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RESUMO

O artigo em questão objetiva trazer informações sobre o AEE – Atendimento Educacional Especializado e a
inclusão de crianças surdas neste atendimento em turno contrário ou oposto a sua escolarização. Neste
contexto, os alunos surdos inseridos no ensino regular de escolas públicas brasileiras, precisam estar
inclusos no AEE de modo a garantir valorização dos seus direitos relativos à educação. Assim sendo,
garantir a efetiva participação destes alunos nestes atendimentos requer uma compreensão da lei que o
garante, de pais e professores envolvidos, além da gestão pública dos municípios brasileiros para
ampliarem seus ambientes escolares com tal atendimento ao público alvo da educação especial. Os
pressupostos teóricos deste trabalho estão fundamentados em ALVEZ (2010) e DAMÁZIO (2007) que
darão embasamento teórico fundamental na abordagem deste tema em questão.
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ABSTRACT

The article in question aims to bring information about the ESA Specialized Educational care – and the
inclusion of deaf children in attendance in turn opposed or opposite their schooling. In this context, the
deaf students entered into the mainstream of Brazilian public schools, need to be included in the ESA to
ensure recovery of their rights relating to education. Therefore, to ensure the effective participation of
these students in these services requires an understanding of the law that guarantees, parents and
teachers involved, in addition to the public management of Brazilian municipalities to expand their school
environments with such customer service target of special education. The theoretical assumptions of this
work are based on ALVES (2010) and DAMÁZIO (2007) which will give theoretical basis in the approach to
this subject.
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INTRODUÇÃO

A sociedade brasileira caminha para uma sociedade cada vez mais inclusiva. É evidente que este caminhar
poderá se tornar cada vez crescente com a participação de indivíduos seja estes envolvidos ou não com
assuntos relacionados a educação, mas que tenha vontade de modificar a realidade em que vive com
simples gestos e ações transformadoras. Ser cidadão desta nação requer uma colaboração mais efetiva na
aplicação de deveres a serem cumpridos e aplicados em benefício da população.

A educação surge neste contexto como principal aliada na concretização de uma possível mudança de
mentalidade e nas realizações de ações que valorizem o ser humano como ser capaz de modificar a
realidade em que ele vive, ou seja, educar é levar a todos a terem compreensão de determinado assunto,
entretanto, respeitar a contribuição que cada um poderá dar sobre determinado tema a partir por exemplo
de uma suposta tomada de atitude.

E é nesta perspectiva que nasce a educação inclusiva como principal área de apoio a esta mudança, pois a
mesma vem buscar garantir uma educação que valorize a pessoa, como ela é, ou seja, um indivíduo que
necessita urgente de liberdade pessoal e social para participar efetivamente da sociedade em que está
inserido. Assim, surgem as pessoas com necessidades educacionais especiais necessitando garantir o seu
espaço individual e social como cidadão, querendo também exercer a sua cidadania e, além disso, garantir
que os seus direitos sociais sejam respeitados a fim de que se tornem uma realidade.

Para a pessoa surda valorização da diversidade se dá não somente com o respeito a sua pessoa, mas com
a concretização de fato deste respeito através de ambientes contendo pessoas que o incluam e o
respeitem como seres iguais.

O aluno surdo quer a garantia de espaços educacionais que garantam a ele adquirir a assimilação dos
conteúdos escolares assim, como acontece com os alunos ouvintes. Espaços estes, com professores e
intérpretes onde auxiliaram os professores e os alunos na tradução e compreensão da comunicação
ocorrida no ambiente de sala de aula. De Salas de Recursos com o Atendimento Educacional Especializado
– AEE, onde o aluno poderá estudar no turno oposto a sua escolarização galgando possibilidades de
igualdade de condições escolares.

O presente artigo almeja trazer informações sobre um tema muito relevante nos dias atuais, o AEE –
Atendimento Educacional Especializado e a inclusão de crianças surdas neste atendimento em turno
contrário ou oposto a sua escolarização. Muitas destas crianças já estão inseridas no ensino regular de
muitas escolas públicas brasileiras, mas o fato é que muitas delas não são inclusas efetivamente no AEE,
sendo desvalorizadas no tocante aos seus direitos relativos à educação. A Sala de Recursos é local onde
deverá a ver o AEE para que estes alunos possam de fato contribuir com mais efetivação a sua
participação tanto no ambiente escolar e social em que está inserido. Assim sendo, garantir a efetiva
participação destes alunos nestes atendimentos requer uma compreensão da lei que o garante, de pais e
professores envolvidos, além da gestão pública dos municípios brasileiros para ampliarem seus ambientes
escolares com tal atendimento ao público alvo da educação especial. Os pressupostos teóricos deste
trabalho estão fundamentados em (ALVEZ, 2010) e (DAMÁZIO, 2007) que darão embasamento teórico
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fundamental na abordagem deste tema em questão.

