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EPÍGRAFE 
 

A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação 
para a vida, é a própria vida. 

John Dewey 

 

https://www.pensador.com/autor/john_dewey/


 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os resultados de estudos e intervenção realizados no 
Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica da UNIARP. Ele tem como 
foco o uso das Salas Multifuncionais para o Processo de Inclusão de Crianças Com 
Deficiência Intelectual. Ainda no século XXI, a inclusão é um desafio para a sociedade 
e para a escola, a qual prevê a igualdade de direitos e deveres e busca qualidade para 
todas as pessoas com ou sem deficiência. Falar sobre esse tema é complexo, pois 
depende de uma mudança nos valores sociais, comportamentais e de certa forma 
uma mudança institucional. A escolha da temática é resultado de uma trajetória 
profissional na função de Orientadora Educacional em uma escola municipal em 
Videira-SC, onde ficou perceptível as dificuldades de inclusão das crianças 
deficientes, não somente no âmbito pedagógico, mas também no espaço físico e a 
sua inclusão social no contexto escolar. Esse estudo tem como objetivo geral 
desenvolver atividades que possibilitem a inclusão de estudantes com deficiência 
intelectual em uma escola de ensino fundamental, utilizando as salas multifuncionais. 
Para que houvesse sucesso na pesquisa, estabeleceu-se os objetivos específicos 
para que me orientassem em torno dessa pesquisa: compreender o que são políticas 
e processos de inclusão; analisar a importância das salas multifuncionais dentro do 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiências, com enfoque na 
inclusão escolar; identificar os métodos de ensino utilizados com os alunos que são 
atendidos na Sala de Recursos Multifuncional e desenvolver atividades que 
possibilitem o processo de ensino e aprendizagem e a inclusão de estudantes com 
deficiência intelectual da escola em pesquisa. A presente pesquisa pautou-se em um 
estudo bibliográfico, qualitativo e de pesquisa-intervenção. O estudo bibliográfico se 
baseou em pesquisas em livros, periódicos e materiais eletrônicos. Os métodos 
utilizados na pesquisa de intervenção foi estudo de caso de três alunos com 
deficiência intelectual que frequentam a sala multifuncional de uma escola de 
Educação Básica do Município de Videira-SC. Os resultados mostraram que aos 
poucos a inclusão está sendo compreendida na sua essência e os espaços 
educacionais estão sendo adaptados a essa nova visão inclusiva. Percebeu-se que, 
quando a escola muda sua forma de visão perante a inclusão, os profissionais 
desenvolvem um trabalho diferenciado, proporcionando um processo de ensino e 
aprendizado focado nas potencialidades de cada aluno, nessa perspectiva os mesmos 
começam a ganhar autoestima e a aprendizagem passa a assumir um caráter 
democrático e inclusivo.  

 
Palavras-chave: Educação Básica. Inclusão. Políticas e processos de Inclusão. 
Atendimento Educacional Especializado. Práticas individualizadas.  
 
 
 



 

ASTRACT 

 

This work presents the results of studies and intervention carried out in the 
Professional Master's Program in Basic Education of UNIARP. It focuses on the use of 
the Multifunctional Rooms for the Process of Inclusion of the Children with Intellectual 
Disabilities. The inclusion is a challenge for society and for the school still in the 21st 
century, which it foresees equality of rights and duties and seeks quality for all people 
with disabilities or without disabilities. Talk about this topic is complex because it 
depends on a change in social, behavioral  and institutional values. The choice of the 
topic is the result of a professional trajectory in the role of Educational Advisor in a 
municipal school in Videira-SC, where the disable children´s difficulties of inclusion  
were visible, not only in the pedagogical scope but also in the physical space and their 
inclusion social in the school context. This study has as general objective to develop 
activities that allow the inclusion of the students with intellectual disabilities in a primary 
school, using the multifunctional rooms. It has been specific objectives for successful 
research and I was able to guide myself about it: to understand what policies and 
processes of inclusion are; analyze the importance of multifunctional rooms within the 
teaching and learning process of students with disabilities, with a focus on school 
inclusion; identify the teaching methods used with the students that are attended in the 
Multifunctional Resource Room and develop activities that make possible the process 
of teaching learning and the inclusion of students with intellectual disabilities of the 
researched school. The present research was based on a bibliographic, qualitative and 
research-intervention study. The bibliographic study was based on researches in 
books, periodicals and electronic materials. The methods used in the intervention 
research was a case study of three students with intellectual disabilities who attend the 
multifunctional room of a Basic Education school in the Municipality of Videira. The 
results showed that inclusion is gradually being understood in its essence and the 
educational spaces are being adapted to this new inclusive vision. It was noticed that, 
when the school changes its form of vision before the inclusion, the professionals 
develop a differentiated work, providing a process of teaching and learning focused on 
the potentialities of each student, in this perspective they begin to gain self-esteem and 
the learning passes to assume a democratic and inclusive character. 
 
Keywords: Basic Education. Inclusion.; Inclusion policies and processes .; 
Specialized Educational Assistance .; Individualized Practices Individualized practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

A interação social é essencial para o desenvolvimento infantil, sendo 

indispensável para que a criança aprenda a lidar com o mundo. É por meio dessa 

interação, que se desenvolve a socialização, o desenvolvimento humano, físico, como 

também acontece na prática de valores que será levada para toda a vida. 

Toda essa interação social traz exigências muito complexas que podem, 

algumas vezes, inibir a aprendizagem dos alunos. No domínio da educação, Delors 

(1996) considera que à escola cabe descortinar, encorajar e estimular as habilidades 

individuais dos sujeitos, ao longo da vida, tendo em conta que eles são o princípio 

mais relevante das sociedades, por motivos humanos ou/e econômicos.  

Nesse contexto, o professor necessita elaborar uma prática que inclua a 

aprendizagem e o desenvolvimento de todos os alunos, em todas as dimensões, que 

integre a aprendizagem desses com dificuldades e ainda sejam feitos os ajustamentos 

e apoios especiais no processo educativo, não ficando a participação do aluno restrita 

à frequência física por estar dentro da sala de aula. 

O tema abordado nesta dissertação é “Inclusão de alunos com deficiência 

intelectual em uma escola de Educação Básica por meio das Salas de Recursos 

Multifuncionais. 

A escolha da temática é resultado de uma trajetória profissional na função de 

Orientadora Educacional em uma escola municipal em Videira-SC, onde ficou 

perceptível as dificuldades de inclusão das crianças deficientes, não somente no 

âmbito pedagógico, mas também no espaço físico e a sua integração social no 

contexto escolar. 

No cotidiano dessas escolas, algumas questões foram intrigando, como o 

distanciamento dos alunos sem anomalias dos alunos com deficiências, embora que 

se anuncie que todos os níveis e modalidades de ensino sejam integrantes na 

educação. 

A educação Especial no Brasil vem sendo reestruturada. Atualmente ela passa 

por um momento de revisão epistemológica, que se caracteriza pelo movimento da 

Educação Inclusiva. Este movimento ocorre pelas mudanças ocorridas nas atitudes 

sociais que foram se modificando ao longo da história, com relação ao tratamento 

dado às pessoas com deficiência. 
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Hoje, tem-se o entendimento de que deficiência é uma limitação das funções 

físicas, sensoriais ou intelectuais de uma pessoa. Diante dessa compreensão, sabe-

se que cada criança apresenta especificidades diferentes, pois cada ser humano é 

único, especialmente aqueles que possuem algumas limitações que dificultam sua 

relação com o outro. 

À vista disso, compreender e aceitar essas especificidades são atos de 

inclusão, a qual se baseia na dimensão humana e sociocultural. A Declaração Mundial 

de Educação para todos propõe uma educação destinada a satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem, desenvolvimento pleno das potencialidades 

humanas melhoria da qualidade de vida e do conhecimento, e a participação do 

cidadão na transformação cultural de sua comunidade (Declaração de Educação para 

Todos, Art. 1°). Nesta perspectiva, entendemos que o desenvolvimento de sistemas 

educacionais inclusivos no qual as escolas devem acolher todas as crianças, 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas e outras, representando assim a possibilidade de combater a exclusão e 

responder às especificidades dos alunos. 

Proporcionar ao estudante com deficiência momentos onde possam 

reconhecer suas capacidades, desenvolver sua personalidade e possibilitar a 

participação ativa na vida social e no mundo do trabalho são os objetivos principais 

da educação especial, assim como desenvolvimento biológico, psíquico e social, 

proporcionando aprendizagens que conduzam a criança com deficiência para maior 

autonomia. 

Com o objetivo de tornar a escola um espaço democrático que acolha e garanta 

a permanência de todos os alunos, sem distinção social, cultural, étnica, de gênero ou 

em razão da deficiência e das características pessoais, o Ministério da Educação 

implementa uma política de inclusão que pressupõe a reestruturação do sistema 

educacional. Atendendo as necessidades educacionais especiais e respeitando seus 

direitos, a sala multifuncional favorecerá o processo de inclusão educacional, 

trabalhando com os alunos em turno inverso ao ensino regular a que estão 

matriculados, orientando pais e professores. 

O objetivo principal das Salas Multifuncionais é atender com qualidade alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, matriculados nas classes comuns do ensino regular. O 

programa de implantação das Salas de Recursos Multifuncionais idealizado pelo MEC 
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é destinado às escolas das redes estaduais e municipais de educação, em que os 

alunos com essas características estejam registrados no Censo Escolares MEC/INEP. 

O governo Federal disponibilizou às escolas públicas de ensino regular, 

conjunto de equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de 

acessibilidade para a organização do espaço de atendimento educacional 

especializado. Cabendo ao sistema de ensino, a seguinte contrapartida: 

disponibilização de espaço físico para implantação dos equipamentos, mobiliários e 

materiais didáticos e pedagógicos de acessibilidade, bem como, do professor para 

atuar na sala de Atendimento de Educação Especializado (AEE). 

Um dos desafios da educação brasileira é a implementação da política de 

inclusão educacional de promoção do acesso e da qualidade, com a organização de 

escolas que atendam a todos os alunos sem nenhum tipo de discriminação, escolas 

que valorizem as diferenças como fator de enriquecimento do processo educacional, 

transpondo barreiras para a aprendizagem e a participação com igualdade de 

oportunidades.  

Dessa forma, surge o problema de pesquisa o qual pautou-se na observação e 

o acompanhamento do comportamento, da interação e aprendizagem de três crianças 

com deficiência intelectual no contexto de inclusão de uma escola de Educação 

Básica. Diante disso, então questionou-se: como desenvolver um trabalho de inclusão 

com estudantes com deficiência intelectual em uma escola de Educação Básica, 

utilizando as salas multifuncionais? 

Com isso, esta dissertação tem como objetivo geral desenvolver atividades que 

possibilitem a inclusão de estudantes com deficiência intelectual em uma escola de 

ensino fundamental, utilizando as salas multifuncionais.  

Para que houvesse sucesso na pesquisa, estabeleceu-se os objetivos 

específicos para que me orientassem em torno dessa pesquisa: Compreender o que 

são políticas e processos de inclusão; analisar a importância das salas multifuncionais 

dentro do processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiências, com 

enfoque na inclusão escolar; identificar os métodos de ensino, utilizados com os 

alunos que são atendidos na Sala de Recursos Multifuncional e desenvolver 

atividades que possibilitem o processo de ensino  aprendizagem  e a inclusão de 

estudantes com deficiência intelectual da escola em pesquisa.  
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Os métodos utilizados na pesquisa de intervenção foi estudo de caso de três 

alunos com deficiência intelectual que frequentam a sala multifuncional de uma escola 

de Educação Básica do Município de Videira.   

Inicialmente, foi realizada a busca de informações dos alunos A, B e C., onde 

se observou o contexto escolar, a interação social em sala de aula e no espaço escolar 

no geral, o desenvolvimento da aprendizagem, interação professor-aluno. Em 

seguida, na sala multifuncional foi realizada uma avaliação individual, com o intuito de 

investigar o nível da linguagem oral e escrita, suas aprendizagens e dificuldades, com 

intuito de obtenção de um embasamento para se traçar um plano de ensino específico 

para cada aluno. 

Nesse sentido, esta dissertação está assim organizada: o primeiro capítulo 

versa sobre as políticas e processo de educação inclusiva, conceituando o que é 

inclusão e as políticas da educação inclusiva no contexto histórico. O qual defende 

que a inclusão se baseia na dimensão humana e sociocultural. 

No segundo capítulo, conceituamos o que vem a ser Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), sua importância no contexto educacional e o papel do professor 

na sala AEE. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva define o Atendimento Educacional Especializado sendo um atendimento 

oferecido aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação, de forma complementar e/ou suplementar ao ensino 

regular, considerando as necessidades desses alunos. Onde o professor do AEE, 

dependendo da necessidade de seu aluno, irá organizar atividades e recursos 

pedagógicos e de acessibilidade a fim de facilitar o processo de construção de 

aprendizagem do sujeito. 

O terceiro capítulo traz uma explanação sobre a deficiência intelectual no 

atendimento educacional especializado. Define o que é a deficiência intelectual, 

explanando sua trajetória legal, suas possíveis causas e apresenta suas variações, 

que podem ser na área motora, cognitiva, na comunicação e/ou na área sócio 

educacional.  

O quarto capítulo especifica a metodologia utilizada, sendo ela referencial 

teórica, quantitativa e pesquisa de intervenção. 

