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RESUMO 

 

 

A discussão sobre a inclusão de crianças com deficiências na rede regular de ensino 
e as concepções e práticas escolares, dentre outros aspectos que abordam a 
inclusão, estão entre as temáticas em maior evidência na atualidade, pois se 
reportam à integração de pessoas com deficiências, em pleno gozo de sua 
cidadania, com direitos e deveres de participação e contribuição social. Este trabalho 
pretende discutir a inclusão, no âmbito educacional, bem como suas possíveis 
implicações no cenário educacional brasileiro, mais especificamente no piauiense, 
sobretudo quando se consideram as recentes diretrizes e recomendações de 
organizações nacionais e internacionais a respeito do assunto. Dessa forma, o 
presente trabalho tem como principal objetivo desvelar como está sendo feita a 
inclusão de crianças com deficiência nas escolas da rede de ensino público de 
Teresina, Piauí. A metodologia da pesquisa referenciada neste trabalho é a pesquisa 
exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa e, para coleta de dados 
utilizamos a entrevista semiestruturada. Uma análise geral de todas as respostas 
dadas pelos entrevistados possibilita-nos dizer que a implementação da política de 
inclusão escolar desenvolve-se de modo a proporcionar garantias de inclusão e 
integração dos alunos no ambiente escolar. 
 

 
Palavras-chave: Escola inclusiva; Deficiência; Ensino regular; Práticas escolares. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The discussion on the inclusion of children with disabilities in the regular school 
system and the concepts and school practices, among other aspects that address 
inclusion, are among the themes in greater evidence today as it relates to the 
integration of people with deficiencies in good standing of their citizens, with rights 
and duties of social participation and contribution. This paper discusses the inclusion 
in the educational field as well as its possible implications in the Brazilian educational 
scenario, but specifically in Piauí, especially when you consider the recent guidelines 
and recommendations of national and international organizations on the subject. 
Thus, this study aims to unveil how it is being made to include children in special 
schools network of public education of Teresina - Piauí. The research methodology 
referenced in this work is exploratory and descriptive research with qualitative 
approach and data collection used the semi-structured interview. A general analysis 
of all answers given by respondents allows us to say that the implementation of the 
educational inclusion policy is developed to provide guarantees inclusion and 
integration of students in the school environment. 
 
Keywords: Inclusive education; Disabilities; Regular education; School practices. 
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A deficiência não é uma categoria com 

perfis clínicos estáveis, sendo 

estabelecida em função da resposta 

educacional. O sistema educacional pode, 

portanto, intervir para favorecer o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos 

alunos com algumas características 

deficitárias. 

 

(Coll, 1995) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Iniciarei esta introdução destacando que a pesquisa em tela, que aborda “O 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas Escolas da rede municipal de 

Teresina, Piauí, no olhar de professores”, possui como uma de suas referências os 

escritos de Mantoan (2008), que disserta sobre a inovação da inclusão, cujo sentido 

tem sido muito distorcido, num movimento muito polemizado pelos mais diferentes 

segmentos educacionais e sociais. No entanto, inserir alunos com déficits de toda 

ordem, permanentes ou temporários, mais graves ou menos severos, no ensino 

regular, nada mais representa do que garantir o direito de todos à educação. 

Sob essa assertiva, o foco de estudo desta dissertação centrou-se no 

programa de Atendimento Educacional Especializado (AEE), proposto pela 

Secretaria Municipal de Educação da cidade de Teresina e desenvolvido na rede 

regular de ensino. Esse programa organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, eliminando barreiras à plena participação dos alunos, considerando 

suas necessidades específicas, sejam elas de natureza física, intelectual ou 

sensorial (visual e pessoas com surdez parcial ou total). 

Convém destacar, que a inclusão de pessoas com deficiência1 na rede regular 

de ensino tem sido questão bastante discutida no cenário educacional e político 

brasileiro. 

O tema vem ganhando espaços nas discussões e nos questionamentos 

ocorridos não apenas no espaço acadêmico, como no âmbito das discussões que 

norteiam as políticas públicas, principalmente nas situações em que essa educação 

represente grande colaboração ao desenvolvimento das pessoas e da sociedade, 

contribuindo a uma construção sociocultural e ambiental mais equilibrada e 

harmoniosa, na qual a diversidade possa vir a ser respeitada e reconhecida como 

enriquecedora à convivência humana. 

Essa proposição fundamenta-se nas lutas pelos direitos humanos, cujos 

princípios estão expressos em Declarações e diretrizes políticas de décadas atrás, 

como podemos constatar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. 

                                            
1 Nesse trabalho, utilizamos a definição Pessoa com Deficiência seguindo a definição da Legislação Federal – 

Pessoa com Deficiência. Brasília: Secretaria Nacional de Promoção dos direitos da Pessoa com deficiência, 

2012. Disponível em: <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/livro-

legislacao-federal-sobre-os-dpd.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2015. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/livro-legislacao-federal-sobre-os-dpd.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/livro-legislacao-federal-sobre-os-dpd.pdf


14 

 

Nesse cenário de princípios de participação e direitos humanos, insere-se a 

educação, havendo muito a ser esclarecido e discutido a respeito das diferentes 

conotações que a inclusão possa assumir, verificamos uma movimentação que 

busca a efetivação desses direitos. 

Notadamente, a educação como direito promove e aponta uma política de 

descontentamento a respeito da exclusão de pessoas com deficiência no ambiente 

educacional a partir de um processo consciente de rejeição às medidas de 

discriminação social, a que eram submetidos os brasileiros portadores de 

deficiências. Partindo desse pressuposto, a educação tornou-se uma questão de 

direitos humanos. Portanto, todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência, 

têm o direito de frequentar as escolas. 

A promoção da inclusão no espaço escolar “é apenas uma pequena parcela 

do grande caminho que a promoção de inclusão real e legítima significa, ou seja, 

incluir é antes de tudo oferecer condições de participação social e exercício da 

cidadania” (SERRA, 2006, p. 31). 

Pacheco, Eggertsdóttir e Marinósson (2007, p. 15), fundamentados no 

movimento histórico da inclusão no mundo, destacam que o princípio no qual a 

educação inclusiva baseia-se foi considerado como lei pela primeira vez na 

Dinamarca, em 1969, e nos estados Unidos, em 1975. Desde então, a educação 

inclusiva evoluiu como um movimento de desafio às políticas e práticas 

segregacionistas da educação e obteve ímpeto na Europa nos anos de 1990. 

Segundo Silva (2014), apesar de as discussões promovidas pela Conferência 

Mundial de Educação para Todos (realizada em Jontien, Tailândia, em 1990), da 

qual o Brasil é signatário, a questão somente se explicita com a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares, 1998, e, 

posteriormente, com o parecer CNE/CEB Nº 02/01, em seu artigo primeiro, 

parágrafo único, que institui o atendimento aos alunos com deficiência. 

Esta proposta, terá início na educação infantil, nas creches e pré-escolas, 

devendo assegurar os serviços de educação especial, sempre que se evidencie, 

mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de 

atendimento especializado (BRASIL, 2001, p. 01). 

A inclusão escolar consiste num processo que envolve todos as pessoas que 

participam do contexto social da escola: gestores, professores, funcionários, alunos, 

familiares; das quais se espera disposição às mudanças no contexto escolar, no 
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sentido de possibilitar a inclusão em toda sua abrangência. Segundo Ainscow (2011, 

p. 01), “as pessoas estão aprendendo a viver com os diferentes. E isso só se 

aprende na ação e dentro de um contexto. É importante as pessoas estarem abertas 

para esse tipo de vivências”. 

O termo inclusão tem sido utilizado com múltiplos significados. Destaca-se, 

num primeiro momento, a inclusão como inserção de todos os alunos na classe 

regular, eliminando-se os serviços de apoio ao ensino especial. Outro conceito de 

inclusão parece ser utilizado apenas para renomear a integração, pois considera que 

seja melhor colocar o aluno com deficiência na classe regular, desde que ele se 

enquadre aos pré-requisitos da classe. 

Consideramos que a melhor opção seja a colocação do aluno com deficiência 

na classe regular, inserido num ambiente onde professores e alunos o recepcionem, 

integrem e incluam nas atividades rotineiras possibilitando, desse modo, o 

desenvolvimento das capacidades e habilidades desse ser com características 

especiais. 

Evidentemente, essa capacidade de aprendizagem dá-se num ritmo mais 

lento do que o de alunos considerados normais, no entanto, esse fato não pode 

representar barreira ou objeção à aceitabilidade ou convivência do aluno com 

deficiência. 

Esse processo deve se iniciar a partir da concepção de uma educação 

inclusiva e ocorrer de forma contínua em práticas escolares, estruturas físicas das 

escolas, adaptações dos materiais utilizados no ambiente escolar, metodologias 

apropriadas à inclusão dos alunos em turmas regulares obedecendo, obviamente, 

suas necessidades e habilidades. 

Convém destacar que esse processo de inclusão e a forma de se ver, 

perceber e aceitar o aluno com deficiência constituem os princípios da Declaração 

de Salamanca, documento universal, considerado o marco da Educação Inclusiva, 

com ampla legislação no âmbito internacional e nacional, estruturado em princípios, 

políticas e práticas na área das Necessidades Educativas Especiais. 
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Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; Toda 
criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 
aprendizagem que são únicas; Sistemas educacionais deveriam ser 
designados e programas educacionais deveriam ser implementados no 
sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e 
necessidades; Aqueles com necessidades educacionais especiais devem 
ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma 
Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades; 
Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas proveem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimora a eficiência e, em última 
instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional (SALAMANCA, 
1994). 

Nesse trabalho, pretendemos discutir a inclusão no espaço educacional, bem 

como suas possíveis implicações no cenário das Escolas da rede municipal de 

Teresina que trabalham com o Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Essas atenções se fizeram mais presentes em minha vida profissional a partir 

da ampliação dos horizontes do conhecimento adquirido por meio da obtenção do 

título Especialista em Psicopedagogia Clínica, pela Associação Brasileira de 

Psicopedagogia (ABPP), com foco em estudo direcionado ao diagnóstico dos 

distúrbios de aprendizagem. Diante das inúmeras possibilidades de ampliar mais 

meus conhecimentos busquei, no programa de Especialização em Educação, o 

suporte necessário a nova concepção acerca do processo de inclusão de alunos no 

ensino regular. 

Em 1985, baseando-me nas experiências e nos conhecimentos adquiridos, 

iniciei, como proprietária e Diretora pedagógica, as atividades do Colégio Alcir 

Santana, projeto ousado e desafiador à realidade daquela época, pelo fato de ter 

sido o primeiro colégio de Teresina a trabalhar com a inclusão educacional. Nesse 

colégio, trabalhei e atuei mais de dez anos como especialista em Psicopedagogia, 

no atendimento psicopedagógico especializado em crianças autistas e com 

deficiência intelectual. 

