação
que tinha sobre o Centro era que a instituição atendia o público alvo da Educação Especial.

No dia 5 de abril de 2018 iniciei o estágio, no período de 7h às 11h. Como eu não tinha um projeto
de estágio, por não conhecer o local e nem ao certo qual atividade prática seria mais adequada para o
público, na primeira semana observei o espaço, como a gestão se organizava e como eram as
atividades realizadas em cada oficina ofertada.

As oficinas ofertadas eram organizadas de acordo com a deficiência do aluno e sua duração era de
1h. No final das atividades os (as) educadores (as) levavam os (as) alunos (as) até o refeitório para
lancharem e logo depois eles (as) retornavam aos cuidados dos responsáveis que ficavam
aguardando-os na recepção.

Durante o período do estágio participei de oficinas diferentes, pois precisava conhecer o público e
como era o trabalho desenvolvido em cada oficina. Nas oficinas para o público com Deficiência
Intelectual, como os (as) alunos (as) apresentavam dificuldades na alfabetização, concentração e em
cálculos matemáticos, os (as) professores (as) utilizavam jogos, brincadeiras e outras atividades
dinâmicas que contribuíam com a atenção e concentração dos (as) alunos (as).

Nas oficinas de Autismo, as estereotipias que as crianças apresentavam chamou-me muito a atenção,
pois são diferentes reações e variam de acordo com o lugar e com as pessoas que estão no espaço,
elas têm dificuldade em sair da rotina.

Uma fala dita por uma das professoras da oficina de autismo que me marcoufoi: “cada autista é uma
caixinha de surpresa”, ela justificou que não há um método específico para trabalhar com todos os
autistas por igual, é os observando e identificando o grau do autismo que conseguiremos pensar nas
estratégias educativas que irá ajudá-los a se desenvolverem.

Em um determinado momento estive em um atendimento de uma criança com autismo grave, a
mesma não olhava nos olhos das professoras, gritava e não parava quieta, quando ficava nervoso ou
impaciente mordia as próprias mãos, tal ato deixava várias cicatrizes. A criança tinha 8 anos, a fala
era comprometida, se comunicava com gemidos, pegava e atirava objetos contra a parede. Cheguei a
pensar que a minha presença seria o motivo da reação desse aluno, pois era uma pessoa diferente,
que não fazia parte da rotina dele, mas aos poucos a criança se acalmou, acostumou-se com minha
presença. Depois desse caso entendi que a teoria ensinada na faculdade sobre alunos autistas era
apenas a ponta de um grande iceberg.

Na oficina de Linguagem e Conhecimento, que atende os (as) estudantes com Deficiência Intelectual
(DI) participei de várias atividades, em salas diferentes. As educadoras buscavam estimular os (as)
alunos (as) e para isso utilizavam diferentes jogos, textos escritos e imagens para desenvolver a
interpretação, dentre outras atividades. Havia alunos (as) com grau de deficiência leve, moderado e
grave, logo os grupos para o atendimento eram organizados de acordo com o grau de deficiência do
estudante.

Na oficina de Libras e Deficiência Visual o caso que chamou atenção foi o de um menino de 8 anos
que tinha uma perda auditiva progressiva devido a má formação da face, a criança falava
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normalmente, porém com a perda progressiva da audição a família aceitou que ele aprendesse Libras
como segunda língua. Durante o atendimento a criança não tinha nenhum intérprete no local, era
somente ela e a professora do AEE que era surda, porém sabia fazer leitura labial. O aluno tinha que
dar conta de entender o que a educadora queria ensiná-lo e no final do atendimento e conseguia
entender e realizar as atividades propostas.

Na oficina para os deficientes visuais foi triste ver a realidade, é angustiante ver tamanha
dependência e as inúmeras limitações que crianças e adultos com essa deficiência encontram na
sociedade e nas escolas.

No final do período de observação eu parei para assimilar tudo que tinha ouvido e visto. O próximo
desafio era, como obrigatoriedade do estágio, realizar uma atividade prática na instituição. Foi difícil
resolver porque eu tinha que levar em consideração a variedade das deficiências, o tempo das
oficinas, as famílias que permaneciam no local durante o atendimento, e principalmente, a atividade
prática deveria contemplar todos, sem distinção.

Depois de analisar cada particularidade surgiu o projeto “Aprendendo Brincando”, que resultou na
pintura de jogos pedagógicos no chão da área externa da instituição, que até então não era utilizada e
não tinha nenhum atrativo para as crianças/adolescentes.

Os jogos pintados foram: AMARELINHA, para trabalhar os numerais e coordenação motora grossa;
o JOGO DO CAMINHO, para desenvolver o equilíbrio e a concentração; o JOGO ABRE E FECHA,
para desenvolver a coordenação motora fina e atenção; a CORRIDA GEOMÉTRICA, para trabalhar
as cores, geometria e quantidade; e por fim o CARACOL ALFABÉTICO, cuja finalidade é o
reconhecimento das letras do alfabeto.