No quinto e último capítulo, faz-se a análise dos resultados da intervenção 

realizada numa escola de educação básica municipal da cidade de Videira, com três 

alunos com deficiência intelectual que frequentam a sala de Atendimento Educacional 
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Especializado. A intervenção foi fundamental para vivenciar a teoria estudada durante 

a formação profissional do Mestrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  POLÍTICAS E PROCESSO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Historicamente, vivemos numa sociedade excludente e temos um grande 

desafio: efetivar a prática inclusiva nas escolas, visto que ela faz parte do sistema 

social, pois pode significar o desenvolvimento da educação para todos, colaborando 

na construção da sociedade mais justa e igualitária. 

Para isso acontecer é necessária uma mudança de prática com a consolidação 

de um sistema educacional inclusivo que promova a transformação das relações 

sociais e históricas que produziam discriminação e exclusão durante muitos anos. 

Para entender as políticas da educação inclusiva se faz necessário obter um 

claro entendimento sobre o que é inclusão. 

 

1.1 INCLUSÃO 

 

A Inclusão é um processo que visa igualdade de gênero, classe social, raça, 

etnia, religião. É a inserção da igualdade a todas as pessoas, indiferentes de suas 

peculiaridades e diferenças. 

A inclusão defendida pelo Plano Nacional da Educação (PNE) é ampla ao 

defender e mencionar a inclusão da diversidade humana que não está, somente, 

limitada às pessoas com deficiência, mas dos “diferentes”, como o homossexual, o 

negro, o índio, o pobre, dentre outros. 

O conceito de Inclusão no âmbito específico da Educação implica, em rejeitar, 

por princípio, a exclusão de qualquer aluno da comunidade escolar. Para isso, a escola 

que pretende seguir uma política de Educação Inclusiva desenvolve políticas, culturas 

e práticas que valorizam a contribuição ativa de cada aluno para a construção de um 

conhecimento construído e partilhado e desta forma atingir a qualidade acadêmica e 

sócia cultural sem discriminação. 

Para Sandoval et.al. (2002), “a inclusão em educação envolve processos de 

aumento da participação e redução da exclusão de todos os alunos das culturas, dos 

currículos e das comunidades das escolas locais” 

Fonseca e Silva (2010, p. 4) defendem que “Inclusão envolve a reestruturarão 

das culturas, políticas e práticas nas escolas de forma que elas respondam à 
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diversidade de alunos de sua localidade atendendo as suas diferenças e 

peculiaridades”. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial 

(BRASIL, 2001, p. 56): 

 

Inclusão, portanto, não significa, simplesmente matricular os educandos com 
necessidades especiais na classe comum, ignorando suas necessidades 
específicas, mas significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à 
sua ação pedagógica. 

 

A inserção dos alunos com deficiência na escola regular é positiva, pois os 

mesmos vão estar inseridos no meio em que vivem se sentindo parte da sociedade, 

para que possam conviver com os outros com igualdade de condições. 

Segundo Stainback, (1999, p. 77): 

 

A educação inclusiva pode ser definida como “a prática da inclusão de todos” 
– independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou 
cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde as necessidades 
desses alunos sejam satisfeitas. 

 

A garantia da inclusão ainda encontra motivos que dificultam esse processo no 

ensino regular como: “a falta de profissional na área e de recursos, muitas vezes a 

escola tem material adaptado e inclusivo, mas não tem pessoas preparadas para usar, 

falta de segundo professor para poder trabalhar mais próximo ao aluno para ajudar 

nas atividades” (OLIVEIRA, 1997, p. 51). Assim a aprendizagem e o desenvolvimento 

ocorrerão de forma eficaz com a intervenção do educador porque o indivíduo isolado 

não será capaz de fazê-lo.  

Como afirma Oliveira (1997, p. 63): 

 
A escola é um lugar social, onde o contato com o sistema de escrita e com a 
ciência enquanto modalidade de construção de conhecimento se dá de forma 
sistemática e intensa, potencializando os efeitos dessas outras conquistas 
culturais sobre os modos de pensamento. 

 

Ainda, o que mais limita e dificulta a aprendizagem e escolarização da pessoa 

com deficiência é a falta de professores qualificados, poucas capacitações e cursos 

destinados aos professores sobre a inclusão, pouco conhecimento dos educadores 

sobre as legislações e as deficiências, falta de materiais adaptados e tecnologias 

assistidas, a limitação da própria deficiência, falta de profissionais técnicos 

(fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas e pouca ou nenhuma acessibilidade 
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arquitetônica. Muitos dos itens fazem parte das principais queixas com relação a 

efetivação da inclusão no ensino regular. 

Essa legalidade diante da inclusão traz políticas educacionais inclusivas que 

rompem as barreiras de preconceitos e reorganizam as estratégias escolares e da 

gestão escolar, ocasionando numa transformação educacional para obtenção de uma 

educação de qualidade para todos. O gestor escolar necessita conhecer os aspectos 

legais para assim poder acompanhar e avaliar o trabalho desenvolvido pelos 

profissionais capacitados para trabalhar com alunos da inclusão. 

Os processos de inclusão e a preparação como nos ensinam Werle (2003, p. 

24), não devem ser, “[...] simplesmente, um aspecto conceitual ou um direito 

assegurado por lei, mas sim algo que deve ser desenvolvido e construído como prática 

pela comunidade”. Mesmo sendo assegurados por lei, muitos são os empecilhos para 

ser garantida a inclusão no âmbito educacional. Por isso há muita relevância do 

trabalho colaborativo entre todas as partes envolvidas. 

Cada membro deve desenvolver sua função no contexto escolar, devendo fazer 

parte dessa rede, alunos, psicólogos, docentes, fonoaudiólogo, gestores, família, 

coordenação pedagógica e psicopedagogo.  

A educação no século XXI, traz a ideia de que a inclusão na perspectiva escolar 

é uma questão de direitos humanos, e os indivíduos com necessidades educativas 

especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 

funcionamento para incluir todos os alunos. Dessa forma, a inclusão significa que não 

é o aluno que se molda ou se adapta à escola, mas a escola consciente de sua função, 

que se coloca à disposição do aluno (FRIAS, 2009).  

Os profissionais da educação têm consciência dessa situação, mas ainda há 

muito que fazer para que realmente ela seja efetivada. Quanto aos professores e toda 

comunidade escolar, ambos devem reconhecer e responder às diversidades de seus 

alunos, acolhendo os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma 

educação de qualidade para todos mediante currículos apropriados, modificações 

organizacionais, estratégias de ensino, recursos e parcerias com a comunidade.  

Portanto, para que se efetive esta inclusão é necessário que as pessoas 

envolvidas no processo persistam, aceitem os desafios, acreditem que é possível e 

ampliem as ações empreendidas. Só assim, a educação inclusiva deixará de ser mera 

formalização, um aspecto garantido pela legislação e por documentos educacionais 
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como ainda é vista por muitos e passará a ser cada vez mais real nas escolas 

brasileiras e na sociedade. 

 

1.2 AS POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 O movimento de inclusão das pessoas com deficiência é algo recente. Com a 

democratização da escola surge a contradição entre inclusão/exclusão. Inicia-se, o 

acesso das pessoas com deficiência às escolas, mas, num processo de integrar e não 

de incluir. Toda essa modificação, ainda que lenta e pouco significativa, fomenta 

futuras e importantes mudanças no cenário para tentativas de uma educação inclusiva 

(AMARAL, 2004). 

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 (CIBEC/MEC, 2008). 

No início do século XX, foi fundado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição 

especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Depois de alguns 

anos, é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

Com o aumento de atendimento a crianças com inteligência considerada acima 

do normal, em 1945 foi criado o primeiro atendimento educacional às pessoas com 

superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff (TÉDDE, 2012 apud 

BRASIL, 2008). 

O atendimento educacional a pessoas com deficiência passa a ser 

fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB Lei nº 4.024/61), que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de ensino (BRASIL, 1961). 

Em 1971, ocorre uma alteração da LDB de 1961, para a Lei nº 5.692/71, ao 

definir “tratamento especial” para os estudantes 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 aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação e acaba reforçando o encaminhamento dos 

estudantes para as classes e escolas especiais. Dois anos após, o MEC cria o Centro 
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Nacional de Educação Especial (CENESP), pela gerência da educação especial no 

Brasil o qual impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência e 

às pessoas com altas habilidades/superdotação, mas ainda configuradas por 

campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado (BRASIL, 2007). 

Cabe destacar que no Brasil, o processo de legalidade iniciou em 1988, onde 

foi instituído na Constituição Federal (CF) o objetivo da República Federativa do Brasil 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (Artigo 3º, Inciso IV). Em seu Artigo 5º, a 

Constituição garante o princípio de igualdade: 

 

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, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (BRASIL, 2016, p. 50).  

 

Ainda, a Constituição Federal garante em seu Artigo 205 que a educação é 

direito de todos e dever do Estado e da família. Em seguida, no Art. 206, estabelece 

a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O Atendimento 

Educacional Especializado, oferecido preferencialmente na rede regular de ensino, 

também é garantido no mesmo documento, Art. 208, Inciso III (BRASIL, 2005).  

Portanto, todo aluno tem direito de estar matriculado no ensino regular e a 

escola tem o dever de matricular todos os alunos, não devendo discriminar qualquer 

pessoa em razão de uma deficiência.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, no Art. 55, 

reforça os dispositivos legais supracitados ao determinar que “os pais ou responsáveis 

têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino”. 

Durante encontro realizado sobre a Declaração Mundial de Educação para 

Todos, em 1990, foi tratado da universalização do acesso à educação e do princípio 

de equidade, sendo garantido o atendimento às necessidades básicas da 

aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos. A Declaração analisa, 

especificamente, a questão da educação dos alunos com deficiência, o documento 

diz:  

 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
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qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo 
(CONFERÊNCIA DE JOMTIEN, 1990, p. 4).  

 

Nesta mesma época um marco importantíssimo da educação especial foi um 

documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em 

Salamanca na Espanha, em 1994, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas para 

a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com o 

movimento de inclusão social.  

 

A Declaração de Salamanca (1994) é considerada um dos principais 
documentos mundiais que visam a inclusão social, ao lado da Convenção de 
Direitos da Criança (1988) e da Declaração sobre Educação para Todos de 
1990. Ela é resultado de uma tendência mundial que consolidou a educação 
inclusiva, e cuja origem tem sido atribuída aos movimentos de direitos 
humanos e desinstitucionalização manicomial que surgiram a partir das 
décadas de 60 e 70 (MENEZES, 2001, p. 55). 

 

Segundo Menezes (2001, p. 58), a Declaração de Salamanca é também 

considerada inovadora porque, conforme diz seu próprio texto, ela 

 

[...] proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial 
dentro da estrutura de “educação para todos” firmada em 1990 a qual 
promoveu uma plataforma que afirma o princípio e a discussão da pratica de 
garantia da inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais 
nestas iniciativas e a tomada de seus lugares de direito numa sociedade de 
aprendizagem.  

 

A Declaração de Salamanca (1994), ampliou o conceito de necessidades 

educacionais especiais, incluindo todas as crianças que não estejam conseguindo se 

beneficiar com a escola. Assim a ideia de “necessidades educacionais especiais” 

passou a incluir, além das crianças portadoras de deficiências intelectual aquelas que 

estejam experimentando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, as que 

estejam repetindo continuamente os anos escolares, as que sejam forçadas a 

trabalhar, as que vivem nas ruas, as que moram distantes de quaisquer escolas, as 

que vivem em condições de extrema pobreza ou que sejam desnutridas, as que sejam 

vítimas de guerra ou conflitos armados, as que sofrem de abusos contínuos físicos, 

emocionais e sexuais, ou as que simplesmente estão fora da escola, por qualquer 

motivo que seja (BRASIL, 2001). 

Uma das implicações educacionais orientadas a partir da Declaração da 

Salamanca refere-se à inclusão na educação. Segundo o documento, princípio 
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fundamental da escola inclusiva é de que todas as crianças aprendam juntas, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. 

As escolas inclusivas precisam reconhecer e responder às diversas 

necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de 

aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos por meio de 

currículo apropriado, modificação organizacional, estratégias de ensino, usa de 

recursos e parceiras com a comunidade assegurando assim uma educação efetiva. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, reforçou 

essa referência à matrícula preferencial na rede regular de ensino, registrando que o 

poder público precisa adotar como alternativa prioritária a ampliação do atendimento 

aos educandos com necessidades especiais na própria rede regular de ensino, 

independentemente do apoio às instituições especializadas.  

No que diz respeito à Educação Especial, é importante destacar que a LDBEN 

garante, em seu Artigo 59, que os sistemas de ensino assegurarão aos alunos com 

necessidades especiais:  

 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades;  
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 5). 
 
 

Compreender o conceito de educação especial implica no atendimento e na 

educação de pessoas com deficiência e transtornos globais os quais precisam ser 

atendidos por diferentes profissionais. 

Na década de 2000, a inclusão escolar ganhou mais densidade com a 

aprovação da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2007), em cujo documento o governo brasileiro expressa os 

compromissos assumidos em 2006, na Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, em Nova York. 

Nessa Convenção, os Estados Partes reconheceram no Art. 24, o direito das 

pessoas com deficiência à educação em um sistema educacional inclusivo em todos 

os níveis de ensino e em igualdade de condições com as demais pessoas na 

comunidade em que vivem. O Brasil ratificou seu compromisso com a emenda 
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constitucional, por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e pelo Decreto Executivo 

nº 6.949/2009. 

No ano de 2001, aconteceu a Convenção da Guatemala, promulgada no Brasil 

pelo Decreto nº 3.956, de 08 de outubro de 2001. Essa Convenção reafirma que as 

pessoas com deficiência têm os mesmos direitos das outras pessoas, assegurando o 

direito de não serem discriminadas em razão de sua deficiência. Com base nisso, no 

seu Art. 2º, define que é objetivo desse documento “prevenir e eliminar todas as 

formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e propiciar a sua 

plena integração à sociedade”.  