Com as experiências adquiridas durante o período em que atuei no Colégio, 

em 2006, ingressei como professora da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), 

onde participei em trabalhos expressivos da equipe da Divisão de Educação 

Inclusiva (DEI), na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), da 

Prefeitura Municipal de Teresina. 
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Todo esse processo de envolvimento com o AEE aumentava mais minha 

inquietação e insatisfação profissional. Minha satisfação como profissional se deu 

por meio da aprovação de um concurso público para a SEMEC. Lá, ocorreu meu 

primeiro contato, como Pedagoga, com salas de aula, nas quais desenvolvi 

atividades nos Núcleos de Apoio a crianças e adolescentes em situação de risco. 

Nessa oportunidade, manifestei interesse em trabalhar com crianças e adolescentes, 

que apresentavam Dificuldades de Aprendizagem (DA), nas redes municipal e 

particular de ensino. 

Em 2008, com a implantação e o funcionamento do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), nas escolas públicas municipais da cidade de Teresina, 

procurei inspirações e conhecimentos para realizar um trabalho de pesquisa no 

Projeto do AEE, o que culminou, em 2013, com meu ingresso no Programa de 

Mestrado em Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP), e a idealização de um projeto de pesquisa com foco ao AEE das 

escolas da rede municipal de Teresina, no olhar de professores. 

Nessa época, participei de projetos relacionados à educação inclusiva, em 

continuidade ao programa da equipe da Divisão de Educação Inclusiva, através da 

Secretaria Municipal de Educação de Teresina, que serviu como referencial à 

ampliação de meus conhecimentos na área, além de contribuir na escolha pelo 

exercício docente, fato que possibilitou maior aproximação com a realidade que 

envolve a educação inclusiva. 

Convém destacar que descobri fatos novos e relevantes – que estimularam o 

aprofundamento de estudos visando nova fase em nossa atividade profissional –, 

nos referenciais teóricos das disciplinas que integram a estrutura curricular do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação da 

PUC-SP, Seminário de Pesquisa I e II, Psicologia da Educação I e II e Bases 

Históricas da Psicologia da Educação. 

Nesse trabalho, temos como objetivo principal descrever e analisar o AEE, 

realizado nas escolas da rede municipal de Teresina, por meio das falas/ou 

significações dos professores que trabalham com o projeto. Para isso, focaremos o 

(AEE), programa existente, proposto pela Secretaria Municipal de Educação da 

cidade de Teresina e desenvolvido na rede regular de ensino, que organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade, eliminando barreiras à plena participação dos 



18 

 

alunos, considerando suas necessidades específicas, sejam elas de natureza física, 

intelectual ou sensorial (visual e pessoas com surdez parcial ou total). 

Utilizamos a entrevista (instrumento de coleta de informações), para obter 

informações, ouvir e analisar as falas dos dois sujeitos dessa investigação, 

professores que trabalham com o projeto do AEE nas escolas da rede municipal de 

Teresina, objetivando compreender os mecanismos e as formas utilizados por eles 

em suas práticas e saber o que pensam sobre o AEE.  

Os resultados obtidos nesse trabalho poderão subsidiar ações concretas, 

junto ao processo de inclusão de pessoas com deficiência em escolas municipais da 

rede regular de ensino.  
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1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Descrever e analisar o Atendimento Educacional Especializado – AEE, 

realizado nas escolas da rede municipal de Teresina, Piauí, por meio das falas ou 

significações dos professores envolvidos no referido projeto. 

 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Analisar qual a compreensão que os professores que trabalham com o projeto 

do AEE nas Escolas da rede municipal de Teresina possuem a respeito do projeto, 

levando em consideração o trabalho que realizam. 

Apresentar e discutir as práticas mobilizadas pelos professores do AEE a 

partir de suas falas. 
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3 PROCEDIMENTOS 

 

 

Por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas junto aos professores 

que trabalham com o projeto do AEE nas Escolas da rede municipal de Teresina, 

procuramos obter informações sobre o AEE e sua contribuição ao processo de 

inclusão escolar, por meio da garantia de direitos básicos aos alunos com 

deficiência. Também analisamos de que forma o projeto contempla (além das 

questões relacionadas ao Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas), de 

maneira integral, aspectos didáticos e metodológicos relacionados ao Atendimento 

Educacional Especializado, voltado a alunos com necessidades educacionais 

especiais, e como ocorre a descrição desses aspectos. 

Outras questões, realizadas nas entrevistas, visaram conhecer quais os 

processos de qualificação e treinamento a que são submetidos os professores, que 

trabalham com o projeto do AEE nas Escolas da rede municipal de Teresina, para 

que possam atuar junto aos alunos com deficiência. Outros aspectos abordados na 

entrevista são como se desenvolvem os processos de concessão educativa e qual a 

importância que a escola dispensa ao processo de inclusão educativa das crianças. 

 

 

  



21 

 

4 A CONSTRUÇÃO DE UM PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Atualmente, a educação inclusiva tem sido motivo de grandes discussões em 

nossa sociedade e pautado eventos mundiais sobre a educação. Skliar observa que 

esses movimentos ocorrem porque a educação do século XXI tem passado por um 

turbilhão de mudanças: 

[...] mudanças nos parâmetros curriculares nacionais, mudanças nas leis de 
acessibilidade, mudanças na universalização do acesso à escola, 
mudanças na obrigatoriedade do ensino, mudanças na passagem entre um 
tipo de escola quase sempre excludente e (em aparência) a fundação de 
outro tipo de escola que se pretende inclusiva, que se pretende para todos 
(SKLIAR, 2006, p. 16). 

A partir da escolha do foco de nossa pesquisa, buscamos por referenciais que 

pudessem ancorar nossa proposta de trabalho. Como se trata de pesquisa 

qualitativa, para atingir nossos objetivos, teremos como fonte de informações 

documentos e entrevistas. Deste modo, realizaremos análise documental e 

entrevista aberta com foco na problemática do estudo. 

Sabemos que a pesquisa científica consiste num processo permanentemente 

inacabado e, nesse processo, a pesquisa de abordagem qualitativa surge como uma 

proposta de investigação que, sem perder seu caráter científico, possibilita que o 

investigado tenha maior participação e apropriação do processo e dos resultados 

obtidos. 

Triviños (2007), ressalta que a abordagem qualitativa realça valores, crenças, 

representações, opiniões, atitudes e usualmente é empregada para que o 

pesquisador compreenda os fenômenos caracterizados por um alto grau de 

complexidade interna do fenômeno pesquisado. 

Nosso estudo será desenvolvido de acordo com as normas para elaboração 

de trabalhos de dissertação, e a pesquisa realizada obedecerá às instruções da 

Resolução 196/96/CNS. 

Os sujeitos da investigação serão dois professores que trabalham com o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas escolas da rede pública 

municipal de ensino de Teresina, Piauí 
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Para isso focaremos o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

programa existente, proposto pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de 

Teresina – Piauí, desenvolvido na rede regular de ensino, que organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade, eliminando barreiras à efetivação plena da 

participação dos alunos com deficiência. 

Nosso trabalho está dividido em quatro capítulos. No Capítulo 1, abordaremos 

a formação de professores, na perspectiva da educação inclusiva, a partir de uma 

análise que contextualiza os pressupostos teóricos e práticos. No Capítulo 2, 

contextualizaremos o Atendimento Educacional Especializado (AEE), a partir de uma 

proposta de inclusão escolar de alunos da rede municipal de Teresina. No Capítulo 

3, descreveremos os caminhos metodológicos da pesquisa. O Capítulo 4 destina-se 

à análise e discussão dos resultados.  

Em seguida, apresentaremos a conclusão, por meio de considerações acerca 

dos resultados obtidos com a pesquisa. A etapa final desse trabalho constitui-se 

pelos referenciais bibliográficos, que serviram como suporte à pesquisa bibliográfica 

e construção de sua fundamentação teórica, apresentados de forma ordenada, 

seguindo padrões específicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

 

Neste capítulo, apresentamos concepções acerca da importância da 

formação de professores para atuar nas turmas de AEE. Consideramos a 

necessidade de formação especializada para lidar com crianças com deficiência, 

tendo como referência as habilidades e competências que os educadores devem 

desenvolver para receber alunos com deficiência em suas salas de aula. 

O passo inicial para as discussões apresentadas neste capítulo consiste na 

importância de uma revisão conceitual da estrutura curricular dos cursos de 

formação de professores de turmas do AEE. Procuramos discutir as habilidades e 

competências necessárias ao professor, bem como às atividades que deverá 

desenvolver e as funções a desempenhar como professor de alunos com deficiência 

e que necessita de atenção diferenciada.  

Notadamente, a década de 1980 foi marcada por movimentos sociais de 

reivindicação por sistema público de ensino justo que trouxesse consigo um sistema 

educacional em que o acesso à escola fosse direito de todos, independentemente 

de condições, raça, credo, habilidades e competências. Acima de tudo, esse ensino 

deveria possibilitar a inserção das minorias marginalizadas e excluídas do sistema 

educacional.  

Essas reivindicações objetivavam, de um lado, a criação de serviços 

especializados em escolas públicas e, de outro, a implantação de Instituições e 

Escolas Especializadas em todos os Estados. Assim, o foco das políticas públicas 

deixou de ser a formação acadêmica, ou licenciatura, e passou a enfatizar a 

capacitação em serviços de professores para atender à demanda de expansão da 

Educação Especial. 

Ao final da década de 1990, em decorrência da ausência de política de 

formação de professores ao atendimento educacional especializado, observamos 

que a oferta de serviço docente na rede pública diminuiu consideravelmente. Iniciou-

se, naquele momento, uma luta intensa pela manutenção das habilitações 
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específicas nos currículos dos cursos de licenciatura das universidades, já que 

algumas extinguiram cursos de habilitações específicas. 

De acordo com Bueno (2002), na falta de professores especializados, os 

serviços públicos, as escolas especiais para deficientes mentais e as instituições 

especializadas na área da deficiência visual, auditiva, física e outras, tiveram que 

recorrer a cursos de extensão ou treinamento em serviço. Desse modo, abriu-se 

uma lacuna no ensino superior, evidenciando a urgência de reformas educativas, 

projetos de cursos de Pedagogia, objetivando a formação de professores para o 

atendimento educacional especializado e a inclusão de pessoas com deficiência no 

ensino regular. 

Entretanto, mesmo com todos esses inconvenientes que colocavam 

obstáculos à educação inclusiva, convém destacar que ainda em 1990, a discussão 

sobre a formação de educadores para a educação de todos, para a inclusão e 

escolarização adequada de pessoas com dificuldades de aprendizagem surgiu a 

partir da Conferência Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien na Tailândia. 