Após apresentar o projeto para a Direção do Centro, providenciamos os materiais: tintas e pincéis,
para a realização do projeto, esses foram adquiridos através de contribuições feitas pela Diretora e
pelos funcionários do Centro.

A pintura do espaço durou cerca de cinco dias e os jogos foram construídos em relevo, tornando-os
sensoriais. Durante a construção dos jogos vi a expectativa das crianças em relação ao espaço,
queriam pular, correr e brincar. Tudo era novo, colorido e atrativo.

Ao finalizar a construção dos jogos veio a imensa satisfação de missão cumprida, desejada e útil não
apenas para as crianças, mas também para os educadores e familiares. A prática não foi uma
atividade passageira para simplesmente cumprir exigências acadêmicas, ela foi pensada, estudada e
construída para fazer daquela simples área um lugar de múltiplos significados, algo que ficará
marcado, que será apoio durante o processo de aprendizagem, transformando-o em um espaço
recreativo para os alunos e que contribuirá para o desenvolvimento cognitivo e social.

Durante o período do estágio pude observar também o funcionamento geral da instituição, algumas
coisas e situações me chamaram atenção: o prédio onde atualmente funcionava o Centro era alugado
pela Prefeitura Municipal, possuía pouca acessibilidade, muitas escadas e nenhuma rampa ou
elevador em seu interior; as portas e banheiros, na sua maioria, não eram acessíveis aos cadeirantes,
o que me levou a refletir sobre a falta de compromisso, por parte do poder público, em adequar o
espaço para adequá-lo ao atendimento das pessoas com deficiência.

Quanto às observações feitas dentro das oficinas, destaco a criação de jogos por parte dos (as)
professores (as) do AEE. Os jogos foram construídos levando em consideração as especificidades
dos (as) alunos (as). Essa prática de criar seus próprios recursos é mais eficaz para o
desenvolvimento do (a) aluno (a) que comprar jogos industrializados, pois quando se confecciona
observa-se a necessidade apresentada pelo educando e com isso o desenvolvimento da
criança/adolescente é muito melhor.

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/centro_de_referencia_e_apoio_a_educacao_inclusiva_medica_zilda_ar.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da observação no campo de estágio e da pesquisa realizada percebemos que o Atendimento
Educacional Especializado dos estudantes, com deficiência, TEA e altas habilidades, da Rede
Municipal de Ensino é garantido através do CRAEDI e que o trabalho é desenvolvido através de
oficinas com o objetivo de estimular a linguagem, o processamento sensorial, as habilidades motoras,
a atenção e a concentração.

O Atendimento Educacional Especializado é peça fundamental para a inclusão. Esse atendimento é o
apoio que o aluno precisa para o seu acesso e permanência na escola regular, visto que o atendimento
zela pelo desenvolvimento integral do aluno para que o mesmo possa crescer, aprender, conviver e se
desenvolver dentro e fora da escola. É comessa visão e missão que o CRAEDI vemtrabalhando no
município de Governador Valadares – MG.

Através do estágio percebemos que até mesmo o lugar que foi organizado, especificamente, para
atender o público da Educação Especial tem seus desafios: espaço físico inadequado; falta de
materiais e falta de acessibilidade.

Durante as observações feitas nas oficinas ficou claro que independente do descaso das políticas
públicas com a Educação, pois ainda falta muitos materiais e principalmente adequações na estrutura
física para que o Centro seja um espaço apropriado para o trabalho inclusivo, foi perceptível que
essas barreiras não impediram que os profissionais do Centro desenvolvessem um trabalho com
qualidade, encontramos muitos jogos pedagógicos confeccionados pelos (as) professores (as) que
muito contribuíam para a prática pedagógica e para o desenvolvimento das crianças e adolescentes
que eram atendidos.

Concluímos que, a inclusão vai muito além da garantia de material didático apropriado e instalações
adequadas, é preciso que cada um de nós educadores (as) tenhamos compromisso com o
desenvolvimento do educando. Assim como os (as) educadores (as) do CRAEDI, todos os demais
educadores (as) precisam se comprometer em construir e não transferir conhecimentos, só assim
estaremos contribuindo com a aprendizagem dos estudantes, público alvo da Educação Especial, e
consequentemente motivaremos a sociedade a respeitar as diferenças, garantindo assim a inclusão em
todos os espaços sociais.
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Ação da Conferência fossem contempladas. Disponível em:
http://www.educabrasil.com.br/conferencia-de-jomtien/ Acesso em 05 mar. 2019.

1. A Declaração de Salamanca (1994) é uma resolução das Nações Unidas que trata dos
princípios, política eprática em educação especial. Adotada em Assembleia Geral, apresenta os
Procedimentos-Padrões das Nações Unidas para a Equalização de Oportunidades para Pessoas
com Deficiência (UNESCO, 1994).

1. O atendimento educacional especializado (AEE) éum serviço da educação especial que
identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as
barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas"
(SEESP/MEC, 2008).
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