A Convenção de Guatemala evidencia que as pessoas com deficiência não 

podem receber tratamento desigual, porém, se o ensino regular for substituído pelo 

ensino especial, teremos uma forma de tratamento diferenciado. Dessa forma, sendo 

o ensino fundamental obrigatório nenhum aluno pode ser privado desse direito em 

razão de uma deficiência. Mais uma vez fica claro que o Atendimento Educacional 

Especializado deve ser complementar e/ou suplementar ao ensino regular para não 

ferirmos o disposto nessa Convenção (MANTOAN, 2007).  

Em 2004, foi aprovada a Lei de Acessibilidade (Lei nº 10.098/2004). Esta lei 

atende a uma demanda histórica dos movimentos sociais que defendem os direitos 

das pessoas com deficiência: trata da acessibilidade ao meio físico (edifícios, vias 

públicas, mobiliário, equipamentos urbanos etc.), aos sistemas de transporte, de 

comunicação e informação e de ajudas técnicas. Tal lei representa um passo decisivo 

para a inclusão de crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência ou mobilidade 

reduzida nas várias esferas da vida humana, incluindo escola, serviços de saúde, 

mercado de trabalho, lazer, turismo e acesso à cultura. 

No ano de 2006 ocorreu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, na qual foi aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esse 

documento assegura, o direito de todos os alunos frequentarem o ensino regular, não 

podendo haver discriminação em razão de alguma deficiência. 

Muitas reformas legislativas foram necessárias para que se tornasse legal a 

inclusão como uma prática educativa, o que, inicialmente, era apenas uma medida. 

Ainda, há o desafio de oferecer uma escola inclusiva em uma sociedade que 

historicamente promove a exclusão e o preconceito. 

Com base nesse pressuposto e compromisso, a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), apresenta os 
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referenciais nacionais para a construção de sistemas educacionais e a organização 

de escolas inclusivas, define o público-alvo da Educação Especial, alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

e delimita a natureza do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no processo 

de inclusão escolar. 

Uma escola inclusiva dentro das políticas públicas tem como fundamento ser 

igualitária promovendo assim oportunidades para que todos sejam inseridos na 

sociedade de maneira plena, fundamentada em princípios filosóficos, políticos e legais 

dos direitos humanos (BRASIL, 2001). 

Nesse contexto se faz necessário que o desenvolvimento inclusivo nas escolas 

seja baseado nas políticas públicas assegurando assim as condições de acesso, 

participação e aprendizagem de todos os alunos nas escolas regulares em igualdade 

de condições. 

No sentido de implantar esta política de inclusão no Brasil, a resolução 

CNE/CEB no 4/2009, institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, dispondo no Art. 3o que a educação especial se 

realiza em todos os níveis, etapas e modalidades, tendo esse atendimento como parte 

integrante do processo educacional. 

Dentre as ações de apoio técnico e financeiro o Ministério da Educação previsto 

no Decreto no 6571/2008, dispõe sobre o atendimento educacional especializado, 

definido no Art. 1o, como o conjunto de atividades, recursos e acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente e prestados de forma complementar ou 

suplementar, a formação dos alunos no ensino regular. Com isso no Art. 3, destaca a 

implantação de salas de recursos multifuncionais, definidas como “ambientes dotados 

de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos para a oferta do atendimento 

educacional especializado” (BRASIL, 2008). 

Diante de tal complexidade, quanto às questões que envolvem a escola e a 

educação, “ditas inclusivas” há que se refletir para se compreender a sociedade, o 

sujeito e a educação que se tem e qual a educação que se quer. As mudanças são 

absolutamente necessárias, mas a reestruturação das instituições não pode ser 

apenas uma tarefa técnica, pois depende, acima de tudo, de mudanças de atitudes, 

de compromisso e disposição e muito mais que, de cada pessoa individualmente, 

depende de todos, coletivamente, onde haja realmente uma integração político-social.  

Segundo Freire (2005, p. 41),  
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Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítico é propiciar as 
condições em que os educandos, nas relações uns com os outros e todos 
com o professor ou professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-
se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos capaz de ter raiva porque é 
capaz de amar. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos 
outros. 

 

A I Conferência dos Direitos da pessoa com deficiência, quando analisa esta 

questão, entende-se (2016) que a inclusão necessite de um ajustamento social onde 

tenhamos não somente uma preocupação vazia de assistencialismo, mas sim de amor 

ao próximo num contexto coletivo inclusivo. 

O avanço da política de inclusão escolar representa a garantia de que as 

escolas regulares são responsáveis pela educação de todos, inclusive dos alunos com 

necessidades especiais oportunizando que esse aluno tenha acesso aos níveis de 

desenvolvimento da aprendizagem. 

Os conteúdos e as atividades precisam levar em conta o princípio da 

aprendizagem significativa onde as mesmas tragam experiências concretas e 

significativas para os alunos. Além do PNE, existem decretos, portarias, resoluções, 

notas técnicas e leis que dispõem sobre o assunto aos quais se fazem necessários 

destacar por meio dos principais textos, em ordem cronológica. Alguns não têm mais 

validade e foram substituídos por textos aprovados posteriormente. 

A educação inclusiva tem sido importante nesta trajetória abrangendo a 

diversidade mediante a construção de uma escola que ofereça uma proposta inclusiva 

nas diferentes atividades proposta no currículo escolar.1 Na concepção de Camargo 

(1997), nas primeiras teorias a respeito do currículo tinha-se a ideia de que ele 

desempenhava uma função meramente burocrática e mecânica, relacionada com 

questões de métodos, técnicas, procedimentos e avaliação. Segundo os autores, ao 

se analisar a realidade das nossas escolas ainda é possível perceber este olhar sobre 

o currículo, o que dificulta para entender o seu papel fortemente ético, social, político 

e histórico. 

Nesse sentido, isso se traduz nas práticas pedagógicas no comportamento dos 

docentes e, também, dos alunos, que identificam a diferenciação de tratamento, 

                                            

1A palavra currículo vem do latim que significa caminho. 
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reforçando, muitas vezes, a concepção de que com o outro pode ser diferente, 

gerando ainda mais exclusão. 

Com isso, reorientar o currículo em uma perspectiva inclusiva implica em 

buscar práticas mais consequentes com a garantia do direito à educação para todos, 

o qual o conhecimento, a cultura, a formação, a diversidade, o processo ensino 

aprendizagem, e a avaliação possam estar inseridos de forma igualitária 

Essa dimensão na escola precisa contar com a colaboração da família e 

comunidade porque os pais desejam e merecem serem tratados de forma sensível e 

colaborativa pelos profissionais que atendem seus filhos. É necessário saber como a 

escola pode se adequar, tendo uma conduta que respeite as diversidades e promova 

a aprendizagem de todos, pois somente acolher aos alunos não a torna inclusiva. Para 

isso é necessário mudar toda a estrutura escolar em suas dimensões. 

 

1.3 ESCOLA DOS DIFERENTES OU ESCOLA DAS DIFERENÇAS 

 

A oferta da escola cidadã e inclusiva para os alunos se tornaram uma obrigação 

social, mas é necessário esclarecer de que forma é garantida essa oferta e o que 

consiste em uma escola inclusiva. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Especial (BRASIL, 2001) o conceito de escola inclusiva implica em 

uma nova postura da escola regular que busca propor no projeto político-pedagógico 

(PPP), no currículo, na metodologia, na avaliação e nas estratégias de ensino, ações 

que favoreçam a inclusão social e as práticas educativas diferenciadas, atendendo a 

todos os alunos. 

A educação inclusiva concebe a escola como um espaço de todos, onde os 

alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades, participam ativamente 

das tarefas de ensino, expressam suas ideias livremente e se desenvolvem como 

cidadãos, nas suas diferenças. 

Numa escola inclusiva, a diversidade precisa ser valorizada em vez de 

discriminada, todas as ações pedagógicas e administrativas precisam considerar os 

aspectos inclusivos. 

Para garantir o ensino das pessoas com necessidades especiais, o Plano 

Nacional da Educação Especial (PNEE/BRASIL, 2006, 26) tem por objetivo o 

desenvolvimento global da potencialidade dos alunos, o incentivo à autonomia, à 
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cooperação, ao espírito crítico e criativo, bem como a integração das pessoas com 

necessidades especiais à sociedade (ZARDO, 2012). 

Esse programa salienta a necessidade de apoio ao corpo técnico/docente de 

Educação Especial para o desenvolvimento do estudo e de pesquisas em torno da 

aprendizagem de pessoas com necessidades especiais tendo como modelo, o 

movimento integracionista.  

 Neste sentido, a educação inclusiva objetiva proporcionar a educação para 

todos, terminando com o conceito de um padrão de escola que seleciona, segrega e 

exclui, promovendo um conjunto de medidas para a escola regular oferecer, numa 

prática onde a diversidade dos alunos origine conhecimento e inclusão social. 

 

Os encaminhamentos dos alunos às classes e escolas especiais, os 
currículos adaptados, o ensino diferenciado, a terminalidade específica dos 
níveis de ensino e outras soluções precisam ser indagados em suas razões 
de adoção, interrogados em seus benefícios, discutidos em seus fins, e 
eliminados por completo e com urgência. São essas medidas excludentes 
que criam a necessidade de existirem escolas para atender aos alunos que 
se igualam por uma falsa normalidade – as escolas comuns – e que instituem 
as escolas para os alunos que não cabem nesse grupo – as escolas 
especiais. Ambas são escolas dos diferentes, que não se alinham aos 
propósitos de uma escola para todos (MANTOAN et al. 2007, p.16). 
 

 

A escola para todos, transforma a ideia de excludente para o sentido includente 

das escolas das diferenças. Essas escolas buscam trabalhar com os alunos de forma 

tais quais eles são: únicos, singulares, mutantes, compreendendo-os como pessoas 

que diferem umas das outras, que não conseguimos conter em conjuntos definidos 

por um único atributo, os quais elegeram para diferenciá-las. 

Essa forma de direcionamento, promove a forma de planejamento e escolha 

de estratégias de ensino mais ampla e inclusiva, tais quais possam estimular ao 

máximo as habilidades de todos os alunos, sem excluir ou diferenciar, daquele que 

possui mais facilidade ou dificuldade em realizar as atividades propostas. 

Nesses espaços educacionais de uma escola com perspectiva inclusiva, é 

baseada em uma pedagogia questionadora, que instiga a curiosidade do aluno, se 

contrapõe, discute e reconstrói sua prática com o intuito de garantir a aprendizagem 

de todos.  

Um ensino para todos os alunos há que se distinguir pela sua qualidade. O 
desafio de fazê-lo acontecer nas salas de aulas é uma tarefa a ser assumida 
por todos os que compõem um sistema educacional. Um ensino de qualidade 
provém de iniciativas que envolvem professores, gestores, especialistas, 
pais e alunos e outros profissionais que compõem uma rede educacional em 
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torno de uma proposta que é comum a todas as escolas e que, ao mesmo 
tempo, é construída por cada uma delas, segundo as suas peculiaridades 
(MANTOAN et al. 2007, p. 7). 

 

O projeto-político-pedagógico é a ferramenta que proporciona um 

embasamento às ações desenvolvidas na escola, ele reflete a singularidade do grupo 

que o produziu, suas escolhas e especificidades. O qual precisa estar constantemente 

atualizado.  

Para se ter uma escola para diversidade, é necessário quebrar muitos padrões 

conservadores que acabam favorecendo a exclusão daqueles que possuem algumas 

dificuldades ao se comparar com os demais. 

A escola precisa ser o local onde a aprendizagem aconteça. Ela precisa criar 

um espaço de realização pessoal e profissional que confere à equipe escolar a 

possibilidade de definir o seu horário escolar, organizar projetos, conforme decisão 

colegiada. Assim, confere autonomia a toda equipe escolar, acreditando no poder 

criativo e inovador dos que fazem e pensam a educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

 

O AEE (Atendimento Educacional Especializado) surgiu com o intuito de atender 

as crianças que apresentam alguma deficiência, transtornos globais ou superdotação 

nas escolas inclusivas. 

Nesses espaços, o professor desenvolve estratégias de aprendizagem, 

centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a construção de 

conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e 

participem da vida escolar. 

Conforme o Decreto nº 7.611/11 (BRASIL, 2011), as salas multifuncionais são 

ambientes dotados de equipamentos específicos, mobiliários, materiais didáticos e 

pedagógicos e recursos de acessibilidade para a oferta de atendimento educacional 

especializado nas escolas públicas. 

A organização e a administração deste espaço são de responsabilidade da 

gestão escolar e o professor que atua neste serviço educacional. 

O documento da política (BRASIL, 2008, p. 16) define que o AEE precisa ser: 

 

[...] organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta 
obrigatória dos sistemas de ensino e deve ser realizado no turno inverso ao 
da classe comum, na própria escola ou centro especializado que realize esse 
serviço educacional.  
 

Para a organização do serviço nas escolas, nos anos subsequentes à 

publicação da política, foram publicados recursos normativos e documentos 

orientadores disciplinando o seu funcionamento. Entre eles, destacam-se a resolução 

CNE/CBB nº 4/2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especial; o Manual de Orientação do Programa de Implantação de Sala 

de Recurso Multifuncionais de 2010; e o Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre o 

Atendimento Educacional Especializado e define a distribuição dos recursos do Fundo 

de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, admitida a dupla 

matrícula dos estudantes na educação regular e no Atendimento Especializado. 

 Os professores que atuam nas salas multifuncionais têm o propósito participar 

de maneira colaborativa com o professor na sala regular para a definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso ao aluno com deficiência ao 
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currículo e a sua interação no grupo, entre outras ações para promover a inclusão 

deste aluno com Deficiência. 