A partir daquele momento, percebemos a preocupação com as habilidades e 

competências dos professores, que estariam disponíveis para atuar em conjunto 

com a educação especial. Assim, começou-se a discutir as habilidades e 

competências que os educadores deveriam dominar para a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais.  

Destaquemos que o texto da Conferência aborda as novas competências do 

professor do ensino regular. Entretanto, deixa explícita a formação de educadores 

para o atendimento especializado – a Educação Especial – a cargo das propostas 

de curso de especialização. Esse documento defende a figura do professor 

especialista e a criação de serviços de apoio.  

No Brasil, mais especificamente a partir de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB/1996, Art. 59) refere-se a dois perfis de professores que deverão 

ser formados para atuar junto a alunos com deficiência. O primeiro, refere-se àquele 

do professor de classe comum, capacitado, ou seja, aquele que possua em sua 

formação, conteúdo ou disciplinas sobre Educação Especial e competências 

desenvolvidas para: 

 Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos 

 Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento 
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 Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo 

 Atuar em equipe e em conjunto com o professor especializado 

O segundo perfil refere-se àquele do professor especializado em Educação 

Especial, ou seja, aquele professor com formação em cursos de licenciatura em 

Educação Especial ou complementação de estudos ou pós-graduação para: 

 Identificar as necessidades educacionais especiais 

 Definir e implementar respostas educativas 

 Apoiar o professor da classe comum 

 Atuar no processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos 

 Desenvolver estratégias de flexibilização, adaptação curricular e práticas 

alternativas 

Baseando-se nas discussões pós LDB/96, Ainscow e Blanco (2007), 

destacaram como principais desafios à formação de professores numa perspectiva 

de educação inclusiva: rever a concepção da formação de professores de Educação 

Inclusiva, superando os delineamentos clínicos e reabilitadores; orientar a formação 

a partir de enfoques mais interativos do processo de aprendizagem para as 

diretrizes educacionais e curriculares do ensino regular; a formação para a educação 

inclusiva na educação básica; e a especialização para a Educação Especial.  

Os autores ainda observaram que as pesquisas em Educação Especial são 

escassas na América Latina, e os investimentos para a pesquisa nessa área não 

têm sido prioridade do poder público. 
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2.1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA: DA TEORIA À PRÁTICA 

 

 

Iniciamos essa abordagem tomando como referência a definição de Educação 

Especial, adotada pelo Ministério da Educação, elaborada por Mazzota (2008). A 

autora destaca que as Diretrizes Nacionais (2001) entendem a educação especial 

como um processo educacional definido numa proposta pedagógica, que assegura 

um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais; organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, 

substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar 

e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, em todos níveis, etapas e modalidades da 

educação. 

De acordo com González (2012), a educação especial pode ser concebida 

como uma disciplina que estuda e analisa os processos de ensino-aprendizagem, 

em situações de diversidade, com a finalidade de oferecer respostas educativas e 

projeção sócio profissional aos alunos com deficiência; gerando, assim, interações 

entre teoria e prática, a partir de três perspectivas: curricular, organizativa e 

profissional. 

Essa concepção de González enfatiza o compromisso com a prática, o que 

permite concebê-la como uma ciência aplicada, ciência de uma atividade prática 

humana para intervir sobre ela e, dentro do possível, melhorá-la. Dessa forma, a 

tarefa da educação especial deveria ser a diversidade de cada pessoa levada ao 

campo do ensino, o que constitui seu objeto de estudo e preocupação. O autor 

considera que está em construção uma nova epistemologia da diversidade para uma 

nova Educação Especial, que tem seu ponto de referência na prática e na relação 

com o outro, simbolicamente mediada. 

É direito de todos os alunos, que necessitam de complementação, serem 

aceitos por seus pais ou responsáveis e pelo próprio aluno. O atendimento 

educacional especializado deve ser oferecido em horários distintos das aulas da 

escola comum, com outros objetivos, metas e procedimentos educacionais. As 

ações do atendimento educacional são definidas conforme o tipo da deficiência 

(MEC/SEESP, 2005, p. 09). 
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Observamos, nessa concepção, um reducionismo da Educação Especial e do 

papel do professor especializado, que deverá se ocupar das questões específicas 

decorrentes da deficiência num espaço segregado, com grupos "heterogêneos" de 

pessoas com deficiências. Esse documento ignora o método dialógico, o trabalhar 

junto, o sistema de apoio e suporte ao professor do ensino regular; a participação 

das famílias e do professor especializado nas tomadas de decisões e construção de 

ambientes inclusivos. 

Segundo o entendimento do Ministério da Educação, os serviços 

especializados devem ser oferecidos pela escola comum para atender às 

necessidades especiais no espaço da sala de aula, ou nas salas de recursos, em 

todos os níveis de ensino. O MEC recomenda ações elaboradas coletivamente por 

todos os agentes educacionais e contempladas no projeto pedagógico e no 

regimento escolar, envolvendo, portanto, questões de gestão e prática pedagógica. 

A formação de educadores para o atendimento educacional especializado e 
para o apoio e suporte ao professor do ensino regular não pode se 
distanciar do que propõem os teóricos da formação geral de professores. 
Enfatizam uma formação envolvendo múltiplos saberes - formação pessoal 
e profissional produzidos pelas ciências humanas da educação; saberes 
disciplinares - formação inicial e continuada nas diferentes áreas do 
conhecimento; saberes curriculares relacionados ao projeto de ensino - aos 
conteúdos, métodos, técnicas de ensino para a formação dos alunos; a 
proposta no âmbito da escola - os saberes da experiência, da prática 
cotidiana que provém da cultura (SHON; NÓVOA, 2005; FREIRE, 2008). 

O AEE, situado na nova Política Nacional de Educação Especial, na 

perspectiva da Educação Inclusiva, define-se como uma modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de educação. De acordo com as 

diretrizes desta política (BRASIL, 2008), torna-se possível visualizar o grande 

enfoque destinado ao AEE, cabendo à educação especial realizá-lo, utilizar serviços 

e recursos próprios desse atendimento e orientar alunos e professores quanto à 

utilização desses serviços e recursos em sala de aula. O AEE, no contexto da nova 

política, se configura como espaço privilegiado da educação especial e 

responsabilizando-se por ela.  
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O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza 
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. [...]. Ao longo de todo o processo de escolarização, 
esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do 
ensino comum (BRASIL, 2008, p. 16). 

Além disso, faz-se importante enfatizar a obrigatoriedade da oferta do AEE 

pelas redes de ensino, em turno inverso ao frequentado pelo aluno na classe 

comum, preferencialmente na própria escola em que está matriculado ou em centros 

especializados que realizem o atendimento educacional.  

O atendimento educacional especializado se apresenta como uma política 

pública, na implementação e organização dos serviços em educação especial. 

Nesse sentido, tem caracterizado e delineado tanto os serviços quanto os sujeitos 

da educação especial atendidos nesse espaço. 

Esses aspectos são essenciais na formação de professores para o ensino 

regular e especial. Este último, além das questões apontadas, deve: aprofundar o 

conhecimento relativo às pessoas com deficiência, suas necessidades, formação de 

identidade, desenvolvimento da autonomia pessoal, social e intelectual; avaliar as 

necessidades específicas e educacionais especiais; dominar as metodologias 

específicas e as estratégias didático-metodológicas de acesso ao conhecimento, às 

artes e à cultura. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, voltadas ao curso de graduação em 

Pedagogia (2006), dão maior enfoque à educação para a diversidade e 

multiculturalidade e apresentam um discurso vago e genérico sobre a formação de 

professores para o atendimento das necessidades educacionais especiais. Contudo, 

há omissão quanto às competências ao trabalho conjunto de professores do ensino 

regular e especial no contexto escolar, quanto às práticas de ensino cooperativo e 

articulação entre essas áreas do conhecimento. 
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CAPÍTULO II 

2 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE): UMA PROPOSTA 

DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM TERESINA, 

PIAUÍ 

O movimento em torno da mudança de concepções a respeito das pessoas 

com deficiências teve efeito potencializador quanto às necessidades educacionais 

especiais, na medida em que proporcionou atenção especial às demais diferenças 

no setor educacional, proporcionando uma concepção mais ampla sobre a noção de 

alunos com deficiência. Surgiram, então, movimentos em torno da integração dos 

alunos que apresentavam atrasos ou problemas de aprendizagem, que não eram 

consideradas deficiências, mas causavam obstáculos na evolução do processo de 

aprendizagem. 

O conceito de inclusão não se refere apenas aos alunos com deficiência, mas 

a toda população excluída das escolas. Ou seja, a escola inclusiva, e para todos, 

pretende incluir aqueles que estiveram historicamente excluídos da escola, inclusive 

os alunos com deficiência. Com isso, a área da Educação Especial sofre influência 

direta, “na medida em que sua clientela também faz parte daquela população 

historicamente excluída da escola e da sociedade” (MENDES, 2012, p. 61).  

Dessa forma, a Educação Especial deixa de ser direcionada apenas ao 

atendimento exclusivo dos alunos com deficiência, passando a ser responsável por 

todos aqueles que apresentem alguma dificuldade, proveniente de uma 

característica física ou não. Atualmente, alunos com deficiências formam um grupo 

dentre os muitos que estão excluídos da escola.  

Ainda temos 130 milhões de crianças no mundo sem escola e um sexto da 

população mundial analfabeta. Não devemos esquecer que o conceito de inclusão 

não se restringe ao acesso de crianças com deficiência ao ensino comum, e sim ao 

acesso de todas as crianças ao ensino comum. O termo necessidades especiais 

“abrange, com certeza, a população deficiente, mas não se restringe somente a ela” 

(BUENO, 2011, p. 23). Assim sendo, 
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As discussões sobre inclusão tendem a se centrar nos alunos com uma 
variedade de deficiências ou naqueles que tem grandes dificuldades de 
aprendizagem ou na adequação de comportamentos. Em contraste, a 
inclusão focaliza um grupo muito mais amplo de alunos que não estão 
sendo atingidos pelo que as escolas oferecem atualmente. Este grupo mais 
amplo inclui alunos que podem estar desmotivados ou descontentes; 
aqueles que são marginalizados pelo fracasso constante e contínuo e pela 
sua própria auto-estima diminuída; alunos que são as vítimas da sub-estima 
de seus próprios professores ou país; acima de tudo, alunos cuja 
aprendizagem é afetada por viverem em condições de extrema pobreza” 
(MITTLER; MITTLER, 2011, p. 60). 