Atendimento Educacional Especializado para surdos nos diversos níveis de ensino

Em algumas escolas de educação básica brasileiras existem Salas de Recursos Multifuncionais, onde são
realizados Atendimentos Educacionais Especializados – AEE aos alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento ou superdotados/altas habilidades. Estas salas possuem mobiliários do tipo I e II,
materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos específicos para o
atendimento aos alunos público alvo da educação especial, em turno contrário ou oposto à escolarização.
Neste contexto, por meio da Portaria Nº. 13, de 24 de abril de 2007, o Ministério da Educação instituiu o
Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, com o objetivo de apoiar as redes públicas
de ensino na organização e na oferta do AEE e contribuir com o fortalecimento do processo de inclusão
educacional nas classes comuns de ensino.

Uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (2008) é o Atendimento Educacional Especializado – AEE, um 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)

Na perspectiva inclusiva, o AEE para alunos surdos tem como compreensão inicial que estas pessoas têm
capacidades e potencial para o absoluto desenvolvimento e aprendizagem. O atendimento educacional
especializado deste aluno já hoje assegurado e reconhecido pelas leis brasileiras e internacionais, que dão
direito ao surdo no método educacional uma educação bilíngüe.

“O AEE deve ser visto como uma construção e reconstrução de experiências e
vivências educacionais, em que a organização do conteúdo curricular não deve
estar pautada numa visão linear, hierarquizada e fragmentada do conhecimento.
O conhecimento precisa ser compreendido como uma teia de relações, na qual as
informações se processam como instrumento de interlocução e de diálogo.”
(ALVEZ, Carla Barbosa, 2010, pg. 9)

Segundo Alvez (2010), as práticas em sala de aula comum e do AEE devem ser articuladas por
metodologias que estimulem vivências e que levem o aluno aprender, propiciando condições essenciais da
aprendizagem dos alunos com surdez na abordagem bilíngüe.

Neste contexto, o professor da sala de aula comum precisa consolidar a sua metodologia de maneira que o
aluno surdo possa vivenciar uma aprendizagem significativa e que esta consiga desenvolver a sua
linguagem e a língua potencializando as suas habilidades. Em conjunto com professor da sala de AEE a
promoção a Libras e a Língua Portuguesa acontecerá de maneira natural, pois o aluno surdo deverá ter
acesso ao conhecimento escolar em duas línguas.

A educação das duas línguas (Libras e Língua Portuguesa) para o aluno surdo promoverá o seu
desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e lingüístico com os demais colegas da sala regular.

“A prática pedagógica do AEE parte dos contextos de aprendizagem definidos pelo
professor da sala comum, que realizando pesquisas sobre o assunto a ser
estudado e elabora um plano de trabalho envolvendo os conteúdos curriculares. O
professor de AEE entra em contato com esse plano de trabalho para desenvolver
as atividades complementares com os alunos com surdez.” (ALVEZ, Carla
Barbosa, 2010, pg. 10)

Para Damázio (2007), o AEE envolve três momentos didáticos pedagógicos:
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• Atendimento Educacional Especializado em Libras;
• Atendimento Educacional Especializado de Libras;
• Atendimento Educacional Especializado de Língua Portuguesa.

O professor da sala de AEE ao elaborar o seu Plano de AEE precisará focar a quebra de barreiras que os
alunos surdos precisam vivenciar no seu cotidiano escolar e social a fim de que o processo de
escolarização destes alunos em ambientes inclusivos seja o melhor possível.

No Art. 5° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Título II –

Dos Direitos e Garantias Fundamentais, no Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos diz
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, á liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade...”.

O Atendimento Educacional Especializado em Libras é um atendimento que colabora para que os alunos
surdos participem das aulas, compreendendo de modo mais aprofundado o que é desenvolvido pelo
professor da sala de aula do ensino regular, pois será através deste momento de captação dos conteúdos
curriculares propostos pela escola, que o professor de AEE irá complementar o ensino com o uso da Libras,
retomando ideias essências que ele terá mais acesso garantindo assim, até uma melhor interação com os
seus colegas de classe.

O Atendimento Educacional Especializado de Libras requer um caminho metodológico para o ensino de
Libras no AEE.