 

Nesse sentido, o papel atribuído ao professor do AEE na política inclusiva 
segundo a legislação orienta que a formação inicial o habilite para o exercício 
da docência e que este possua formação específica em Educação Especial. 
Diante dessa proposição, ele tem se tornado o detentor do saber sobre os 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades, “um ser multifuncional” (SILVA; HOSTINS e MENDES, 2016, p. 
13).  
 
 

O professor especializado é o responsável por promover a inclusão em todos 

os seus aspectos. No contexto da escola, ele é visto como aquele que possui o 

conhecimento necessário para fazer com que os alunos aprendam e o professor do 

ensino regular, que não possui tal conhecimento, na maioria pode se eximir dessa 

tarefa. 

De acordo com a política, o professor de AEE tem por “[...] função identificar, 

elaborar e organizar os recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

especificas” (BRASIL, 2008, p. 10). 

No documento, evidencia-se a responsabilidade do professor pela provisão dos 

recursos que possam facilitar a participação do aluno no processo de aprendizagem. 

Na prática, não fica clara a relação da transversalidade com o ensino comum, nem o 

papel dos demais atores nesse processo, aumentando o abismo existente entre todos 

os profissionais da escola. 

Segundo Mantoan (2006), a realidade da desigualdade de oportunidades no 

contexto educacional é demonstrada no próprio momento da matrícula dos alunos 

com necessidades educacionais especiais provenientes da classe popular. 

Evidenciada pelas inúmeras barreiras para o acesso à educação, ao adentrar 

na escola, o aluno se depara com um sistema que ainda pensa o aluno de forma 

homogeneizada, fato que impede a sua permanência na escola. 

Uma das estratégias de equiparação de oportunidades é o oferecimento do 

Atendimento Educacional Especializado a esse aluno na própria escola ou outro 

espaço onde tenha Sala de Recursos Multifuncionais, a fim de apoiá-lo no seu 

processo de aprendizagem e evitar a sua exclusão sendo apoiadora na inclusão 

escolar. 
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Para compor os indicadores no âmbito da educação especial, o Censo 

Escolar/MEC/INEP coleta dados referentes ao número geral de matrículas. Á oferta 

da matrícula nas escolas públicas, escolas privadas e comunitárias sem fins 

lucrativos; as matrículas em classes especiais, escola especial e classes comuns de 

ensino regular; ao número de estudantes do ensino regular com atendimento 

educacional especializado; às matriculas, conforme tipos de deficiências, transtornos 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

Também à infraestrutura das escolas quanto à acessibilidade arquitetônica, à 

sala de recursos ou aos equipamentos específicos e a formação dos professores que 

atuam no atendimento educacional especializado. 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de 
ensino para promover respostas ás necessidades educacionais, garantindo: 
- Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 
educação superior; 
- Atendimento educacional especializado; 
- Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 
- Formação de professores para o atendimento educacional especializado e 
demais profissionais da educação para a inclusão escolar; 
- Participação da família e da comunidade; 
- Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, 
nos transportes, na comunicação e informação; 
- Articulação Inter setorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 
2008, p. 10).  

 

Para garantir o acesso, participação e aprendizagem dos alunos com 

deficiências, a escola precisa estar adaptada e preparada para receber esses alunos 

de forma a proporcionar uma aprendizagem significativa e um ambiente interativo. 

Para isso, é importante que o profissional conheça as especificidades dos alunos, para 

assim realizar um planejamento flexível, o qual busque atender os objetivos propostos 

de forma lúdica e com estratégias diferenciadas. 

 

Nesse sentido, o atendimento educacional especializado tem como função 
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 
eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 
considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas 
no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. 
Esse atendimento complementa a formação dos estudantes com vistas à 
autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2006, p. 12). 
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Dentre as atividades de atendimento educacional especializado são 

disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e 

códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistida. Ao longo de 

todo o processo de escolarização se propõe que este processo esteja vinculado com 

a escolarização inserido na proposta pedagógica do ensino regular. 

O atendimento educacional especializado precisará ser acompanhado por meio 

de instrumentos que possibilitem monitoramento e avaliação da oferta realizada nas 

escolas da rede pública e nos centros de atendimento educacional especializados. 

Para atuar na educação especial, o professor precisa ter como base da sua 

formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área. 

Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional 

especializado, aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas 

comuns do ensino regular, nas salas de recursos multifuncionais, nos centros de 

atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das 

instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes 

domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial. 

Para assegurar a intersetorialidade na implementação das políticas públicas a 

formação precisa contemplar conhecimentos de gestão de sistema educacional 

inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas, 

visando à acessibilidade arquitetônica, aos atendimentos de saúde, à promoção de 

ações de assistência social, trabalho e justiça. 

Os sistemas de ensino necessitam organizar as condições de acesso aos 

espaços, aos recursos pedagógicos e a comunicação que favoreçam a promoção da 

aprendizagem e a valorização das diferenças de forma a atender as necessidades 

educacionais de todos os estudantes (BRASIL, 2001). 

Assim, a implantação das Salas de Recursos Multifuncional apresenta-se como 

uma modalidade do Atendimento Educacional Especializado, porém, tem sido a única, 

pela condução e orientações dadas pelo Ministério da Educação (MEC). 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA SALA MULTIFUNCIONAL 

 

 O desenvolvimento da educação especial envolveu uma série de estágios onde 

as Diretrizes têm como objetivo orientar os sistemas educacionais acerca da 
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educação de alunos com necessidades educacionais especiais na sala comum das 

escolas da rede regular e oferecer subsídios para a constituição das diversas 

modalidades de atendimento (especializado, hospitalar e domiciliar) ao estudante com 

deficiência. Em seu Art. 2º, as Diretrizes Nacionais da educação especial na educação 

básica, estabelecem que: 

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001, p. 54). 

 
 

Este documento define que os estudantes que têm necessidades educacionais 

especiais assim como aqueles com dificuldades acentuadas de aprendizagem, 

associadas ou não à deficiência; os que têm dificuldades de comunicação e 

expressão; e aqueles com grande facilidade de aprendizagem (altas 

habilidades/superdotação), garantindo a todos o direito à matrícula em classes 

comuns da educação regular e o direito ao atendimento educacional especializado. 

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva, de janeiro de 2008, estabelece que a Educação Especial é uma modalidade 

de ensino que perpassa todos os níveis (Educação Básica e Ensino Superior) e realiza 

o Atendimento Educacional Especializado. Esse atendimento é complementar e/ou 

suplementar ao ensino regular, ou seja, não é substitutivo. Portanto, requer que o 

aluno esteja matriculado no ensino regular e receber Atendimento Educacional 

Especializado de acordo com suas necessidades educacionais específicas.  

Esse documento define ainda quem são os alunos atendidos pela Educação 

Especial: alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.  

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva define o Atendimento Educacional Especializado:  

 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 
as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 
necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 
educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula 
comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento 
complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia 
e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008, p. 15).  
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Com base nessa definição, podemos perceber que o AEE é o atendimento 

oferecido aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação, de forma complementar e/ou suplementar ao ensino 

regular, considerando as necessidades desses alunos. Então, o professor do AEE, 

dependendo da necessidade de seu aluno, irá organizar atividades e recursos 

pedagógicos e de acessibilidade a fim de facilitar o processo de construção de 

aprendizagem do sujeito. 

É importante salientar, ainda, que as atividades oferecidas pelo AEE jamais 

poderão ser confundidas com reforço escolar, uma vez que se diferencia daquelas 

realizadas na sala de aula do ensino comum. O professor proporcionará de forma 

criativa e inovadora, desenvolver atividades que estimulem o aprendizado do aluno 

naquelas áreas em que ele encontra maiores dificuldades.  

A matricula do aluno, público alvo, da educação especial, é determinada na 

Resolução CNE/CEB nº 4/2009 que implementa o Decreto supracitado Art. 1º, 

definindo: 

 

Que os sistemas de ensino devem matricular os alunos nas classes comuns 
de ensino regular e no atendimento educacional especializado “em salas de 
Recursos Multifuncionais ou centros de atendimento educacional 
especializado da rede pública ou de instituições comunitárias confessionais 
ou filantrópicas (BRASIL, 2009, p. 2). 

 
 

As Salas de Recursos Multifuncionais sugerem para sua implantação um nível 

de responsabilidade da escola o que envolve decisões, articulações, normas 

institucionais, medidas pedagógicas de apoio no acompanhamento e controle das 

atividades que compõem a rotina diária de uma Sala de Recursos Multifuncionais. 

O atendimento educacional especializado deve estar explícito no PPP da 

escola. As Diretrizes Operacionais da Educação Especial para Atendimento 

Especializado na Educação Básica, publicada em abril de 2009, determina que “o 

Projeto Político Pedagógico da escola deve contemplar o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), como uma das dimensões da escola das diferenças”. Ele não 

pode ficar restrito a uma gaveta como um documento estático, que serve apenas para 

cumprir com uma burocracia. 

A institucionalização do AEE prevê a implantação das salas de Recursos 

Multifuncionais quanto às disposições e recursos necessários relativos ao espaço 
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físico, mobiliário, material didático e recursos pedagógicos e de acessibilidade. O 

funcionamento das salas de Recursos Multifuncionais e do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) depende do Plano de Atendimento – Plano AEE onde as 

atribuições do Professor contemplam entre outros, além do intercâmbio constante com 

o professor de Classe Regular, e a equipe técnica da Escola, cabe ainda a elaboração, 

execução e avaliação prevendo estratégias recursos atividades de acordo com a 

identificação das habilidades e possibilidades do aluno. 

Determina a programação, o acompanhamento e avaliação dos recursos 

pedagógicos quanto a sua funcionalidade e aplicabilidade, como também, prevê quais 

os recursos de acessibilidade do aluno, tanto no AEE ou fora dele, no espaço escolar 

e ambiental.  

O Plano AEE considera as peculiaridades do aluno e suas necessidades 

individuais. Isso dá ao professor a responsabilidade de produção de Recursos 

didáticos e pedagógicos de acordo com a condição do aluno, a orientação aos 

docentes a família, tomando sempre como objetivo o avanço do aluno, sua 

acessibilidade e adaptação para sua inclusão na Escola, no lar e na sociedade. 

Cabe ao profissional da sala de AEE introduzir práticas inovadoras e o 

planejamento precisa ser feito de forma colaborativa juntamente com o professor da 

sala regular, buscando desenvolver meios que consiga introduzir todos, inclusive a 

família do aluno, pois “O relacionamento entre a família e a escola deve ser 

harmoniosa, favorecendo o diálogo sobre as diferenças de valores e pontos de vista 

sobre a educação” (PAULA, 2007, p. 16). 

Portanto, o AEE é de suma importância na escola comum, pois irá ajudar os 

alunos com deficiência a evoluírem positivamente, ajudando no desenvolvimento do 

trabalho do professor em sala de aula convencional. 

 

2.2 PERFIL DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO AEE 

 

Inicialmente, a educação inclusiva é vista em todos os aspectos como meio de 

socialização das crianças indiferente de seu poder aquisitivo ou de sua dificuldade. 

Nessa perspectiva, Rodrigues explica: 

 
O conceito de inclusão no âmbito específico da educação implica, antes de 
mais, rejeitar, por princípio, a exclusão (presencial ou acadêmica) de qualquer 
aluno na comunidade escolar. Para isso, a escola que pretende seguir uma 
política de educação inclusiva desenvolve políticas e culturas que valorizam 
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a contribuição ativa de cada aluno para a formação de um conhecimento 
construído e partilhado – e, desta forma, atinge a qualidade acadêmica e 
sociocultural sem discriminação (RODRIGUES, 2006, p. 301-302). 

  

Para que a inclusão haja, de fato, os professores precisam proporcionar isso, 

buscando e aplicando atividades e experiências que permitam que os alunos possam 

vencer suas necessidades, ou, ao menos, melhorá-la. 

Para que isso aconteça, é preciso que o professor possua uma formação 

adequada, conforme mostra a Lei de Diretrizes e Bases em seu Art. 62: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil em quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal 
(BRASIL, 1996).  

 

Com isso, é possível perceber que não é qualquer pessoa está apta para 

trabalhar com alunos de inclusão ou de educação especial, esta precisa ter habilitação 

específica para o exercício da profissão. 

Assim sendo, os profissionais para trabalhar com alunos especiais, precisam 

estar em constante atualização, como por exemplo cursos e capacitações, muitas 

vezes, essas capacitações são oferecidas pela própria instituição que o professor 

trabalha. Estas qualificações, são melhor explicadas por Nacarato e Paiva [s.a], p. 13) 

“Políticas públicas educacionais são elaboradas e implementadas, objetivando 

qualificar o professor, tendo em perspectiva a aprendizagem do aluno”. 

Novamente é notado que a aprendizagem do aluno é o fator principal, no caso 

da educação especial o professor, além de garantir o aprendizado dos alunos, também 

deve permitir que ele socialize com as demais crianças, oportunizando diferentes 

momentos que os alunos possam interagir com todos e trabalhar em conjunto. 

Assim sendo, Machado (2010, p.10), afirma que, 

 

O professor deve aproveitar os fenômenos que ocorrem em sala de aula, 
durante o trabalho em grupo, como a cooperação, coesão, comunicação, 
interação, simpatia, antipatia, competição, organização, amizade, para a 
aprendizagem não só do conteúdo, mas da proporia vida, sendo trabalhados 
aspectos como éticos, cidadania, participação, liderança, compromisso, 
responsabilidade social, cooperação. As situações criadas em sala de aula 
são significativas para os alunos e assim ajudam a formar os valores que 
levarão como cidadãos para a sociedade em que vivem.  
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Sabendo aproveitar essas situações o profissional que trabalha nas salas de 

atendimento educacional especializado, poderá desenvolver um trabalho diversificado 

e coletivo, sem deixar de lado, é claro a cooperação e a valorização do trabalho de 

cada um. 