A atuação da Educação Especial ampliou-se, não mais se limitando a 

atendimentos especializados às crianças com deficiências, passando a contemplar 

também as dificuldades “não vinculadas a uma causa orgânica específica, 

considerando que, por dificuldades cognitivas, psicomotoras e de comportamento, 

alunos são frequentemente negligenciados ou mesmo excluídos dos apoios 

escolares” (BRASIL, 2002, p. 44). 

 

 

2.1 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO DIRIGIDA ÀS SALAS DE ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE  

 

 

O direito à educação, assegurado a todos, consta em diversos instrumentos 

legais, dentre eles, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que se destinam a assegurar a 

formação para a vida e o trabalho, oferecendo condições de pleno desenvolvimento 

do ser humano em sociedade.  

Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da 

Educação Inclusiva (Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008), fundamenta-se 

no entendimento de que cada aluno tem possibilidade de aprender, segundo suas 

aptidões e capacidades, e a escola deve assegurar as condições necessárias ao 

pleno acesso, à participação e ao aprendizado do aluno com deficiências. Essa 

Política tem por propósito assegurar formação para a vida e para o trabalho, 

oferecendo condições de pleno desenvolvimento do ser humano em sociedade.  



31 

Nos referenciais de Garcia (2012), encontramos a assertiva de que o AEE foi 

criado para dar suporte aos alunos com deficiência, com o intuito de facilitar o 

acesso ao currículo. De acordo com o Decreto nº 6571, de 17 de setembro de 2008:  

I) Art. 1 o A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas

públicos de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na 

forma deste Decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento 

educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede 

pública de ensino regular (MEC, 2009). 

II) § 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto 

de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos no ensino regular (MEC, 2009). 

III) § 2 O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser realizado em 

articulação com as demais políticas públicas (MEC, 2009). 

Segundo as Diretrizes Operacionais do Atendimento Educacional 

Especializada na Educação Básica, modalidade Educação Especial, o AEE é um 

serviço da Educação Especial que identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Ele deve ser articulado 

com a proposta da escola regular, embora suas atividades se diferenciem das 

realizadas em salas de aula de ensino comum (MEC, 2009). 

Na escola, espaço de aprendizado e formação visando a vida cidadã, são 

evidenciadas diversas situações, que permeiam a vida familiar e em sociedade, 

cujos reflexos são sentidos no processo de aprendizado. A evasão, o baixo 

desempenho escolar, a infrequência, dentre outras questões fazem parte dessa 

rotina.  

No que diz respeito aos educandos com deficiência, verificamos que a Rede 

Pública Municipal de Ensino de Teresina, segundo dados do GED/SEMEC, possuía, 

no ano 2014, o total de 80.331 alunos matriculados, desses 1.801 com deficiência. 

Já no exercício corrente, o número total de alunos da rede é de 90.741, sendo 1.779 

com deficiência. 
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Partindo da premissa de que a educação é direito de todos, a Prefeitura de 

Teresina vem desenvolvendo ações voltadas a assegurar o ingresso, a permanência 

e o desempenho satisfatório de educandos com necessidades educacionais 

especiais nas unidades de ensino pública. Por meio dessas ações, a Divisão de 

Educação Inclusiva (DEI), apresenta proposta de intervenção para oferecer suporte 

às ações dirigidas ao atendimento de alunos com deficiência, transtorno do espectro 

autista (TEA) e altas habilidades/superdotação. 

O foco dessa proposta são as ações de suporte às salas AEE, considerando 

que, na perspectiva da educação inclusiva, o aluno com deficiência, TEA e altas 

habilidades/superdotação integra a sala regular, e que as salas de AEE constituem-

se em espaços de promoção e facilitação do aprendizado, através do uso de 

recursos pedagógicos e de acessibilidade 

Entendendo a escola como instância democrática, que reconhece a 

importância dos diversos integrantes da comunidade escolar, a intervenção da DEI 

contemplará todos que participam do processo de formação do aluno, como: 

professor da sala de AEE, professor da sala regular, profissional de apoio, gestores 

escolares e familiares. 

2.2 CARACTERIZAÇÕES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE TERESINA – PIAUÍ 

O AEE consiste num programa desenvolvido pelo MEC com o objetivo de 

atender alunos com deficiência. Realiza-se, prioritariamente, nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SEM) da própria escola, ou em outra escola de ensino regular, 

complementando a formação do aluno, visando sua autonomia na escola e fora dela, 

constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino.  

Ressaltamos que as SRM são espaços localizados na escola regular, ou em 

centros especializados, cujo objetivo consiste em interver junto aos alunos com 

deficiência para que eles possam superar suas dificuldades e avançar em suas 

habilidades cognitivas, motoras e emocionais, sempre levando considerando suas 

diferenças individuais. 
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Nesse contexto, o professor exerce papel relevante ao alcance dos objetivos 

propostos pelo programa. De acordo com o Plano de desenvolvimento individual 

para o Atendimento Educacional Especializado, o principal desafio aos professores 

especialistas no AEE, que assumem a regência de uma sem (conforme a Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, publicada no 

ano 2007), consiste em atender alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação, que são encaminhados a 

esses espaços. Nesses ambientes, devem ser oferecidas todas as condições ao 

pleno desenvolvimento para que consigam ter acesso ao currículo da sala de aula 

regular em que estão matriculados (Poker et al. ,2013). 

Poker e seus colegas acrescentam que o AEE, que ocorre na SRM, deve se 

fundamentar nas habilidades e competências do aluno, considerando sua condição 

específica para realizar determinadas tarefas. Nesse sentido, a avaliação torna-se 

imprescindível para o professor iniciar o trabalho pedagógico especializado, pois é 

importante conhecer o aluno e suas condições de inserção e participação na escola, 

na família e na sala de aula regular. 

Desse modo, o professor poderá providenciar ajustes e adequações nos 

diferentes âmbitos que interferem diretamente no processo de ensino e de 

aprendizagem do aluno, público-alvo do AEE, garantindo-lhe educação de qualidade 

(POKER et al., 2013). 

O aluno frequenta a sala de recurso no contra turno da sala regular. O AEE 

identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas 

necessidades específicas.  

Nas escolas de ensino regular, o AEE deve acontecer nas SRM, um espaço 

organizado com materiais didáticos, pedagógicos, equipamentos e profissionais com 

formação voltada ao atendimento das necessidades educacionais especiais; 

espaços projetados para oferecer suporte necessário a esses alunos, favorecendo 

seu acesso ao conhecimento (MEC, 2009). 

O AEE complementa e pode suplementar a formação dos alunos, visando sua 

autonomia e independência na escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória 

pelos sistemas de ensino. Os objetivos do AEE são: 
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 Assegurar meios para o acesso ao currículo, que proporcionem a

independência na realização das tarefas e a construção da autonomia dos 

alunos com deficiência 

 Promover formação continuada para professores

 Produzir material (transcrever, adaptar, confeccionar, ampliar, gravar,

de acordo com as necessidades dos alunos) 

No município de Teresina, o AEE iniciou em 2008 com uma sala. Em 2009, o 

programa possuía dez salas. Atualmente, são 61 salas, distribuídas em 

escolas/CMEIS núcleo. Cada escola/CMEI núcleo tem em seu entorno 244 escolas, 

perfazendo o total de 305 unidades de ensino com 1220 alunos sendo 

acompanhados. No exercício de 2015, serão instaladas mais 18 SRM nas escolas 

públicas municipais da zona rural de Teresina. 

O público alvo das salas de AEE compõe-se por alunos matriculados em sala 

de aula regular, que sejam portadores de: deficiência auditiva, surdez, cegueira, 

baixa visão, surdo-cegueira, deficiência física, deficiência intelectual, transtornos 

globais do desenvolvimento, síndrome de Down, deficiência múltipla e altas 

habilidades/superdotação.  

Na perspectiva de Sénechal (2007), o AEE é muito importante aos avanços 

da aprendizagem do aluno com deficiência, na sala de ensino regular. Os 

professores destas salas, devem atuar de forma colaborativa com o professor da 

classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso 

do aluno ao currículo e sua interação no grupo, entre outras ações que promovam a 

educação inclusiva. Quanto mais o AEE acontecer nas escolas regulares em que os 

alunos com deficiências estejam matriculados, mais trará benefícios para eles, o que 

contribuirá para a inclusão e evitará atos discriminatórios. 
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2.3 O PAPEL DO PROFESSOR NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 

O papel do professor, numa escola que se paute nos princípios de uma 

Educação Inclusiva, consiste em ser facilitador no processo de busca de 

conhecimento que parte do aluno. Ele deve organiza situações de aprendizagem 

adequadas às diferentes condições e competências, oferecendo oportunidade de 

desenvolvimento pleno a todos os alunos.  

De acordo com Mizukami (2006), o objetivo da educação, portanto, não 

consistirá na transmissão de verdades, informações, demonstrações, modelos etc., 

e sim naquele em que o aluno aprenda, por si próprio, a conquistar essas verdades, 

mesmo que tenha de realizar todos os pressupostos por qualquer atividade real. A 

autonomia intelectual será assegurada, por meio do desenvolvimento da 

personalidade e aquisição de instrumental lógico-racional. A educação deverá 

privilegiar para que cada aluno chegue a essa autonomia. 

Nesse sentido, a escola e seus currículos precisam ser bem diferentes do 

proposto pela educação tradicional. Sua atuação deve ser mais ampla e complexa, 

considerando o contexto histórico e político da sociedade, os interesses, as 

competências e as limitações dos sujeitos inseridos nas diferentes realidades. Tendo 

como base uma pedagogia problematizadora, provocará nos sujeitos o espírito 

crítico e a reflexão, comprometendo-se com uma ação transformadora (FREIRE, 

2006). 

Conforme aponta Galve e Sebastian (2012), ao professor cabe criar 

condições para que os alunos superem a situação atual vivenciada pela realidade 

social e também pelas condições, orgânicas, intelectuais, ou transtornos provocados 

por deficiências de ordem sensorial, intelectual, motora, comportamental ou física.  

Os autores ressaltam ainda que, na escola que assume a perspectiva 

inclusiva, todo professor busca despertar e desenvolver competências e propor 

conteúdos compatíveis com as experiências vividas pelos alunos, para que atribuam 

significado aos conteúdos, tendo participação ativa nesse processo. No caso dos 

alunos com deficiência, o professor precisa identificar e conhecer as competências e 

os recursos, estratégias, de ensino que proporcionem a aprendizagem, de forma a 
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superar, ou compensar, comprometimentos ou dificuldades existentes (GALVE; 

SEBASTIAN, 2012). 

2.4 ATIVIDADES DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (DEI) 

A execução desta proposta dar-se-á através das seguintes atividades, a 

serem desenvolvidas pela equipe multiprofissional da DEI. 