“O ensino de uma língua requer critérios metodológicos que favoreçam a
contextualização significativa, considerando que nem sempre o signo lingüístico é
motivado. Na organização do AEE, o professor de Libras deve planejar o ensino
dessa língua a partir de diversos aspectos que envolvem sua aprendizagem, como
referenciais visuais, anotação em língua portuguesa, datilologia (alfabeto
manual), parâmetros primários e secundários, classificadores e sinais.” (ALVEZ,
Carla Barbosa, 2010, pg. 17)

Para se ensinar qualquer língua o professor necessita ter conhecimento da estrutura de tal língua e ser
fluente na mesma, para a partir daí conseguir desenvolver um trabalho de forma vivencial e prático
através de recursos didáticos elaborados para alcançar tal objetivo. Desta forma, no ensino da Libras não
será diferente e o professor de AEE deverá se enquadrar neste formato.

Já o Atendimento Educacional Especializado de Língua Portuguesa é uma proposta de ensino do português
escrito para alunos surdos orientando-se na concepção bilíngüe: Libras e português escrito, utilizando-se
das duas línguas em situações adversas no ambiente escolar em todo o seu processo.

È necessário a ver uma organização do ensino da língua portuguesa no AEE, respeitando os três níveis de
ensino do português escrito para alunos surdez: primeiro nível perpassando a educação infantil e o ciclo de
alfabetização no decorrer do ensino fundamental, segundo nível intermediário com textos com estruturas
razoáveis e o terceiro nível com o os conhecimentos do português escrito recaindo sobre a língua oficial.

A Libras: Língua de Sinais Brasileira

A Libras: a Língua de Sinais Brasileira aparece na conjuntura brasileira afim de apoiar a implementação da
Educação Especial, enaltecida pela LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
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A legislação que regulamenta oficialmente a Língua Brasileira de Sinais é datada de 24 de abril de 2002 e
recebe o número 10.436:

Art. 1° - É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua
Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associados.

Parágrafo único – Entende-se como Língua Brasileira de Sinais Libras - a forma de
comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza
visual-motora, como estrutura gramatical própria, constituem um sistema
lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas
surdas do Brasil.

Esta lei dispõe sobre a efetivação da Libras como primeira língua do surdo e a Língua Portuguesa, na sua
modalidade escrita, como segunda língua, prevendo, além disso, o acesso por parte do surdo a ambas as
línguas tanto no meio familiar como no escolar, além de outras determinações supracitadas na mesma.

Além disso, a Lei n° 5.626/05 inclui a Libras como disciplina curricular na formação do professor,
tradutor/intérprete, a certificação da proficiência em Libras, o ensino da Língua Portuguesa como segunda
língua para os alunos surdos e a inclusão destes da educação bilíngüe nos sistemas de ensino.

Assim, a Libras deve ser utilizada pelo surdo sempre como meio da comunicação e expressão no
desenvolvimento da sua aprendizagem e será a partir deste momento que o surdo obterá condições para
aprendizagem da L2 no caso da língua Portuguesa. Este momento será proporcionado pela família, pela
escola como um todo e os profissionais de outras áreas envolvidos. É relevante que todos estes agentes
estejam juntos em pró da eficácia da aprendizagem do surdo e da sua socialização no mundo externo, ou
seja, fora destes ambientes mencionados acima.

É extremamente relevante por parte da sociedade em geral respeitar o direito do surdo ao acesso a sua
língua natural que é a Língua de Sinais e apoiar o direito dele no tocante a aprendizagem da Língua
Portuguesa como segunda língua, pois é uma ação que deve acontecer de modo natural.

Pensar em diferentes formas de ensinar e aprender, considerando diferentes formas de pensar, de
expressar, de ver o outro, redimensiona e provoca o sentido de busca e de encontro estes seriam os
efeitos da realização destas ações na modalidade de provocação de novos olhares sobre esta questão.

A sigla LIBRAS anteriormente utilizada e hoje substituída pela palavra Libras, pois antes significava Língua
Brasileira de Sinais. E hoje foi substituída pela Língua de Sinais Brasileira. Na Língua de Sinais o sinal
significa o mesmo que a palavra para a Língua Portuguesa. Assim, não se deve chamar de gesto ou
mímicas e sim de sinais.