Dessa maneira, além da formação do professor, é fundamental haver também 

um gosto pelo que faz, dispondo de habilidades e competências para trabalhar com 

as crianças especiais, sabendo que cada qual tem suas limitações e tornando-as 

capazes de desenvolverem-se e obterem sucesso hoje e futuramente. 

Sobre a formação de profissionais da educação inclusiva, o § 1º, art. 18 da 

Resolução CEB 02/2001 afirma que: 

 

São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns 
com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais aqueles 
que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram 
incluídos conteúdos sobre educação especial adequados ao 
desenvolvimento de competências e valores para”: I. Perceber as 
necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação 
inclusiva; II. Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de 
conhecimento de modo adequada às necessidades especiais de 
aprendizagem; 11 III. Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo 
para o atendimento de necessidades educacionais especiais; IV. Atuar em 
equipe, inclusive com professores especializados em educação especial 
(BRASIL, 2001, p. 7). 

 

Assim, conforme a lei traz, para melhor compreensão da importância da 

formação dos professores para trabalhar com educação especial, há que se ter o 

cuidado em perceber o desenvolvimento e competências de valores para as crianças 

especiais, elencadas acima. 

Assim sendo, Minetto (2008, p. 17) entende que: 

 

Quanto mais conhecemos determinado fato ou assunto, mais nos sentimos 
seguros diante dele. O novo gera insegurança e instabilidade, exigindo 
reorganização, mudança. É comum sermos resistentes ao que nos 
desestabiliza. Sem dúvida, as ideias inclusivas causaram muita 
desestabilidade e resistência. 
 

 

Os professores não podem ser apenas transmissores de conhecimento, eles 

precisam ser mediadores, onde possibilitem momentos de interação social, diálogos, 

vivencias, para que assim os alunos sejam construtores de seu próprio conhecimento. 

Assim como os alunos precisam aprender, o professor necessita estar sempre 
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acessível também ao seu aluno, fazendo com que ocorra uma troca de conhecimentos 

e que assim o convívio e a aprendizagem sejam mais prazerosos para ambas as 

partes.  

Pimenta (2002, p. 131-132), também traz que: 

 

O trabalho docente com portadores de necessidades educativas especiais na 
contemporaneidade deve combinar estes dois aspectos, o profissional e o 
intelectual, e para isso se impõe o desenvolvimento da capacidade de 
reelaborar conhecimentos. Desta maneira, durante a formação inicial, outras 
competências precisam ser trabalhadas como elaboração, a definição, a 
reinterpretação de currículos e programas que propiciem a profissionalização, 
valorização e identificação docente. 
 
 

Para que o trabalho docente seja feito da melhor forma possível, com alunos 

de educação especial, há a necessidade de reelaborar conhecimentos, tendo ciência 

de que sempre é possível melhorar e inovar. Assim, também, as questões intelectuais 

e profissionais precisam andar juntas, de maneira que ambas se completem, com um 

único objetivo, o bem-estar e aprendizado das crianças com necessidades especiais, 

fornecendo a elas a socialização com os demais colegas, bem como a mudança de 

alguns hábitos e atitudes, fazendo com que todos percebam sua real importância e 

sua singularidade. 

No tocante à educação especial, os profissionais precisam estar cada vez mais 

atentos e preocupados, proporcionando igualdade de direitos, aprendizagem e 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 

 

Como um dos públicos-alvo de atendimento educacional especializado é a 

deficiência intelectual e como esta faz parte do estudo de caso que foi realizado, faz-

se necessário discorrer sobre o conceito de deficiência intelectual. 

Segundo a indicação do Ministério da Educação e Cultura são considerados 

deficientes intelectuais:  

 

Pessoas com funcionamento intelectual significativamente inferior è média, 
com manifestação antes dos 18 anos, e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; 
habilidades sociais; utilização da comunidade; saúde e segurança; 
habilidades acadêmicas; lazer; trabalho (BRASIL, 2004, p. 23). 

 

A Convenção de Guatemala define 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”. 

O Código Internacional de Doenças (CID 10),2 classifica a deficiência de acordo 

com a dificuldade do aprendizado e comprometimento do comportamento tendo o 

Retardo Mental (F 70)3  dividido em leve, indicando o nível de comprometimento e 

menção a ausência de habilidades especificas.  

Em agosto de 2006, durante a realização da Convenção de Direitos Humanos 

de Pessoas com Deficiência, da ONU, ficou definido que a nomenclatura mais 

                                            

2A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (também conhecida 
como Classificação Internacional de Doenças – CID 10) é publicada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. 
A CID 10 fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, 
sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou 
doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única à qual corresponde um código CID 
10. 

3 CID 10 - F70   Retardo mental leve 
CID 10 - F70.0    Retardo mental leve - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo 
do comportamento 
CID 10 - F70.1    Retardo mental leve - comprometimento significativo do comportamento, 
requerendo vigilância ou tratamento 
CID 10 - F70.8    Retardo mental leve - outros comprometimentos do comportamento 
CID 10 - F70.9    Retardo mental leve - sem menção de comprometimento do comportamento 
Retardo mental leve 
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adequada para se referir às pessoas com retardo mental, seria indivíduo com 

deficiência intelectual. Por isso, mesmo que muitos laudos sejam dados com a 

nomenclatura de Retardo mental, hoje esse termo já não deve ser mais utilizado, com 

o intuito de não gerar termos pejorativos diante do aluno com necessidades 

educativas especiais. 

A deficiência intelectual é uma deficiência que apresenta déficits cognitivos 

concomitante a não funcionamento adaptativo, o qual interfere em pelo menos duas 

áreas: na comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais/interpessoais, uso de 

recursos comunitários, independência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, 

saúde, segurança e vida doméstica.  

 Para o diagnóstico é necessário um conjunto de fatores biomédicos, 

comportamentais, sociais, educacionais e etiológicos.  

 

O diagnóstico de deficiência mental está a cargo de médicos e psicólogos 
clínicos, realizando-se em consultórios, hospitais, centros de reabilitação e 
clínicas. Equipes interdisciplinares de instituições educacionais também o 
realizam. De um modo geral, a demanda atende propósitos educacionais, 
ocupacionais, profissionais e de intervenção (CARVALHO et al., 2007, p. 12).  

 

Os métodos para identificar os diagnósticos são diversos, os mais comuns e 

utilizados são as entrevistas de anamnese e testes psicológicos (particularmente de 

mensuração da inteligência), associando-se ao procedimento de analise clínica. 

Mediante essas análises e testes, é identificado o nível da deficiência intelectual, que 

pode variar entre leve, moderada e severa.  

 

3.1 CONHECENDO OS FATORES DE RISCO DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI) 

 

De acordo com dados retirados da Revistas Inclusão, as causas de deficiência 

intelectual podem ter diversas etiologias, podendo ser intraindividuais ou externas ao 

indivíduo. 

As causas da DI são desconhecidas de 30 a 50% dos casos. Estas podem  
Serem genéticas, congênitas ou adquiridas. Dentre as quais as mais 
conhecidas são: Síndrome de Down, Síndrome alcoólica fetal, Intoxicação por 
chumbo, Síndromes neurocutâneas, Síndrome de Rett, Síndrome do X-frágil, 
Malformações cerebrais e Desnutrição proteico – calórica (TÉDDE, 2012, p. 
24).  
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A ONU classifica as causas da deficiência intelectual da seguinte maneira: 

 

Gráfico 1 – Causas da Deficiência Intelectual 

 

Fonte: (HONORA & FRIZANCO, 2008, p.104).  

 

Existem vários níveis de deficiência intelectual, cada nível apresenta 

características mais ou menos acentuadas na formação genética do indivíduo. 

Conforme o nível da D.I. deverá ser selecionado atividades e métodos para trabalhar 

o desenvolvimento e a aprendizagem da criança.  

 

Figura 1-  Variação total da inteligência humana. 

 

Fonte: (GUNDERSEN, 2007, p. 32) 

 

 Quanto as causas intraindividuais estão as causas que são transmitidas 

geneticamente, por origem metabólica, desordem ou por danos celebrais graves.  
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Segundo Pan (2008), as causas externas que podem ocasionar a deficiência 

intelectual no individuo, podem estar definidas pelos fatores pré-natais (antes do 

nascimento), como desnutrição materna, precariedade na assistência à gestante; uso 

de drogas pela gestante. Fatores perinatais, período entre o nascimento até um mês 

de vida do bebê, como na falta de assistência à gestante, prematuridade e baixo peso 

do bebê, incompatibilidade de fator RH. E fatores ambientais, como a ausência de 

estimulações no ambiente e empobrecimento de relações afetiva.  

Podemos reconhecer algumas peculiaridades e características em alunos com 

deficiência intelectual que pode ser observado em quatro áreas: área motora, 

cognitiva, área da comunicação e socieducacional.  

Segundo Honora & Frizanco (2008, p. 26), existe uma grande variação de 

capacidades e necessidades dos indivíduos com deficiência intelectual, podendo 

apresentar diferenças nas seguintes áreas: 

 

1. Área motora: algumas crianças com deficiência intelectual leve não 
apresentam diferenças significativas em relação às crianças consideradas 
“normais”, porém podem apresentar alterações na motricidade fina. Nos 
casos mais severos, pode-se perceber incapacidades motoras mais 
acentuadas, tais como dificuldades de coordenação e manipulação. Podem 
também começar a andar mais tardiamente. 
2. Área cognitiva: alguns alunos com deficiência intelectual podem apresentar 
dificuldades na aprendizagem de conceitos abstratos, em focar a atenção, na 
capacidade de memorização e resolução de problemas, na generalização. 
Podem atingir os mesmos objetivos escolares que alunos considerados 
“normais”, porém, em alguns casos, com um ritmo mais lento. 
3. Área da comunicação: em alguns alunos com deficiência intelectual, é 
encontrada dificuldade de comunicação, acarretando uma maior dificuldade 
em suas relações. 
4. Área sócio educacional: em alguns casos de deficiência intelectual, ocorre 
uma discrepância entre a idade mental e a idade cronológica, porém temos 
de ter claro que a melhor forma de promover a interação social é colocando 
os alunos em contato com seus pares da mesma idade cronológica, para 
participar das mesmas atividades, aprendendo os comportamentos, valores 
e atitudes apropriados da sua faixa etária. O fato de o aluno ser inserido numa 
turma que tenha sua “idade mental”, ao invés de contribuir para seu 
desenvolvimento, irá infantilizá-lo, o que dificulta seu desenvolvimento 
psíquico-social (HONORA & FRIZANCO, 2008, p. 26).  

 

O aluno com deficiência intelectual se constitui um desafio ao professor de 

classe comum e do AEE, por necessitar de apoio constante para tirar proveito das 

lições. Suas limitações dirigidas às estruturas cognitivas pedem atenção de 

acompanhamento adequado nas intervenções educativas para assimilar conteúdos 

programáticos ensinados em sala. 
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Há necessidade de um desempenho docente que lhe proporcione uma 

aprendizagem significativa e um ensino onde seus objetivos próprios estejam 

centrados na potencialização do aluno no despertar de suas capacidades e no 

fortalecimento e criação de habilidades. 

O professor do atendimento educacional especializado, deve propor 
atividades que continuam para a atividade de conceitos além de situações 
vivenciadas que possibilitem esse aluno organizar o seu pensamento. Esse 
atendimento deve ser fundamentar em situações-problema que exigem o 
aluno utilize seu raciocínio para a resolução de um determinado problema 
(BRASIL, 2006, p. 8). 

O conhecimento do aluno, de sua problemática de suas necessidades é uma 

condição imprescindível ao trabalho na Sala de Recursos Multifuncionais, 

potencializando suas condições para ajudar o aluno a vivenciar a realidade da vida ao 

seu redor, em sala e fora dela. O professor deve trabalhar as especificidades 

cognitivas do aluno construindo com ela sua aprendizagem, percebendo como 

aprende, procurando entendera forma que detém na apreensão do conhecimento 

visando sua autonomia intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DEPESQUISA 

 

 A presente pesquisa pautou-se em um estudo bibliográfico, qualitativo e de 

pesquisa-intervenção. O estudo bibliográfico se baseou em pesquisas em livros, 

periódicos e materiais eletrônicos. Pretendeu-se em entender quais são as políticas e 

processo de educação inclusiva, conceituando o que é inclusão e as políticas da 

educação inclusiva no contexto histórico. Buscou-se aprofundar o conhecimento sobre 

o AEE (Atendimento Educacional Especializado), sua importância no contexto 

educacional e o papel do professor na sala AEE. 

Sobre a pesquisa bibliográfica, entendemos que: 

 

[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 
de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 
que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, 
porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações 
ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta 
(FONSECA, 2002, p. 32). 
 
 

Chizzotti (2001, p. 84), ainda, destaca que nessa modalidade de pesquisa 

“todos os fenômenos são igualmente importantes e preciosos: a constância das 

manifestações e sua ocasionalidade, a frequência e a interrupção, a fala e o silêncio. 

É necessário encontrar o significado manifesto e o que permaneceu oculto”. 

No que se refere a questão qualitativa, cabe destacar, conforme Lakatos e 

Marconi (2000, p. 109), “[...] Abordagem qualitativa são características observáveis ou 

determináveis de um objeto de estudo ou classe de fenômenos”. 

A observação é essencial para a coleta de dados. Para pôr em prática o projeto 

é importante conhecer o meio em que irá acontecer a aplicação. E por se tratar de 

pessoas, é fundamental analisar as características para poder realizar o 

planejamento. 