 Realização de levantamento dos alunos com deficiência matriculados nas

unidades da Rede Pública Municipal de Ensino, no início do período letivo

para formação de banco de dados

 Atualização do banco de dados

 Orientação ao professor da sala de AEE no processo de seleção dos alunos a

serem atendidos no referido espaço

 Atuação junto às famílias, incentivando a participação no processo

socioeducativo dos alunos, bem com assegurando a frequência deles na sala

regular e na sala de AEE

 Articulação com a Gerência de Ensino Fundamental, Coordenação de

Supervisão visando a adequação do Projeto Político Pedagógico da

escola/CMEI à Educação Inclusiva

 Articulação com a Gerência de Assistência ao Educando visando assegurar a

matrícula de toda criança/jovem com deficiência

 Articulação com a Gerência de Manutenção e Conservação buscando

assegurar condições de acessibilidade física e arquitetônica dos

prédios/mobiliário das unidades de ensino públicas municipais

 Visitas às escolas e CMEIS com SRM e escolas adjacentes para observar e

orientar o trabalho docente

 Encontros de formação, mensais, com professores das SRM e profissionais

de apoio
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 Formação dos educadores da rede pública municipal de ensino, acerca da

educação especial na perspectiva da inclusão (libras, braile em parceria com

o CAP, professores de AEE), dentre outros

 Incentivo à articulação entre o professor da sala regular e o da sala de AEE e

demais integrantes da equipe escolar, contribuindo ao aprendizado do aluno 

 Realização de parcerias com a rede de proteção sócio assistencial no

atendimento a educandos com necessidades educacionais especiais;

 Visitas às escolas/CMEIS para liberação/encaminhamento de Profissionais de

Apoio – PA, a unidades de ensino que tenham aluno(s) com deficiência,

quando necessário e nos termos da Nota Técnica 19/2010 –

MEC/SEESP/GAB.

A seguir, destacamos algumas atividades realizadas pelos professores do 

AEE. 

I) Desenvolvimento da Motricidade e concentração Atividade de Desenho

e Pintura.

Figura 01 

Fonte: Equipe da DEI 
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II) Atividades de Atenção e Concentração.

Figura 02 

Fonte: Equipe da DEI 

III) Atividades de Movimento e Equilíbrio.

Foto 03 

Foto: Equipe da DEI 
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IV) Desenvolvimento Motor e flexibilização de movimentos – utilização de

Pinos.

Figura 04 

Fonte: Equipe da DEI 

Figura 05 

Fonte: Equipe da DEI 
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V) Estimulação Tátil e Pranchas de Comunicação.

Figura 06 

Fonte: Equipe DEI 

VI) Desenvolvimento de Conceitos – Estimulação da Escrita e Criatividade

– Associação de Imagens

Figura 07 

Fonte: Equipe da DEI 
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Figura 08 

Fonte: Equipe da DEI. 

VII) Desenvolvimento da AVD’S

Figura 09 

Fonte: Equipe da DEI. 
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Figura 10 

Fonte: Equipe da DEI 

VIII) Materiais utilizados nas SRM.

Figura 11 

Fonte: Equipe da DEI 
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Figura: 12 

Fonte: Equipe da DEI 

IX) Materiais Pedagógicos

Figura 13 

Fonte: Equipe da DEI 
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Figura 14 

Fonte: Equipe da DEI 

Figura: 15 

Fonte: Equipe da DEI 
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Figura: 16 

Fonte: Equipe da DEI 

X) Atividades de socialização

Figura: 17 

Fonte: Equipe da DEI 
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Figura 18 

Fonte: Equipe da DEI 

XI) Nossas Produções

Figura: 19 

Fonte: Equipe da DEI 
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Figura 20 

Fonte: Equipe da DEI 

XII) Participação da família Acompanhante Pedagógico (AP)

Figura 21 

Fonte: Equipe da DEI 
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2.5 OUTRAS PROPOSTAS 

Além da ação de Suporte e Acompanhamento do AEE, a equipe da DEI, na 

perspectiva de melhor encaminhar as demandas de inclusão escolar, apresenta os 

seguintes projetos (detalhados no Anexo): 

I) Projeto de criação do Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar,

que visa realizar atendimento terapêutico às crianças e adolescentes com 

transtornos e/ou dificuldades de aprendizagem e distúrbios articulatórios; 

II) Projeto de Nucleação de escolas/cmeis públicas municipais para

atendimento de alunos com surdez, que objetiva atender à necessidade 

linguística destes, que se comunicam e interagem por meio da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS; 

III) Projeto de Formação Continuada, que tem por objetivo promover a

fundamentação teórica e prática de professores, a fim de instrumentaliza-los 

para intervenção numa perspectiva inclusiva.    
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CAPÍTULO III 

3 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

A metodologia constitui-se num instrumento indispensável à construção da 

pesquisa científica, fato que culmina na veracidade das informações e análise 

precisa e definida dos dados obtidos com a pesquisa. Nesse contexto, estão 

inseridos os métodos utilizados para obtenção de resultados, o tipo de estudo a ser 

utilizado na fundamentação do trabalho, com referenciais teóricos, local onde o 

estudo (pesquisa) será realizado, definição da população e amostra como elementos 

para a investigação, o instrumento de pesquisa e, finalmente, a análise dos dados. 

O objetivo geral da pesquisa refere-se à descrição e análise do AEE, 

realizado nas escolas da rede municipal de Teresina, por meio das falas/ou 

significações dos professores envolvidos no projeto. Além disso, pretendemos, 

analisar qual a compreensão que os professores, que trabalham com o projeto do 

AEE nas Escolas da rede municipal de Teresina, possuem a respeito do projeto, 

levando em consideração o trabalho que realiza; e também apresentar e discutir as 

práticas mobilizadas pelos professores do AEE, a partir de suas falas. 

A metodologia da pesquisa referenciada neste trabalho refere-se à pesquisa 

exploratório-descritiva com abordagem qualitativa. Levando-se em consideração que 

a pesquisa exploratória é vista como o primeiro passo na construção de um trabalho 

científico, este tipo de pesquisa tem por finalidade, especialmente quando se trata 

de pesquisa bibliográfica, proporcionar maiores informações sobre determinado 

assunto; facilitar a delimitação de uma temática de estudo; definir os objetivos ou 

formular as hipóteses de uma pesquisa ou, ainda, descobrir novo enfoque para o 

estudo que se pretende realizar. 

Utilizamos a pesquisa exploratória para realizar um estudo preliminar do 

principal objetivo da pesquisa, ou seja, familiarizarmo-nos com o fenômeno que 

investigamos, de modo que a pesquisa subsequente possa ser concebida com maior 

compreensão e precisão, como afirma Piovesan (apud THEDORSON, 2005). 

De acordo com Oliveira (2010), o método qualitativo “sempre” foi considerado 

como método exploratório e auxiliar na pesquisa científica. No entanto, o autor 
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destaca que o novo paradigma da ciência insere o método qualitativo em outra base 

de concepção teórica na mensuração, no processamento e na análise de dados 

científicos, atribuindo-lhe valor fundamental no desenvolvimento e na consolidação 

da ciência em diferentes áreas. 

Assim, entendemos que a abordagem qualitativa poderá atender às 

necessidades que buscamos ao estudar o objeto em questão – descrever e analisar 

o AEE realizado nas escolas da rede municipal de Teresina –, por meio das falas/ou

significações dos professores que trabalham nesse projeto, sem que este perca 

parte de seu significado, como ocorreria se a abordagem fosse quantitativa. 

Por isso, focaremos o AEE, programa existente, proposto pela Secretaria 

Municipal de Educação da cidade de Teresina, desenvolvido na rede regular de 

ensino que organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, eliminando barreiras 

para que seja plena a participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas, sejam elas de natureza física, intelectual ou sensorial (visual e pessoas 

com surdez parcial ou total). 

Desse modo, a opção pela abordagem qualitativa justifica-se por levar à 

descoberta de significados, para o que utilizamos estratégias como entrevistas, que 

nos propiciaram, como pesquisadores, explorar as experiências das pessoas, 

buscando saber como veem e se sentem quando defrontadas com as situações 

estudadas (POLIT; HUNGLER, 2013). 

Para a construção do referencial teórico, que constitui a revisão de literatura 

deste trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica – por meio de livros e outros 

textos de natureza informativa – que compreende o levantamento da bibliografia 

referente ao assunto. 

Segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 24), trata-se de “um apanhado geral 

sobre os principais trabalhos já realizados com o tema”. Por meio da pesquisa 

bibliográfica, objetivamos clarificar o problema, verificar aspectos já analisados e 

lacunas existentes, de acordo com a visão dos autores de base. Dessa forma, o 

estudo que fundamentou esta pesquisa desenvolveu-se em três etapas.  

A primeira etapa consistiu em pesquisa bibliográfica, com estudos 

aprofundados sobre o tema, e análises em documentos que referenciam a prática 

docente nas instituições selecionadas. A segunda etapa consistiu numa pesquisa 

realizada junto aos professores, que trabalham com o projeto do AEE, nas Escolas 

da rede municipal de Teresina, com abordagens sobre o AEE e sua contribuição ao 
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processo de inclusão escolar de forma a garantir os direitos básicos dos alunos com 

deficiência; de que forma vem se dando essa contribuição; além de questões 

relacionadas ao PPP das escolas, no sentido de saber se o mesmo contempla de 

maneira integral aspectos didáticos-metodológicos relacionados ao AEE, voltado aos 

alunos com deficiência, bem como a descrição dos aspectos.  

Outras questões foram abordadas nas entrevistas, de forma a possibilitar 

conhecer quais os processos de qualificação e treinamento a que são submetidos os 

professores que trabalham com o projeto do AEE nas escolas da rede municipal de 

Teresina, para que possam atuar junto aos alunos com deficiência. Outro aspecto 

abordado na entrevista relaciona-se ao modo como se têm desenvolvido os 

processos de concessão educativa, e qual a importância que a escola atribui ao 

processo de inclusão educativa das crianças.  

A terceira etapa consistiu na interpretação dos dados obtidos e na 

demonstração dos resultados. As fases de investigação configuraram-se em: a) fase 

exploratória; b) fase empírica. 

Durante a fase exploratória da pesquisa, primeiramente realizamos contato 

com a direção das Instituições onde foram realizados os estudos. Após, contatamos 

os profissionais, a fim de que consentissem em fornecer informações através de um 

Termo de Compromisso. A partir daí, realizamos investigações com os professores 

A fase empírica consistiu em realizar observações e, através de entrevistas 

semiestruturadas, coletar dados e informações necessárias que fundamentassem a 

pesquisa.  