Assim, como os demais idiomas existentes hoje em dia no mundo, a Língua
Brasileira de Sinais é, também, um idioma que possui uma estrutura gramatical
própria, contendo particularidades idiomáticas e variações regionais, que se
assemelham ao sotaque ou ás gírias da Língua Portuguesa, que são próprias de
cada região do Brasil. (CASTRO, Alberto Rainha de. 2005 p.23)

Os pontos de articulação expressados pelos fonemas nas línguas orais, na língua de sinais são expressos
pelas articulações expressados por toques no corpo do usuário ou no espaço neutro. Além disso, para a
composição de um sinal na Língua Brasileira de Sinais é necessário a utilização de cinco parâmetros desta
língua, são eles: a configuração de mãos, o ponto de articulação, movimento, orientação ou
direcionalidade e expressão facial e/ou corporal. Desta maneira, um profissional na área da educação
precisa aprender e se aperfeiçoar nesta língua de sinais para poder desenvolver um trabalho de qualidade
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com alunos surdos.

Cada país possui uma língua de sinais, ou seja, elas não são universais, pois cada uma tem sua própria
estrutura gramatical. Assim, percebemos que uma língua como qualquer outra, pois representa a cultura
de um povo. E é nesta conjuntura, que surge a pessoa surda. Como um ser humano como qualquer outro
que tem o direito de estudar nas escolas públicas do ensino regular “o surdo” deve ter o seu direito
garantido por lei de um intérprete na sala de aula comum, para que tudo que for transmitido pelo
professor regente de sala de aula seja transmitido para o aluno surdo. Além disso, este terá o direito de
ter acesso ao atendimento educacional especializado que é por sua vez, um atendimento que a criança ou
adolescente com necessidades educacionais especiais, inclusive o surdo tem como direito no turno
contrário ou oposto ao ensino regular em que estuda. Vale ressaltar, que o atendimento educacional
especializado não é um momento que o aluno fará suas atividades de classe no turno contrário, ou seja,
ela não poderá ser encarada como uma banca, mas como um local de aprendizagens múltiplas que a partir
daí, complementará naturalmente os estudos do ensino regular.

As políticas educacionais devem estar atentas nesta relação de respeito às diferenças dos outros, sejam
eles surdos ou que apresentem outro tipo de deficiência, ou seja, neste caso específico, a educação das
pessoas surdas tenha acesso garantido à língua nacional de sinais.

•

O AEE - Atendimento Educacional Especializado tem o objetivo de complementar e/ou suplementar a
formação dos alunos com necessidades educacionais especializados com o intuito de garantir uma
independência e autonomia no ambiente escolar e fora deste ambiente. Algumas cidades brasileiras
dispõem de tal oferta de ensino, mas diversas outras cidades ainda não a dispõem. Desta forma,
implementar mais ofertas de AEE em todo o país seria uma das iniciativas urgente a serem tomadas, mas
é evidente que para isto acontecer é necessário que as Salas de Recursos sejam montadas de acordo com
os seus Tipos, que não sejam acopladas em salas de arquivos existentes nas escolas, por exemplo, e que
disponham de profissionais capacitados para exercer e desempenhar a função de professor desta sala.

Desenvolver atividades de acordo com a proposta do professor regente da sala de aula é uma das funções
do professor da Sala de Recursos para que auxiliar a aprendizagem dos alunos surdos. O professor da Sala
de Recursos precisa estar em sintonia com o professor regente da sala de aula para que desta forma as
ações realizadas por ambos tenha êxito. Além disso, far-se-á necessário que os gestores municipais
organizem nas suas cidades onde existe Sala de Recursos cursos de capacitação e formação continuadas
para os professores que atuam na Sala de Recursos e para professores regentes do ensino regular, pois
estes últimos se não tiveram alunos surdos em classe possivelmente estarão perto de recebê-los, pois a
demanda aumenta a cada dia. Outra questão é a construção de mais Salas de Recursos nas cidades
brasileiras para atender a demanda de alunos com necessidades educacionais especiais.

É papel não somente dos professores dos alunos a serem incluídos nos ambientes de ensino e respeitados
nas suas particularidades. É preciso urgentemente compreender o significado do AEE e o seu objetivo para
ser alcançado com sucesso necessita do apoio não somente da escola, mas também da família dos alunos
envolvidos, dos profissionais relacionados a educação, saúde, psicologia, fonoaudiologia e da saúde.

Por fim, esta pesquisa permitiu tecer reflexões sobre a necessidade que se deve dar aos alunos com
necessidades educacionais especializados, mas em especial aos alunos surdos, pois este foi o foco deste
trabalho. É de extrema relevância o respeito ao ser humano, a inclusão social e a multiplicidade de
diferentes indivíduos viventes no Brasil. Assim, a finalidade é que este artigo desenvolva o saber na área
de educação inclusiva gerando assim, outras pesquisas a serem realizadas nesta área.
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