[...] os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo 
o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas 
nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-
métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens 
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). 
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Esse tipo de abordagem permite a facilidade em descrever as causas de uma 

determinada hipótese ou problema, analisar as variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos experimentados por diferentes grupos sociais, para assim 

apresentar contribuições no processo de mudança ou formação de novos métodos e 

estratégias para a organização.  

Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), “As características da pesquisa 

qualitativa são: objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 

compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado 

fenômeno”. 

Os recursos mais utilizados foram a observação dos alunos no contexto 

escolar, desde a socialização até a aprendizagem. 

A pesquisa-intervenção “[...] consiste em uma tendência das pesquisas 

participativas que busca investigar a vida de coletividades na sua diversidade 

qualitativa, assumindo uma intervenção de caráter socioanalítico” (AGUIAR; ROCHA, 

2003, p. 66). Na continuidade, salienta, o referido autor, que tal metodologia caracteriza-se 

por ser participativa e rompe com os modos tradicionais de fazer pesquisa já que propõe uma 

intervenção de ordem micropolítica na experiência social (AGUIAR; ROCHA, 2003, p. 66). 

Neste estudo, procedeu-se a uma pesquisa-intervenção, com a qual 

conseguimos nos aproximar do mesmo modo das culturas em que as crianças 

produzem cultura, das interpretações que fazem daquilo que vivem, criam e recriam 

em seu processo de letramento na educação infantil. Foi um exercício de observação, de 

escuta, planejamento, participação e interação com as crianças – um convite no qual 

inventamos outros modos de ensinar e aprender as letras do alfabeto 

 

4.2 LÓCUS DA PESQUISA 

 

O estudo realizou-se na cidade de Videira, que é um município brasileiro do 

estado de Santa Catarina, localizado no meio-oeste do estado, no Alto Vale do Rio do Peixe.  

A pesquisa-intervenção com crianças desenvolveu-se em uma escola da Rede 

Municipal de Ensino, e atendeu alunos de 6-7 anos, os quais possuem deficiência intelectual 

leve.  
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4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Participaram da pesquisa três alunos do 1º ano, com faixa etária de seis a sete, 

onde os mesmos frequentam a Sala de Atendimento Educacional Especializado em uma 

Escola Municipal de Videira. 

 

4.4 DELINEAMENTO DAPESQUISA 

 

A partir de uma intervenção com crianças, buscou-se desenvolver atividades 

que possibilitem a inclusão de estudantes com deficiência intelectual em uma escola 

de ensino fundamental, utilizando as salas multifuncionais. 

A Sala do AEE é um alicerce na aprendizagem dos alunos, onde são realizadas 

atividades diferenciadas e direcionadas a cada criança conforme as suas dificuldades, 

com o intuito de proporcionar momentos lúdicos de aprendizagem. 

 

4.5 ANÁLISE DA INTERVENÇÃO 

 

Para analisar a intervenção proposta nesta pesquisa, foi tomado como 

referência não somente os autores e pesquisadores utilizados no marco teórico e 

metodológico da investigação, mas também os modos de participação das crianças, 

e da professora da sala de AEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 RESULTADOS DA INTERVENÇÃO 

 

5.1 OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OS ENCAMINHAMENTOS 

ÉTICOS PARA INTERVENÇÃO  

 

No decorrer do primeiro semestre de 2018, contatamos os responsáveis pela 

coordenação do Ensino Fundamental I, do município de Videira, para apresentação 

do projeto de pesquisa e solicitação de que a mesma fosse realizada na escola de 

ensino fundamental a qual trabalhava. No Segundo semestre, houve mudanças a 

equipe docente das escolas municipais, onde passei a trabalhar em outra unidade 

escolar. Foi necessário conhecer a realidade atual, onde foi detectado o mesmo 

problema, a necessidade da inclusão social de alunos com deficiências.  

Concedida a autorização por parte da SME, conversei com a professora da 

sala multifuncional, expliquei a ela o projeto, a mesma concordou com a intervenção 

e me apresentou alguns alunos que ela atendia. 

A intervenção aconteceu com dois alunos com deficiência intelectual leve e 

um aluno com deficiência intelectual moderado, totalizando 6 encontros com cada 

aluno.  

 

5.2 OS ENCONTROS DE APRENDIZAGEM 

 

Antes de iniciar a intervenção, a professora do A.E.E. me apresentou os alunos.  

Fiz a apresentação, expliquei que era professora e orientadora pedagógica na 

escola, mas que durante um período de 60 dias eu iria acompanhar eles na sala de 

AEE, uma hora por semana. 

Por meio de uma conversa informal e individual realizei algumas atividades 

diagnósticas para conhecer a realidade de cada aluno e identificar como estava o 

processo de aprendizagem dos mesmos. 

Conhecer como ocorre o processo de aprendizagem é essencial para que 

sejam desenvolvidas práticas pedagógicas que inclua todos os alunos nesse 

processo. Para Almeida (2011) aprendizagem é o processo de mudança do 

comportamento por meio de experiências, podendo afirmar que esse processo 

acontece na medida em que a criança interage socialmente e se apropria das 
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experiências humanas, de acordo como as características de seu grupo social.  Sendo 

que uma pessoa é diferente da outra, a diversidade humana deve ser considerada no 

processo de interação ensino e aprendizagem. 

Para Grassi (2009) aprendizagem é: 

 

[...] processo dinâmico e ativo em que a criança, numa relação mediada por 
um outro, vai se apropriar dos conhecimentos historicamente construídos e 
vai também produzir conhecimentos novos. É preciso que se considere o 
aprendiz como um ser biopsicossocial, em constante processo de 
transformação, inserido num meio social, econômico, cultural, histórico e 
político (GRASSI, 2009, p. 136). 

 

Nesse processo, há uma complexidade de situações que induzem a 

desenvolver a aprendizagem, desde a relação professor/aluno até as estratégias que 

serão utilizadas. É necessário que o professor conheça o aprendiz, desde o ambiente 

em que vive, no aspecto social, econômico, cultural e histórico para assim, 

compreender o meio que vive e desenvolver estratégias que terão melhores 

resultados ao mesmo. 

Diante dessa perspectiva, para conhecer um pouco os alunos, iniciou-se a 

intervenção com a dinâmica do espelho. A dinâmica consiste em apresentar ao aluno 

uma caixa bonita onde dentro terá um espelho colado, porém o mesmo não sabe.  

Ao iniciar, indagou-se que dentro dessa caixa tem algo muito importante, algo 

fundamental para a felicidade de muitas pessoas, algo extremamente importante para 

as pessoas naquela sala. Foi afirmado também que o que tinha ali dentro, era algo 

muito valioso, responsável pela aprendizagem, respeito e educação que vivenciamos.  

Após, instigar a curiosidade, entreguei a caixa e cada aluno tentou adivinhar o 

que tinha dentro. Falaram dinheiro, chocolate, balas, cadernos, celulares.  

Inicialmente, ficaram curiosas para descobrir o que havia dentro da caixa. Ao 

abri-la, ambas as crianças se assustaram em ver sua imagem refletida, riram, falaram 

que eram elas. Após eles expressaram se as afirmações que eu havia falado estavam 

corretas. Aos poucos ainda tímidos expuseram suas opiniões. 

Quando foi solicitado que expusessem o que estavam sentindo, inicialmente 

ninguém quis falar, mas aos poucos foram se soltando e compartilhando o que 

sentiram. 
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Realizei essa atividade com o intuito de interagir com os alunos e observar as 

reações deles, emoções e sentimentos e também analisar a oralidade e exposição de 

ideias de cada indivíduo.  

Segundo o RCNEI, 

 
[...] uma das tarefas da educação é ampliar, integrar e ser continente da fala 
das crianças em contextos comunicativos para que ela se torne competente 
como falante. Isso significa que o professor deve ampliar as condições da 
criança de manter-se no próprio texto falado. Para tanto, deve escutar a fala 
da criança, deixando-se envolver por ela, ressignificando-a e resgatando-a 
sempre que necessário (BRASIL,1998, p. 135).  

 

Proporcionar momentos onde as crianças possam expor as suas emoções, 

opiniões e expectativas, contribui para o desenvolvimento das expressões, para a 

oralidade, leitura e escrita. 

As pessoas com deficiência intelectual possuem limitações significativas em 

pelo menos duas das seguintes áreas: 

 

- Aprendizagem e autogestão em situações da vida, como cuidados pessoais, 
responsabilidades profissionais, controle do dinheiro, recreação, controle do 
próprio comportamento e organização em tarefas escolares e profissionais. 
-Comunicação 
-Habilidades ligadas à linguagem, leitura, escrita, matemática, raciocínio, 
conhecimento, memória 
-Habilidades sociais/interpessoais (habilidades ligadas à consciência das 
experiências alheias, empatia, habilidades com amizades, julgamento social 
e autorregulação) (COSTA, 2008, p.2).  

 

Para conhecer o nível de aprendizagem que os alunos se encontram, realizei 

algumas atividades diagnósticas para, em seguida, poder fazer um planejamento 

especifico para cada dificuldade.  

A primeira atividade foi alfabeto móvel, com esse jogo foi pedido individualmente 

para encontrarem algumas letras, após formar sílabas, as palavras que já se 

encontravam no jogo e por último, algumas palavras que conheciam. Sempre após 

eles formarem as palavras, eles realizavam a leitura em voz alta.  

Com essa atividade pude observar o reconhecimento das letras, o som silábico 

e o processo de alfabetização e letramento em que se encontravam.  

Ambos alunos estão no primeiro ano do ensino fundamental e todos 

reconhecem as letras. Só apresentaram algumas dificuldades na construção de 

silabas complexas.  
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O primeiro ano do ensino fundamental de nove anos deverá ser desenvolvido 
como processo de aprendizagem de forma lúdica, respeitando a faixa etária 
das crianças, sua unicidade e sua lógica. A escola deve disponibilizar 
espaços, brinquedos, materiais didáticos e equipamentos que configurem o 
ambiente alfabetizador compatível com o desenvolvimento da criança nessa 
faixa etária (CEED, 2005, p. 5). 

 

O processo de alfabetização e letramento deve ser baseado em atividades 

lúdicas, para que a criança possa transcrever o conhecimento de mundo que já possui 

e relacionar com o processo de registro ou seja, a escrita. 

Para avaliar as habilidades na área ligada ao raciocínio, conhecimento e 

memória, realizei juntamente com eles o jogo da memória com o tema frutas. A 

escolha por esse tema foi baseado na ideia de apresentar um tema do cotidiano dos 

alunos, facilitando o reconhecimento das frutas conhecidas e instigando os mesmo a 

conhecer as frutas desconhecidas por eles.  

Esse jogo possibilita identificar além da memória dos alunos, o conhecimento 

sobre o tema frutas, a atenção e concentração.  

Uma característica da deficiência intelectual é a falta de atenção e 

concentração. Jogo igual a esse contribui para o desenvolvimento dessa habilidade.  

Após as atividades diagnósticas, pude identificar as habilidades e as 

dificuldades de cada aluno em específico para assim planejar novas atividades 

voltadas a cada um. 

É necessário que o planejamento seja elaborado pensando em situações 

que possibilitem que os alunos avancem na formação global, sendo um desafio 

assegurar essa abordagem da realidade, através de uma perspectiva inclusiva.  

Nessa perspectiva o desenvolvimento da aprendizagem que é construído 

pela interação entre alunos e professores, envolve o processo de aprender a 

aprender. De acordo com Gomes (2010), as dificuldades de evocação e de 

representação das crianças que apresentam deficiência intelectual e a sua 

limitação na interiorização da realidade pode ter uma influência negativa sobre a 

capacidade de significação dessas crianças. 

 Ele afirma que “isto é, sobre a capacidade de dar sentido às atividades de 

natureza intelectual que lhes são propostas e, consequentemente, de mobilizar 

eficientemente seus esquemas cognitivos ou linguísticos [sic]” (GOMES, 2010, p. 

19).  
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As atividades apresentadas a seguir são fundamentadas na interiorização da 

ação e é destinada a favorecer o desenvolvimento das estruturas intelectuais em 

crianças que apresentam deficiência intelectual. 

 

5.2.1 Aluno A  

 

Segundo o diagnóstico apresentado a escola, O aluno A, possui deficiência 

intelectual leve e as atividades serão voltadas a área motora, com especificidades na 

coordenação motora fina, na área cognitiva (capacidade de memorização e 

concentração) e dificuldade sem matemática, na compreensão do abstrato e concreto.  

Diante disso, busquei desenvolver atividades que estimulassem essas áreas.  

No encontro seguinte, as atividades foram voltadas ao aluno A. Iniciei contando 

a história “A joaninha que perdeu as pintinhas” (Anexo A), a qual conta que Tininha 

era uma pequena joaninha que passeava sozinha e ao atravessar um rio escorregou 

num galho e caiu nas águas e começou a pedir socorro e como ninguém a veio ajudar, 

ela começou a abater as asinhas e conseguiu chegar as margens. Porém não 

percebeu que havia perdido suas pintinhas, ao chegar em casa sua mãe não a 

reconheceu e mandou ela embora, então saiu pedindo ajuda para todos, até que 

encontrou um pintor que refez suas pintinhas e assim ela pode voltar para casa. 

Após contar a história, o aluno realizou o reconto para estimular a fala e a 

oralidade diante a uma situação vivenciada. 

Segundo Fernandes (2003) a literatura infantil funciona como um jogo em torno 

da linguagem e pode suscitar o prazer e as emoções além do divertimento. Também, 

Abramovich (1997, p. 17) afirma: 

 

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como 
a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, alegria, o pavor, a 
insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente o 
que as narrativas provocam em quem as ouve. 
 