A entrevista semiestruturada, como instrumento de pesquisa, foi utilizada com 

o objetivo de analisar qual a compreensão dos professores a respeito do referido

projeto, levando em consideração o trabalho que realizam; além de apresentar e 

discutir as práticas mobilizadas pelos professores do AEE, a partir de suas falas. 

A pesquisa documental (aliada aos outros tipos utilizados neste trabalho) 

tornou-se peça chave na realização deste estudo, uma vez que ela visa selecionar, 

tratar e interpretar a informação bruta, existente em suportes estáveis, com o 

objetivo de extrair dela algum sentido. 

O investigador necessita recolher testemunhos, introduzir valor e transmiti-lo à 

comunidade científica, por isso, a pesquisa documental assume-se como “passagem 

do testemunho”. Estudar o que se tem produzido reflete-se, assim, num ato de 
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gestão de informação indispensável à realização de uma investigação consciente, 

responsável e inovadora, no contexto de formação e prática pedagógica. 

O campo de pesquisa desse estudo dividiu-se em duas escolas da rede 

municipal de Teresina. O Universo da população constituiu-se por professores das 

escolas da rede municipal de Teresina, que trabalham com o AEE. A amostragem 

constituiu-se a partir de escolha intencional, retirada dos atores que fazem parte da 

população/universo da pesquisa. Os sujeitos escolhidos para essa pesquisa, dois 

professores que atuam com crianças com deficiência nas escolas da rede pública 

municipal de ensino. 

Realizamos Pesquisa documental e pesquisa de campo. A pesquisa 

documental, peça chave na realização deste estudo, pois visa selecionar, tratar e 

interpretar a informação existente em suportes estáveis, com o objetivo de extrair 

dela algum sentido. Nesta etapa da pesquisa, foram analisados documentos que 

referenciam as ações e intervenções do AEE nas escolas da rede municipal de 

Teresina, como: Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, no sentido de saber 

se o mesmo contempla de maneira integral aspectos didáticos-metodológicos, 

relacionados ao AEE, voltado a alunos com deficiência e a descrição dos aspectos e 

o Projeto de AEE.

A entrevista semiestruturada consistiu numa entrevista com informações 

necessárias à investigação. A entrevista semiestruturada combina perguntas 

fechadas e abertas, o que permite ao entrevistado discorrer sobre o tema sugerido 

sem que o entrevistador estabeleça, a priori, determinadas respostas ou condições. 

Alguns tópicos são selecionados e a entrevista semiestruturada guia-se por uma 

relação de questões de interesse, como um roteiro no qual o investigador vai 

explorando ao longo de seu desenvolvimento.  

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2009), afirmam que a entrevista pode ser 

a principal técnica de coleta de dados ou pode ser parte integrante da observação 

participante. As autoras apontam que a escolha da entrevista semiestruturada tem 

respaldo em suas próprias características, em que o entrevistador faz perguntas 

específicas mas deixa que o entrevistado responda em seus próprios termos, visto 

que o entrevistador está interessado em compreender o significado atribuído pelos 

sujeitos a eventos, situações, processos ou personagens que fazem parte de sua 

vida cotidiana. 
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Dessa forma, a entrevista semiestruturada utilizada nessa investigação 

apresenta os seguintes eixos norteadores: processos de qualificação e treinamento 

a que são submetidos os professores que trabalham com o projeto do AEE nas 

Escolas da rede municipal de Teresina, para que possam atuar junto aos alunos 

com deficiência; como se desenvolvem os processos de concessão educativa; e que 

importância a escola tem dado ao processo de inclusão educativa das crianças. 

Os dados coletados, por meio da aplicação da entrevista, foram tratados 

qualitativamente no sentido de que se possa retratar as ideias e opiniões dos 

entrevistados em consonância às orientações de estudo sobre pesquisa com 

abordagem qualitativa. Esse tipo de tratamento exige que durante a análise dos 

dados sejam realizadas leituras sucessivas dos depoimentos, buscando uma 

compreensão das informações das participantes da pesquisa.  

Outra técnica que utilizamos na pesquisa foi a observação participante, que 

facilitou o acompanhamento das ações dos professores junto aos alunos com 

deficiência. A observação participante consiste numa das técnicas utilizadas pelos 

pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa e consiste na inserção do 

pesquisador no interior do grupo observado, tornando-o parte dele, interagindo por 

longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o 

que significa estar naquela situação (RICHARDSON, 2009). 

Dessa forma, na observação participante, tivemos a oportunidade de unir o 

objeto ao seu contexto, contrapondo-se ao princípio de isolamento no qual fomos 

formados. Os professores submetidos à observação participante foram aqueles que, 

ao participarem da primeira e segunda etapas da pesquisa, apresentaram 

contradições nas respostas aos questionários e às falas nas entrevistas.  

Nessa etapa da pesquisa, observamos procedimentos relacionados às 

metodologias de ensino, utilização de recursos didáticos, organização didática do 

trabalho, relação pedagógica professo-aluno, dentre outros aspectos que 

consideramos relevantes ao estudo. Como se trata de um estudo com abordagem 

qualitativa, buscamos obter o máximo de informações para subsidiar a pesquisa e 

possibilitar uma relação direta com a temática em questão e seus referenciais 

teóricos. 

Os participantes receberam as explicações ao entendimento dos objetivos da 

pesquisa e sobre a preservação de suas identidades, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), ao qual obtivemos a concordância dos 



54 

participantes mediante assinatura, conforme resolução 196/96 do CNS, pois, ““A 

voluntariedade deve ser garantida, inclusive, na possibilidade do participante querer 

revogar a sua autorização, retirando-se do estudo sem qualquer tipo de repercussão 

pessoal ou necessidade de justificativa” (GOLDIM, 2012). 

3.1 ANÁLISE DOS DADOS 

No processo de análise dos dados, as informações foram obtidas através de 

gravações individuais sendo, em seguida, transcritas na íntegra, observando a 

privacidade das informações, conforme o que foi assinado pelos participantes 

entrevistados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Na análise dos dados, observamos cada depoimento, assinalando as 

unidades significativas, ou seja, partes de cada entrevista. Em seguida, na 

aproximação de um discurso ao outro, convergindo e divergindo essas unidades, 

construímos categorias que se referem às convergências mais abrangentes, que 

revelam o significado atribuído pelos conselheiros sobre a atuação no 

desenvolvimento de suas atribuições. 

Para Lakatos e Marconi (2011), a análise de conteúdo é a tentativa de 

evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores 

representando a aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação, 

permitindo a descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo da 

comunicação. Essa análise, consiste em descobrir os núcleos de sentidos das 

queixas ou elogios dos participantes que fazem parte de uma situação do processo 

de inclusão. Ao realizar a análise e a discussão dos resultados, demos codinomes 

aos entrevistados, garantindo, dessa forma, o anonimato. 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 OS RESULTADOS OBTIDOS COM A PESQUISA REALIZADA JUNTO AOS 

PROFESSORES QUE TRABALHAM COM O PROJETO DO AEE NAS ESCOLAS 

DA REDE MUNICIPAL DE TERESINA – PIAUÍ 

Na primeira abordagem da entrevista buscamos saber dos professores das 

turmas do AEE se o Projeto em que estão envolvidos contribui com o processo de 

inclusão escolar de forma a garantir os direitos básicos dos alunos com deficiência e 

de que forma vem ocorrendo essa contribuição. 

Na abordagem seguinte, tratamos do Projeto Político Pedagógico das 

escolas, com o intuito de saber se contempla, de maneira integral, aspectos didático-

metodológicos relacionados ao AEE, voltado para alunos com deficiência e a 

descrição dos aspectos.  

Noutro momento da pesquisa, buscamos saber dos professores se a escola 

em que trabalham encontra-se preparada para atuar junto aos alunos com 

deficiência. 

Com relação aos aspectos físicos das escolas, queríamos saber dos 

professores se a estrutura da escola em que trabalham oferece suporte necessário 

ao desempenho de atividades e ao perfeito atendimento aos alunos com deficiência. 

Na abordagem em que tratamos dos elementos facilitadores do processo de 

inclusão escolar, procuramos identificar, a partir das respostas dos professores, 

quais os aspectos que contribuem para a viabilização do processo; além de 

conhecer os processos de qualificação e treinamento a que são submetidos os 

professores para que possam atuar junto aos alunos com deficiência. 

Na última abordagem, pretendemos conhecer como se desenvolvem os 

processos de concessão educativa e que importância a escola atribui ao processo 

de inclusão educativa das crianças. 
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Para fins de preservação das identidades dos entrevistados, obedecendo aos 

padrões de ética, os professores que participaram da pesquisa foram identificados 

como PT1 (Professor da Turma do AEE-1) e PT2 (Professor da Turma do AEE-2), 

de acordo com Resolução 196/96 do CNS. 

Na primeira abordagem da entrevista – na qual procuramos saber dos 

entrevistados se a escola em que trabalham contribui com o processo de inclusão 

escolar, de forma a garantir os direitos básicos dos alunos com deficiência, e de que 

forma vem se dando essa contribuição – obtivemos respostas positivas e cada um 

dos professores expressou como ocorre o processo e de que forma, como segue: 

PT1 – “A Escola que trabalho vem contribuindo com o processo de inclusão a 

partir da aceitação de alunos com deficiências em salas de aula comuns. Buscamos 

atendê-los dentro das melhores condições possíveis, proporcionando a esses alunos 

as mesmas oportunidades de aprendizagem que os demais, buscando adequar-se 

materiais e metodologias, espaço físico, recursos didáticos e outros instrumentos do 

fazer pedagógico. Outro aspecto importante a ser levado em consideração é o 

acompanhamento individual da criança, além da sala do AEE para 

acompanhamento no outro turno que a criança ou o adolescente estuda”. 

Tendo como referência as palavras de PT1, buscamos em Alves (2006), 

referenciais para justificarmos as possibilidades de contribuições ao processo de 

inclusão escolar: 

A inclusão escolar, enquanto paradigma educacional tem como objetivo a 
construção de uma escola acolhedora, onde não existam critérios ou 
exigências de natureza alguma, nem mecanismos de seleção ou 
discriminação para o acesso e a permanência com sucesso de todos os 
alunos (ALVES, 2006, p. 15). 

Esta concepção nos conduz a um processo de reflexão acerca do que vem 

sendo feito e do que poderia ser feito para viabilizar ou melhorar a inclusão de 

crianças com deficiência no ambiente regular. A partir da compreensão das 

diferenças humanas e de que elas não sirvam como obstáculos ao processo de 

inclusão e integração escolar, mas possam contribuir para transformar a realidade 

histórica de segregação escolar e social das pessoas com deficiência, tornando 

efetivo o direito de todos à educação. 