 

A literatura infantil e a contação de histórias devem estar presentes na sala de 

aula e no mundo da criança. Proporcionar momentos onde a criança tenha contado 

com o universo de valores e comportamentos sociais, contribui para a construção de 

uma nova forma de ser em um grupo social. 

No campo da educação infantil, o RCNEI aponta que: 
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A leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhecer a forma 
de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos 
de outras culturas situadas em outros tempos e lugares que não o seu. A partir 
daí ela pode estabelecer relações com sua forma de pensar e o modo de ser do grupo 
social ao qual pertence (BRASIL,1998, p. 143).  

 

Para Cardoso (2001), a leitura é o resultado da interação entre informações 

visuais e as não visuais, assim, quem lê, constroem significado juntando todo o seu 

conhecimento de mundo, seus esquemas mentais, relacionados ao conteúdo 

tratado no texto, às informações oferecidas pelo autor, expressas no papel. 

Essa atividade tem como objetivo analisar a interpretação e compreensão de 

um fato, sendo ele a história, por meio da contação e de imagens visuais. O 

resultado foi positivo, pois o aluno conseguiu fazer o reconto da história expondo 

os principais fatos que aconteceram. 

Após, foi instigado o aluno para construir joaninhas como as da história, 

joaninhas com pintinhas. Foi disponibilizado sobre a mesa E.V.A. vermelho e preto e 

cola. 

 O aluno A, se envolveu na construção do jogo, era possível perceber que em 

cada etapa ele se divertia e demonstrava estar interessado na atividade.  

Tem-se o entendimento de que todas as crianças, de todas as épocas, e de 

diferentes classes sociais, têm em comum o brincar, e possuem um anseio natural 

pelo ato de brincar, isto é, pôr em prática habilidades que descobrem de várias formas 

para explorar a si próprias e o ambiente ao seu redor. 

Em seu modo de brincar ela expande uma grande capacidade de emoção, pela 

variedade de brincadeiras que vivencia, organiza seu mundo interior em relação ao 

exterior, ajudando-a desenvolver competências nas diversas atividades cotidianas. De 

acordo com Santos (2011, p. 12), “a ludicidade é uma necessidade do ser humano em 

qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão”. 

A estratégia das pintinhas da joaninha, tinha como objetivo trabalhar a 

coordenação motora, através do recorte do E.V.A, a quantidade numérica ao colocar 

a quantidade de pintinhas em cada joaninha.  

 Na atividade a seguir, o aluno está explorando o brinquedo, o qual foi solicitado 

que o colocasse em ordem crescente, em seguida em ordem decrescente, separar 

pares e ímpares.  
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Ao utilizar-se dos jogos e brincadeiras, o professor motiva seus alunos a 

participar ativamente do processo ensino e aprendizagem de uma forma prazerosa, 

fazendo com que os mesmos interajam e assimilem os conteúdos e informações 

tratadas. E assim possibilitando a criança estar permanentemente em contato com 

aquilo que a satisfaz, o brinquedo e a brincadeira.  

Desta forma, estará contribuindo de forma intencional no desenvolvimento das 

competências e habilidades de seus alunos. Para Kishimoto (2001, p. 56), “[...] as 

maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no 

futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade”. 

Por meio de jogos e das brincadeiras, a criança aprende a lidar com situações 

que ainda não vivenciou, pois esta está totalmente ligada a um mundo imaginário, e 

não no mundo real. 

O lúdico tem conquistado um importante espaço na educação, porque fortalece 

a essência da infância e permite que o educador realize um trabalho pedagógico onde 

a produção do conhecimento e a afetividade da criança, andam juntos. 

Em outros encontros foram apresentadas outras formas lúdicas de se trabalhar 

as dificuldades do aluno.  

Com o jogo “Encontre a quantidade”, o aluno tem como objetivo encontrar uma 

peça com a quantidade de bolinhas e relacionar com a quantidade de objetos e o 

seu numeral. 

Nessa atividade, o aluno demonstrou um pouco de dificuldade no início, 

precisando auxiliá-lo e foi necessário fazer várias intervenções durante a realização 

da mesma.  

Os jogos e as brincadeiras são um recurso pedagógico, de grande valia para 

os educadores na construção do conhecimento por parte das crianças. Por meio disso 

é possível observar como a criança interage como se organiza e como encara uma 

perda.  

Carvalho (2011, p.29) afirma que “[...] a brincadeira deve ser compreendida 

como uma atividade social da criança e fundamental para a construção de sua 

personalidade”. A brincadeira permite a interação com os colegas contribuindo assim, 

para a formação e construção da personalidade do indivíduo.  

A partir dos jogos e das brincadeiras, a criança se desenvolve, torna-se criativa, 

descobre e compreende o mundo e a si própria, processa informações, desenvolve a 
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capacidade de tomar decisões, ajuda no seu desenvolvimento motor, com tudo a 

criança aprende brincando. 

 

[...] o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a a 
desejar, relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao seu papel no jogo e 
suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são 
conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível 
básico de ação real e moralidade (VYGOTSKY, 1989 apud SCHERER, 2013, 
p. 29. Grifo do autor). 

 

É a partir de situações de descontração que o educador poderá desenvolver a 

interdisciplinaridade entre os conteúdos tornando suas aulas mais atraentes para os 

educandos. 

O jogo é um fator didático altamente importante, mais do que um passatempo, 
ele é elemento indispensável para o processo de ensino e aprendizagem. 
Educação pelo jogo deve, portanto, ser a preocupação básica de todos os 
professores que têm a intenção de motivar seus alunos ao aprendizado 
(TEIXEIRA apud OLIVEIRA, 2011, p. 36). 

 

Diante disso, é fundamental que o educador seja mediador em todo processo, 

criando na sala de aula um cantinho com alguns jogos, brinquedos e outros materiais 

para que as crianças possam estar em contato direto com o brincar. Pois os espaços 

lúdicos são ambientes férteis para a aprendizagem e para o desenvolvimento, 

principalmente da socialização. Podendo também ensinar as crianças, a produzir seus 

próprios brinquedos com materiais alternativos, como sucata entre outros. 

Essa mediação é importante no processo de aprendizagem, poiso aluno se 

sente motivado e um ser importante na construção do conhecimento.  

A Figura 9, representa outra atividade desenvolvida com o aluno A, a qual se 

chama “Centopeia da adição”, onde a mesma consistia em solicitar ao aluno uma 

quantidade, ele identificava o numeral entre os demais e colocava no local solicitado. 

Após, era falado outro numeral, o aluno tinha que resolver a adição e colocar o 

resultado.  

Durante a realização da atividade, era solicitado algumas alterações dos 

comandos, pedindo que dia era hoje ou quantidade de pessoas que tinham na sala 

ele pegava o numeral e realizava a adição, o objetivo era ele relacionar as quantidades 

com seu cotidiano.  

A utilização de materiais lúdicos nas atividades propostas pode visar o 

desenvolvimento da aprendizagem das potencialidades e a autonomia. Nos seus 

estudos, Piaget (1973), afirma que os jogos não são apenas uma forma de 
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entretenimento parta gastar energia das crianças, mas meios que contribuem 

enriquecem o desenvolvimento intelectual.  

Para o autor, os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se significativas à 

medida que a criança se desenvolve, manuseando materiais variados, oportunizando 

a criatividade, reconstituindo, reinventando as coisas, onde todos os alunos podem 

interagir, independente das necessidades especiais. Por meio das atividades lúdicas, 

em concordância com o autor, há a transformação do que é concreto em linguagem 

abstrata.  

Esse jogo tem esse papel de transformar o concreto no abstrato, sair do valor 

simbólico e adquirir a compreensão do numeral. O aluno A, demonstrou grande 

evolução na sua aprendizagem durante a intervenção do projeto, conseguiu identificar 

as quantidades e relacionar o concreto com o abstrato, resolveu operações de adição 

e subtração simples, teve um bom desempenho nas atividades de concentração e 

memorização o que irá contribuir para sua aprendizagem em sala de aula.  

 

5.2.2 Aluna B 
 

Segundo o laudo apresentado a escola, a aluna B é deficiente intelectual leve. 

E possui dificuldade na área cognitiva, na escrita e produção e textual, sequência 

lógica e seriação. Apresenta também dificuldade na socialização. 

Para contribuir com a aprendizagem da aluna B, foi proposto algumas 

atividades de seriação de acontecimentos, escrita de palavras e história em 

sequência. 

Inicialmente, foi realizado um jogo de loto leitura, onde a aluna realizou com 

êxito, em seguida, na lousa ela teria que escrever novas palavras utilizando algumas 

silabas pré-selecionadas (CA, TE, JE GE, XA).  

A partir das sílabas selecionadas do jogo Loto leitura, a aluna escreveu várias 

palavras no quadro branco. Ela apresentou dificuldades em escrever as sílabas 

complexas precisando de auxílio, mas conseguiu realizar uma grande quantidade de 

palavras de forma correta individualmente. 

A interação do professor/aluno é importante no processo de ensino 

aprendizagem. Na concepção piagetiana os alunos constroem sua aprendizagem e o 

professor faz as interações nesse processo. Pensando nessa tríplice relação entre 

professor/aluno/aprendizagem, é importante conhecer as contribuições de Vygotsky, 
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que teve como preocupações o desenvolvimento do indivíduo e da espécie humana, 

como resultado de um processo sócio – histórico (VYGOTSKY, 1984 apud SCHERER, 

2013).  

A aprendizagem é gradual e sequencial. Por meio da interação com o meio em 

que vive, com o professor mediador e estratégias didáticas pré-estabelecidas vai se 

proporcionando um ambiente de aprendizagem. Mas, além disso, é preciso que a 

criança esteja com o nível de maturação cognitiva adequada para determinadas 

aquisições de conhecimento.  

 Para Vygotsky (1984) para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra, 

observar o nível de desenvolvimento real da criança, analisando as possibilidades das 

crianças, isto é, seu nível de desenvolvimento potencial. 

De acordo com as concepções de Vygotsky (1984), o desenvolvimento de uma 

criança é um processo complexo, cujos fatores determinantes são as estruturas 

elementares, os determinantes biológicos e os processos psicológicos superiores. 

(OLIVEIRA, 2011). 

Nessa perspectiva, todo o contexto que a aluna vive é fundamental para 

aprendizagem dela, desde as questões biológicas e psicológicas, sendo assim o 

professor precisa acompanhar e avaliar o desenvolvimento da aluna e definir as 

melhoras estratégias e métodos para contribuir para a aprendizagem significativa.  

Com esse pensamento, na atividade seguinte, foi trabalhado o jogo de história 

em sequência, que estimula a noção de espaço, tempo e sequência lógica. 

O jogo tem por objetivo estimular que as crianças consigam colocar as figuras 

na sequência exata para que façam sentido ao que foi proposto. A execução dessa 

atividade é importante para desenvolver as habilidades temporais, as quais a aluno 

demonstrou dificuldades anteriormente. 

Durante a atividade, a aluna B, inicialmente demonstrou dificuldade em 

compreender as etapas da construção da casa, da confecção do bolo. Precisou de 

mediação para entender a atividade. Mas no final ela demonstrou, um grande 

crescimento na sua compreensão.  

Observar imagens e ter noção temporal é importante para a compreensão de 

tempo, melhora a leitura de mundo, a interpretação das ações em seu torno. Saber 

identificar que para ter a casa é necessário ser construída, sendo respeitada cada 

etapa da sua execução, traz a aprendizagem de valorização das conquistas, 

comprometimento com suas tarefas, responsabilidades em realizar as coisas que 

https://neurosaber.com.br/como-estimular-criancas-com-dificuldades-de-aprendizagem/
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deseja.  Mas para que a criança consiga ter essa compreensão, o adulto precisa ser 

o mediador do processo.  

Nesse pensamento, Vasconcelos (2016, p. 12), afirma que,  

 

[...] vale destacar a importância das narrativas por imagens, as quais 
requerem do leitor competências específicas para serem lidas. Nesse 
sentido, destaca-se a relevância dos mediadores de leitura, responsáveis por 
auxiliar os pequenos leitores a se apropriarem das peculiaridades das 
imagens e, em consequência, a construírem o texto verbal a partir delas. 
Desse modo, considerando-se que as imagens são cada vez mais 
abundantes no universo literário infantil, aprender a lê-las é preciso, uma vez 
que formar bons leitores implica também formar bons leitores de imagens. 

 

Essa estratégia, foi de grande valia para o desenvolvimento da aluna B, onde 

após orientação e mediação, conseguiu fazer a análise de algumas sequências 

visuais, expondo oralmente uma boa interpretação das imagens retratadas.    

Na sequência, foi convidada a aluna B, a escolher uma sequência das cenas 

que mais chamou atenção para se fazer um registro escrito em forma de uma história.  

Em seguida, foi entregue a ela uma folha e um lápis, e a instiguei a fazer uma 

bela história. Ela afirmou por várias vezes que não sabia, que não tinha ideias. Na 

mediação da atividade, fui conversando com ela e solicitando que ela relatasse o que 

estava acontecendo nas cenas de forma oral.  

Aos poucos, ela foi criando confiança e começou a fazer a história. Ela solicitou 

em vários momentos ajuda com a escrita, mas soube expressar sua ideia e sua 

interpretação das cenas.  

No encontro seguinte, ela fez a ilustração do seu texto utilizando tinta guache. 

A escolha por essa técnica se deu, por considerar a pintura uma representação 

visual que contribui para a criação e identificação de sentimentos, ela possibilita a 

compreensão e distinção de emoções, ideias e afetividades, o que contribuirá para a 

evolução de indivíduos com baixa habilidade em interação social que é o caso da 

aluna B.  