Vale destacar que de acordo com o MEC/SEESP/SEB (1998), a inclusão de 

alunos com deficiência na classe regular implica o desenvolvimento de ações 
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adaptativas, visando à flexibilização do currículo, para que ele possa ser 

desenvolvido de maneira efetiva em sala de aula, e atender as necessidades 

individuais de todos os alunos.  

Ainda de acordo com o MEC/SEESP/SEB (1998), essas adaptações 

curriculares realizam-se em três níveis: 1) adaptações no nível do projeto 

pedagógico (currículo escolar), que devem focalizar, principalmente, a organização 

escolar e os serviços de apoio, propiciando condições estruturais que possam 

ocorrer no nível de sala de aula e no nível individual; 2) adaptações relativas ao 

currículo da classe que se referem, principalmente, à programação das atividades 

elaboradas para sala de aula; 3) adaptações individualizadas do currículo, que 

focalizam a atuação do professor na avaliação e no atendimento a cada aluno. 

 Essa deve ser a visão do professor que trabalha com crianças com 

necessidades especiais em relação às contribuições que a escola deve oferecer ao 

aluno com deficiência, assim, estará possibilitando condições integrais de adaptação 

e integração desse aluno ao ambiente escolar. 

Acerca da abordagem o PT2 ressaltou que: “Acredito estar cumprindo com o 

meu papel e tenho tentado de todas as formas, contribuir com a inclusão e 

integração dos alunos com necessidades educacionais especiais, apesar de termos 

na escola, muitas dificuldades estruturais e pedagógicas, mas, ainda assim, busco 

fazer o melhor para atender aos meus alunos e assim dar minha contribuição na 

aprendizagem, convivência e desenvolvimento dessas crianças”.  

Com a abordagem, percebemos o envolvimento e o compromisso do PT2 

com os alunos e o processo de inclusão, levando-se em consideração o esforço que 

vem sendo destinado à inclusão dos alunos com deficiência. 

O momento seguinte tratou do Projeto Político Pedagógico das escolas no 

sentido de saber se contempla de maneira integral aspectos didático-metodológicos 

relacionados ao Atendimento Educacional Especializado, voltado para alunos com 

deficiência. 

Não foram contempladas respostas amplas e profundas, por parte dos 

professores entrevistados, entretanto buscamos caracterizar a importância do 

Projeto Político Pedagógico utilizando-nos de referenciais bibliográficos como 

fundamentos para a pesquisa realizada. 

De acordo com PT1, “o Projeto Político Pedagógico da escola, contempla os 

aspectos mais gerais que envolvem os aspectos pedagógicos, levando em 
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consideração a quantidades de alunos com necessidades especiais que chegam à 

escola e como são situações diferenciadas, através do Projeto Político Pedagógico 

temos condições e orientar e disciplinar as ações relacionadas ao atendimento 

educacional especializado. Com o PPP estamos (eu e os demais envolvidos no 

processo de inclusão) sempre modificando nossas ações buscando uma adaptação 

mais favorável a cada situação e que possa promover a inclusão escolar e a 

integração dos alunos entre os outros. Através do PPP se consegue perceber a 

realidade da escola e nossa responsabilidade como professor em trabalhar com 

alunos especiais. O PPP é uma integração de tudo que se faz na escola”. 

O projeto pedagógico não é um conjunto de planos e projetos de 
professores, nem somente um documento que trata das diretrizes 
pedagógicas da instituição educativa, mas um produto específico que reflete 
a realidade da escola, situada em um contexto mais amplo que a influencia 
e que pode ser por ela influenciado. Portanto, trata-se de um instrumento 
que permite clarear a ação educativa da instituição educacional em sua 
totalidade. O projeto pedagógico tem como propósito a explicitação dos 
fundamentos teórico-metodológicos, dos objetivos, do tipo de organização e 
das formas de implementação e de avaliação institucional (VEIGA, 2008, 
p.111).

Tomando-se como referencial a citação da autora, podemos afirmar que o 

projeto Político Pedagógico em escolas que trabalham com educação especial 

caracteriza-se como um instrumento necessário à ação e transformação na escola. 

Para tanto, sua elaboração deve ter como ponto de partida as necessidades dos 

alunos, seu embasamento teórico metodológico deve ser voltada às políticas 

educacionais e públicas.  

Com relação à abordagem, o PT2 manifestou-se da seguinte forma: “O 

aspecto mais contemplado é o didático, uma vez que existe uma preocupação muito 

grande dos professores com os alunos com necessidades especiais e com a 

aprendizagem dos mesmos. O PPP da escola contempla algumas ações da escola 

com relação ao atendimento aos alunos especiais. Encontra-se à disposição dessa 

clientela uma sala de recursos, adaptada e equipada com materiais próprios para o 

ensino e aprendizagem desses alunos”. 

Apesar das palavras do PT2 terem sido expressadas de forma sucinta, ainda 

assim, conseguimos perceber que o PPP da escola é um elemento norteador das 

ações pedagógicas, refletindo-se na aprendizagem dos alunos.  
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O PPP deve estar voltado para as práticas inclusivas, pois, todos os seres 
humanos independentes de cor, raça, nível social, religioso, formação física 
ou psicológica possuem direito ao acesso a educação de qualidade. A 
criança com necessidade educativa deve ser inserida na escola regular, 
para tanto o currículo deve ser adaptado para atender as necessidades 
gerais da classe escolar. O espaço físico e a formação de professores 
capacitados também devem ser enfocados (VASCONCELOS, 2010, p. 
143). 

Em nossa concepção, este processo é a garantia da melhoria do 

desenvolvimento do ato educativo, cabendo aos professores promover não só a 

criação, mas também a execução das ações. O professor do AEE deve ampliar seus 

horizontes, no sentido de contemplar todos os aspectos que envolvem o processo 

de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência. 

Em outro momento da pesquisa, procuramos saber dos professores se a 

escola que trabalham encontra-se preparada para atuar junto aos alunos com 

deficiência. 

Nesta abordagem, PT1 e PT2 limitaram-se a um simples “Sim” como 

resposta. No entanto, o PT2 declarou: “Na escola que trabalho, todos estão 

preparados para receber, acolher e desenvolver ações junto aos alunos com 

necessidades especiais, do agente de portaria à Direção. Acredito que trabalho que 

vem sendo realizado tem sido eficiente e isso é visível através do desenvolvimento 

de nossos alunos”. 

Muitas escolas públicas buscam se adaptar para atender esses alunos, mas 
como toda mudança desse porte demanda tempo e boa infra-estrutura, e 
mais ainda, precisa de professores capacitados, para atender com 
qualidade, e de maneira igualitária a todos os alunos independente de 
serem portadores de deficiências especiais ou não.   Ainda temos um longo 
caminho a ser percorrido (BEYER, 2005, p. 17). 

A tarefa da escola inclusiva é justamente se adaptar e eliminar esses tais 

problemas e dificuldades dos alunos com deficiência, para que possa proporcionar 

uma educação de qualidade aos alunos. 

Em outra abordagem, procuramos identificar quem são os atores do processo 

e como atuam junto aos alunos da educação especial. Os recortes das palavras das 

do PT1 e PT2 apresentaram os mesmos elementos: “Diretora, Coordenação 

Pedagógica, Professores, Pessoal Administrativo, Alunos e Família”. 
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Com relação aos aspectos físicos das escolas, buscamos saber dos 

professores se a estrutura da escola em que trabalham oferece suporte necessário 

ao desempenho de atividades e ao perfeito atendimento aos alunos com deficiência. 

PT1 declarou que “a escola não possui estrutura suficiente para o 

desempenho das atividades, mas procura superar as deficiências a partir das 

práticas, metodologias e recursos que utiliza”. 

Embasados em referenciais bibliográficos, apresentamos a importância da 

estrutura física e seus componentes no desenvolvimento da aprendizagem e no 

desempenho dos professores e alunos da educação especial. Assim sendo, de 

acordo com FUNDESCOLA/MEC (2006), o espaço da escola não é apenas um 

continente, um recipiente que abriga alunos, livros e professores, um local em que 

se realizam atividades de aprendizagem. Mas é também um conteúdo, ele mesmo é 

educativo. Escola é mais do que quatro paredes; é clima, espírito de trabalho, 

produção de aprendizagem, relações sociais de formação de pessoas. O espaço 

tem que gerar ideias sentimentos, movimentos no sentido da busca do 

conhecimento; tem que despertar interesse em aprender; além de ser alegre 

aprazível e confortável, tem que ser pedagógico. Há uma docência do espaço. Os 

alunos aprendem dele lições sobre a relação entre o corpo e a mente, o movimento 

e o pensamento, o silêncio e o barulho do trabalho, que constroem conhecimento. 

É de grande relevância que a infraestrutura e o espaço físico de um 
ambiente escolar tenham sua devida importância não só pelas suas 
dimensões geométricas, mas também pelas suas dimensões sociais. 
Mediante a esses fatos, é indispensável que tanto a infraestrutura quanto o 
espaço físico escolar passem a serem objetos de observação. O ser 
humano cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas, é 
essencial ao seu desenvolvimento sendo assim, nada como um local 
estimulante e ao mesmo tempo um local desafiador para que o aluno possa 
desenvolver suas atividades estudantis, e acima de tudo, um local onde o 
aluno possa desenvolver seu senso crítico. Por outro lado, para os 
educadores, o espaço educacional deve ser um local onde eles 
compreendam como seu aluno se apercebe da realidade e do cotidiano do 
dia a dia. Dessa forma a escola cumpre um dos seus papéis perante a 
sociedade (VIGOTSKI, apud DAVIS e OLIVEIRA, 2013, p. 560). 

Pelo exposto, o espaço físico escolar na educação especial é muito 

importante aos alunos, visto que eles passam parte de sua vida presentes neste 

ambiente, não apenas para ter acesso ao conhecimento socialmente produzido, mas 

também para aprenderem a se socializar com as demais pessoas ao seu redor.  
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Com relação ao espaço escolar e a educação especial, segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, entende-se por Educação especial, para os efeitos 

desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino para educandos com deficiência (BRASIL, 1996). 

Neste caso, torna-se mais indispensável um planejamento maior quanto à 

estruturação do ambiente escolar, pois, de acordo com o artigo 3° da LDB nº 

9394/96, o ensino deve ser ministrado com base em certos princípios, como: 

igualdade de condições para o acesso de permanência na escola e liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

Diante desses fatos, deve-se organizar uma estrutura que atenda esses princípios 

levando em conta o tipo de necessidade especial (BRASIL, 1996). 

Na abordagem, que tratou dos elementos facilitadores do processo de 

inclusão escolar, procuramos identificar, a partir das respostas dos professores, 

quais os aspectos que contribuem para a viabilização do processo. 