Através da pintura, é possível oportunizar a aluna, uma forma de representação 

lúdica, divertida e que possibilita a expressar de ideias e sentimentos sem utilizar as 

palavras.  

 

Uma das principais atribuições da arte na educação infantil, é que ela 
possibilita que a criança amplie seu conhecimento, suas habilidades e a 
descoberta de suas potencialidades. Através da arte a criança expressa seus 
sentimentos, medos e frustrações. Ao pintar uma tela, uma folha ou até 
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mesmo uma parede de azulejo, ela está ampliando sua relação com o mundo 
de forma espontânea (FRATARI; SANTOS, 2013, p. 5). 

 
 

Dessa maneira, a criança apropria de diversas linguagens adquirindo uma 

sensibilidade e capacidade de lidar com formas, cores, imagens, gestos, fala e sons 

e outras expressões. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais,  

 

Criar e perceber formas visuais implica trabalhar frequentemente com as 
relações entre os elementos que as compõem, tais como ponto, linha, plano, 
cor, luz, movimento e ritmo. As articulações desses elementos nas imagens 
dão origem à configuração de códigos que se transformam ao longo dos 
tempos. Tais normas de formação das imagens podem ser assimiladas pelos 
alunos como conhecimento e aplicação prática recriadora e atualizada em 
seus trabalhos, conforme seus projetos demandem e sua sensibilidade e 
condições de concretizá-los permitam. O aluno também cria suas poéticas 
onde gera códigos pessoais (BRASIL, 1997, p. 45). 
 

Por meio do desenho as crianças conseguem demonstrar os mais variados 

sentimentos, o professor não pode cobrar que uma criança faça um desenho com 

perfeição, ele precisa estimular, incentivar a observar as coisas ao seu redor, e aos 

pouco a própria criança começa a perceber como é o mundo em que vive.  

Com essa atividade, a aluna B, pode desenvolver as habilidades cognitivas 

escrita e de relações sociais.  

Para finalizar as atividades, foi entregue a aluna B, massinhas de modelar de 

várias cores. Inicialmente foi convidada a brincar como ato de brincadeira livre, com o 

intuito de possibilitar a brincadeira sem regra, para estimular a criatividade e a 

imaginação. 

O brincar livre é quando,  

 

[...] a criança está brincando livremente quando desenvolve uma atividade 
lúdica livre de direcionamentos, regras, imposições, estímulos intencionais e 
objetivos de aprendizagem, como o exemplo que a escola norueguesa 
demonstra. E não existe formato ou padrão para um brincar livre, o que existe 
é deixar a criança explorar sua criatividade, em seu próprio tempo e termos, 
e criar sua própria brincadeira ((FRATARI; SANTOS, 2013, p. 53).  

 

A brincadeira livre também é importante para o desenvolvimento infantil, 

estimula a criatividade e a imaginação. Após solicitei que com o uso da massinha, 

escrevesse seu nome, em seguida com a última letra do seu nome escreve uma 

qualidade dela. 

E para finalizar, foi solicitado a aluna B, que representasse com a massa de 

modelar a história que havia escrito. 
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A massinha de modelar além de ser divertida de brincar, contribui em vários 

aspectos para o desenvolvimento da criança, ela é um grande engajamento físico e 

mental, que estimula a coordenação motora fina, no segurar, apertar, modelar, separar 

e construir conforme sua criatividade. 

O objetivo dessa atividade foi proporcionar através de uma estratégia lúdica, o 

desenvolvimento da coordenação motora fina, a motricidade e criatividade. 

O professor deve proporcionar momentos agradáveis e lúdicos para que 

aprendizagem aconteça de forma natural e divertida.  

 

5.2.3 Aluno C 

 

O aluno C, também é diagnosticado com deficiência intelectual leve. Após as 

atividades diagnósticas, apresentou dificuldade na interação social, não conseguindo 

se expressar oralmente.  Tem dificuldade cognitiva, com atividades de memorização, 

escrita e seriação. 

A primeira atividade desenvolvida foi o quebra cabeça com desenho e escrita.  

O aluno apresentou um pouco de dificuldade no início, mas como o quebra-

cabeça tinha o desenho facilitou o desenvolvimento da mesma. Após ele montar os 

variados quebra-cabeças, realizou a leitura em voz alta com meu auxílio.  

Em seguida, foi solicitado para ele escolher um dos animais que formou, ele 

escolheu a borboleta. Como forma de estímulo da oralidade e comunicação, pedi se 

ele conhecia alguma música que falava sobre borboletas.  

Ele cantou a música “Borboletinha” e juntos dançamos.  Depois entreguei 

massinha de modelar para desenvolver a coordenação motora fina. 

A massinha de modelar estimula a coordenação motora fina, ao apertar, esticar 

enrolar a massa para modelar o que se deseja. O aluno C, ficou muito contente em 

trabalhar com a modelagem. Ele fez uma borboleta, para ilustrar a música que havia 

cantado. 

Em outro encontro, continuamos a estimulação cognitiva para a escrita, onde o 

aluno formou palavras que sabia.  Em segundo momento, eu ditei as palavras e ele 

formou com meu auxilio, pois o mesmo não identifica o som de todas as letras e 

sílabas. 

Ditei as palavras boneca, bola, caminho, dente, farol, festa, verão, pato, rosto.  
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As palavras com silabas simples ele formou sem dificuldades, mas a demais 

apresentou dúvidas de como formar.  

Outra área das habilidades que deveria ser trabalhada é a cognitiva lógica. Para 

isso, entreguei a ele a caixa de blocos lógicos, com intuito de trabalhar as formas 

geométricas, tamanhos, cores e seriação.  

Solicitei inicialmente, que ele reconhecesse cada forma geométrica, ele 

apresentou dificuldades, então junto com ele, fui mediando a atividade e apresentando 

cada peça ali presente. 

Na sequência, solicitou-se que fizesse conjuntos com formas geométricas 

iguais. Depois das mesmas cores, as pequenas e grandes. Durante cada conjunto 

formado era realizado a exploração do material.  

Segundo Piaget (1997), os conhecimentos necessários para se construir o 

conceito de números, são os seguintes: conhecimento físico, conhecimento lógico- 

matemático e conhecimento social. O primeiro diz respeito ao conhecimento de 

propriedades físicas que estão nos objetos na realidade externa, como peso, 

tamanho, cor, forma, características essas que podem ser notadas a partir da 

observação direta de que um objeto. O conhecimento social está relacionado às 

convenções estabelecidas pelas pessoas, de forma arbitrária e que são socialmente 

transmitidas, de geração em geração. E por fim o conhecimento lógico- matemático 

que se diferencia dos outros por não poder ser ensinado e só estruturado pela ação 

reflexiva a partir da manipulação dos objetos.  

Desse modo, o conhecimento lógico- matemático vai além da percepção dos 

objetos, pois permite que uma pessoa estabeleça relações mentais entre eles, tais 

como: a comparação, a correspondência, a conservação, a classificação, a inclusão 

hierárquica, a sequenciarão e seriação. 

O período de intervenção foi muito valioso, pois tive a oportunidade de 

conhecer os alunos e identificar quais habilidades deveriam ser trabalhadas para ter 

um crescimento pessoal deles. Após toda a aplicação, pode-se perceber avanços 

significativo, nas habilidades cognitivas matemáticas do aluno A, na s relações sociais 

de ambos os alunos, os quais passaram a se comunicar melhor, interagindo com as 

pessoas em torno deles.  Houve grande avanço na leitura e escrita do aluno C. 

Cabe ressaltar, que quando o professor conhece a realidade em que os alunos 

estão inseridos, tem conhecimento das habilidades que devem ser desenvolvidas, ele 
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busca as mais variadas estratégias didáticas para alcançar o grande objetivo, a 

construção da aprendizagem dos alunos. Essa é a grande tarefa de um professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Inclusão é um processo que visa igualdade de gênero, de deficiências, classe 

social, raça, etnia, religião. É a inserção da igualdade a todas as pessoas, indiferentes 

de suas peculiaridades e diferenças. 

A inclusão é muito importante no âmbito escolar, pois ela garante a todos o 

acesso à educação. Nessa expectativa, proporcionar a inclusão em espaços de 

educação regular proporciona ao desenvolvimento sócio emocional e psicológico das 

crianças com necessidades especiais. 

O Mestrado Profissional na Educação Básica foi muito importante na minha 

formação profissional, pois possibilitou a aprendizagem teórica em consonância com 

a prática. 

Com esse estudo, pude compreender que a inclusão escolar ainda apresenta 

muitos desafios, onde necessita que a equipe docente, em consonância com a 

estrutura organizacional da unidade escolar seja reorganizada e adaptada para um 

contexto inclusivo e legal. 

Essa legalidade diante da inclusão, traz políticas educacionais inclusivas que 

rompem as barreiras de preconceitos e reorganizam as estratégias escolares e da 

gestão escolar, ocasionando numa transformação educacional para obtenção de uma 

educação de qualidade para todos. O gestor escolar necessita conhecer os aspectos 

legais para assim poder acompanhar e avaliar o trabalho desenvolvido pelos 

profissionais capacitados para trabalhar com alunos da inclusão. O quesito da 

capacitação é um item amplamente discutido sempre que se fala na inclusão 

educacional, sendo uma queixa em todas as áreas da educação. 

As escolas inclusivas precisam reconhecer e responder às diversas 

necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de 

aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos por meio de 

currículo apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, usam de 

recursos e parceiras com a comunidade assegurando assim uma educação efetiva. 

A educação inclusiva concebe a escola como um espaço de todos, onde os 

alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades, participam ativamente 

das tarefas de ensino, expressam suas ideias livremente e se desenvolvem como 

cidadãos, nas suas diferenças. 
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Para garantir o acesso, permanência, participação e aprendizagem dos alunos 

com deficiências, a escola precisa estar adaptada e preparada para receber esses 

alunos de forma a proporcionar uma aprendizagem significativa e um ambiente 

interativo. Para garantir o sucesso educacional, os profissionais necessitam conhecer 

as especificidades dos alunos, para realizar um planejamento flexível, o qual busque 

atender os objetivos propostos de forma lúdica e com estratégias diferenciadas. 

Para atuar na educação especial, o professor precisa ter como base da sua 

formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no 

atendimento educacional especializado, aprofunda o caráter interativo e 

interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos 

multifuncionais, nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos 

de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e 

nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação 

especial.  

Hoje em dia, o governo oferece nas escolas a sala de Atendimento Educacional 

especializado (A.E.E), o qual surgiu com o intuito de atender as crianças que 

apresentam alguma deficiência, transtorno globais ou superdotação nas escolas 

inclusivas. Nesse ambiente o profissional, oferece estratégias diferenciadas para se 

desenvolver a aprendizagem dos alunos de inclusão conforme suas limitações. Esse 

trabalho de dá como apoio ao trabalho realizado na sala de aula.  

Uma das especificidades que é atendido na sala de A.E.E são alunos com 

deficiência intelectual. A deficiência intelectual é uma deficiência que apresenta   

déficits cognitivos concomitantes ao funcionamento adaptativo, o qual interfere em 

pelo menos duas áreas: na comunicação, cuidados pessoais, habilidades 

sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, independência, habilidades 

acadêmicas ou lazer.  

Para se diagnosticar é necessário que a criança seja acompanhada por vários 

profissionais, psicopedagogo, neurologista, psicólogo, os quais submetem a vários 

exames e testes até ser detectada a ausência de algumas habilidades.  

Essas ausências de habilidades precisam ser trabalhadas aos poucos com 

todos os alunos, pois cada indivíduo em sua singularidade, apresenta habilidades e 

carências das mesmas e o trabalho conjunto e estratégias específicas irão contribuir 
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para a aquisição do conhecimento e do crescimento pessoal de cada indivíduo em 

sala de aula.  

Ainda é necessária uma grande caminhada para que seja consolidada a 

verdadeira inclusão do aluno com deficiência intelectual, sendo que a escola necessita 

estar preparada para desenvolver globalmente os cidadãos. Entretanto a 

consolidação das práticas inclusivas consiste na reflexão do que é importante a ser 

ensinado, o que é relevante e qual função social esse ensino terá na vida de nosso 

aluno. Incutir  nosso aluno de conteúdos não significa aprendizagem, nem incluí-lo 

apenas fisicamente nos bancos escolares sem pensar no currículo e na formação que 

receberá no ensino regular.  

Ao acreditar no direito de todos a terem uma educação de qualidade, a inclusão 

do aluno com deficiência intelectual na rede regular de ensino é uma realidade que 

precisam ser analisadas para proporcionar não apenas a inclusão desses nos bancos 

escolares, mas também o desenvolvimento de suas potencialidades 

Para que esse aluno se aproprie realmente desse ensino é necessário que ele 

participe desse processo, ganhando autonomia. Analisar como está sendo oferecido 

para nossos alunos nas instituições escolares é essencial para que realmente ocorra 

a qualidade de ensino tão almejada, que promova a autonomia. 

Quando o processo de ensino e aprendizagem está focado nas potencialidades 

de cada um, o aluno ganha autoestima e a aprendizagem assume caráter democrático 

e inclusivo. 

É necessário reavaliar essas questões difundidas por escola, família e 

profissionais da educação e reestruturar a prática inclusiva. O professor precisa 

respeitar a diversidade existente em todas as salas de aula, proporcionando aos 

alunos diversas oportunidades para que se expressem por meio de várias formas, 

reconhecendo em seu modo de aprender e de expressar seu conhecimento. Escola e 

família precisam agir em conjunto porque ambas são responsáveis na tarefa de instruir 

e educar, cada qual agindo e defendendo suas especificidades, diferenciando-se nos 

modos a serem desenvolvidos, mas complementando-se. 
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