PT1: “Profissionais mais preparados, redução do número de alunos por turma 

e espaço físico adequado”.  

PT2: “Vontade de acolher a todos que procuram nossa escola e o 

conhecimento sobre as necessidades que cada aluno apresenta para que se possa 

continuar realizando um excelente trabalho, além de estrutura física, acessibilidade e 

acompanhamento profissional”. 

Em uma análise crítica acerca das respostas dos professores, os aspectos 

pedagógicos e físicos são os que mais favorecem e viabilizam o processo de 

inclusão. No entanto, sabemos que para uma perfeita inclusão do aluno, um 

elemento fundamental nesse processo precisa estar presente: o aspecto social que 

envolve a realidade do aluno, os fatos que o conduziram até aquela escola e sua 

condição de aluno com deficiência, que necessita não somente ser incluso ao 

ambiente escolar, mas, principalmente, integrado a esse ambiente, de forma a 

receber e perceber todas as oportunidades educacionais que se colocarem a sua 

frente, com oportunidades de acesso às atividades e participação integral nas 

atividades educativas e recreativas junto aos outros alunos. 

Levando-se em consideração o aspecto social do processo de inclusão, 

destacamos o conceito de Escola Inclusiva, conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Especial (MEC/SEESP, 1998), de acordo com Glat e 

Nogueira para, assim, podermos demonstrar os horizontes da educação especial, 
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sem limitações a espaços e metodologias, pelo contrário, com abordagens 

contextualizadas e integradas em benefício do desenvolvimento intelectual e 

psicossocial das crianças. 

[…] implica uma nova postura da escola comum, que propõe no projeto 
político pedagógico, no currículo, na metodologia de ensino, na avaliação e 
na atitude dos educandos, ações que favoreçam a integração social e sua 
opção por práticas heterogenias. A escola capacita seus professores, 
prepara-se, organiza-se e adapta-se para oferecer educação de qualidade 
para todos, inclusive, para os educandos com necessidades especiais. 
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 (GLAT; NOGUEIRA, 2012, p. 
22). 

Buscamos, também, conhecer os processos de qualificação e treinamento a 

que são submetidos os professores para que possam atuar junto aos alunos com 

deficiência. 

PT1: “O processo de qualificação profissional se dá de forma lenta e gradual 

aos professores e é oferecido pela Secretaria Municipal de Educação. Com relação 

aos treinamentos oferecidos aos demais servidores, quando acontecem, não 

contemplam de forma geral todos os procedimentos que seriam necessários ao 

conhecimento de pessoas que trabalham com crianças portadoras de necessidades 

especiais, no entanto, temos que agradecer pelo pouco que já nos foi oferecido, 

afinal, tem sido assim que temos conseguido atender a clientela de alunos que nos 

procuram”. 

PT2: Destacou somente que “os treinamentos são oferecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação”. 

Tomando como referência os escritos de Glatt e Nogueira (2012), os cursos 

ou programas de formação e capacitação docente, ao mesmo tempo em precisam 

dar condições efetivas para que o professor trabalhe de imediato com seus alunos, 

“não podem ser uma capacitação voltada apenas para questões pontuais (tipo 

receita de bolo) e sim proporcionar aprofundamento teórico-metodológico”, (o que a 

maioria dos professores tanto do ensino regular quanto especial, não tem), que 

permitam ao docente se transformar num “professor que possa refletir e re-significar 

sua prática pedagógica para atender à diversidade do seu alunado”. 
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Dessa forma, percebemos o quanto é importante aos professores e alunos a 

qualificação profissional e o treinamento oferecido, no sentido de aperfeiçoar 

práticas e transformar metodologias que dinamizem o processo ensino–

aprendizagem, e viabilizem a integração dos alunos ao ambiente escolar, 

contribuindo de forma significativa à aprendizagem e ao desenvolvimento das 

habilidades das crianças com deficiência. 

Na última abordagem, quisemos conhecer como se desenvolvem os 

processos de concessão educativa e que importância a escola atribui ao processo 

de inclusão educativa das crianças. 

PT1 – “Trabalho de forma inclusiva, pois aceito, acolho e busco incluir as 

crianças com necessidades especiais que tenho em minha sala de aula. No entanto, 

existe uma grande dificuldade quanto à forma de lidar com as crianças com relação 

ao aspecto pedagógico e avaliativo, em especial, levando-se em consideração a 

formação continuada dos professores que deixa muito a desejar. As transformações 

e mudanças são constantes e o ideal seria que tivéssemos essa formação para 

poder acompanhar tantas diferenças sociais e de comportamento de crianças 

provenientes de todas as situações e problemas”. 

PT2 – Não forneceu resposta à questão abordada. 

A Constituição Federal Brasileira prevê, em seu Capítulo III, Artigo 208, que a 

educação escolar das pessoas com deficiência deve ser realizada na rede regular 

de ensino, garantindo “o acesso obrigatório e gratuito” como “direito público e 

subjetivo” a todos os níveis de ensino, “segundo a capacidade de cada um” 

(BRASIL, 1998). 

De acordo com Carvalho (2012), a luta em defesa de direitos sociais mais 

iguais, vem destacando a importância e premência da educação escolar das 

pessoas com deficiência e daquelas marginalizadas na rede regular de ensino, por 

considerar que somente dessa forma as pessoas poderão desenvolver-se 

plenamente como seres humanos e viver plenamente como sujeitos sociais. Essa 

tem sido a luta em defesa da inclusão social e escolar de pessoas com deficiência. 
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CONCLUSÃO 

A inclusão de crianças e adolescentes com deficiências na rede regular de 

ensino apresenta, em contexto, duas realidades extremas. De um lado, a 

necessidade da defesa e da garantia dos direitos sociais e da dignidade humana de 

conviver em ambientes regulares de ensino, sem discriminações e distinções. De 

outro, um grande desafio às escolas e seus professores, levando-se em 

consideração as deficiências e falhas das políticas de educação inclusiva e das 

condições estruturais, administrativas e profissionais, dos ambientes escolares e dos 

atores do processo. 

Em nosso entendimento, uma criança ou um adolescente com deficiência na 

escola regular, talvez, não constitua desafio tão grande se levarmos em 

consideração as oportunidades que são oferecidas por instituições de ensino 

superior e centros de formação profissional, no preparo e na qualificação de 

professores para atuação na educação especial, sem levar em conta, programas de 

governo e projetos sociais destinados e direcionados à causa da inclusão escolar de 

alunos com deficiência. No entanto, ainda observamos que a acolhida desses alunos 

em sala de aula comum, em muitos casos, não tem obtido resultados favoráveis 

esperados. 

Ainda há muito que ser feito para qualificar as escolas, seus professores e 

demais profissionais para este trabalho. De acordo com Valente e Arelaro (2012), a 

leitura dos documentos oficiais sobre a política educacional de inclusão nos mostra, 

de um lado, a preocupação do governo federal com a questão, expressa pelo 

número de leis homologadas e seu conteúdo. 

Do lado da escola, de seus professores e de seus alunos, constatamos as 

dificuldades de viabilização das medidas legais, diante dos resultados encontrados, 

conforme as análises de vários autores citados anteriormente. Aliás, o próprio 

governo não tem oferecido condições para operacionalizar as políticas propostas por 

ele. A vigência do Estado mínimo impede que a educação se transforme de modo a 

cumprir a lei.  

Dessa forma, parece-nos que os entraves às condições de funcionamento de 

muitas escolas, de preparo e de trabalho da maioria dos professores e de 

aprendizagem dos alunos, parecem ir contra o desenvolvimento da política 



65 

educacional inclusiva. Por meio dessa pesquisa, buscamos identificar, conhecer e 

ouvir o que os professores têm a dizer sobre as questões que envolvem o processo 

de inclusão escolar de alunos com deficiência.  

Por meio dessa pesquisa, percebemos a existência de informações 

detalhadas, embora não totalmente suficientes, sobre a escola, os alunos e a 

comunidade escolar. Não conseguimos identificar, entre os professores 

entrevistados, se a falta de algumas informações ou o desconhecimento de algumas 

ações, que contribuem com a inclusão escolar de alunos com deficiência, resultam 

da falta de conhecimento sobre as políticas de educação inclusiva ou se houve certa 

indisposição em fornecer os dados que precisávamos para nosso trabalho.  

Com relação ao nível de formação dos entrevistados, vale destacar que todos 

possuem graduação, a maioria com titulação em nível de especialização, em áreas 

relacionadas à educação. Esse aspecto viabiliza o processo de inclusão de alunos 

com deficiência, considerando o nível de conhecimento e a formação profissional 

dos envolvidos no processo. 

Com relação ao processo de inclusão, a proposta possui dimensão e 

importância a partir dos reflexos percebidos no desenvolvimento dos alunos com 

deficiência e na integração ao ambiente escolar, aspectos considerados positivos na 

aprendizagem e no desenvolvimento das capacidades dos alunos. 

Uma análise geral de todas as respostas oferecidas pelos entrevistados nos 

possibilita dizer que a implementação da política de inclusão escolar se desenvolve 

de modo a proporcionar garantias de inclusão e integração dos alunos no ambiente 

escolar.  

Para que esse processo obtenha êxito, a Secretaria de Municipal de 

Educação de Teresina vem investindo em qualificação profissional e treinamentos 

específicos, voltados às práticas da inclusão escolar, aspecto perceptível na 

pesquisa realizada. 

Ao concluirmos este estudo, constatamos, através das respostas dos 

investigados, que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas escolas da 

rede municipal de Teresina, Piauí, têm-se configurado um desafio em direção à 

educação inclusiva. Para tanto, é importante que a escola exerça seu valor social e 

se implique, de modo a buscar, juntamente com os recursos disponibilizados pelo 

Atendimento Educacional Especializado, um fazer pedagógico para lidar com alunos 

com deficiências. 



66 

REFERÊNCIAS 

AINSCOW, Mel. Caminhos para escolas inclusivas. Lisboa: Instituto de Inovação 
Educacional, 2011. 

ALVES, Denise de Oliveira. Experiências Educacionais Inclusivas: refletindo 
sobre o cotidiano escolar. Brasília MEC/SEES, 2006. 

ARANHA, M. S. F. Maria Salete Fabio. “Paradigmas da relação da sociedade com as 
pessoas com deficiência”. In: Revista do Ministério Público do Trabalho, Ano XI, 
n. 21, março, 2011, pp. 160-173, 2014.

BEYER, H. O. Inclusão e avaliação na escola: de alunos com necessidades 
educacionais especiais. Porto Alegre: Mediação, 2005.  

BITES, Maria Francisca de Souza C. A política educacional e a inclusão do aluno 
com necessidades educacionais especiais. Goiânia: UCG, 2012. 

BOFF, L. Crise, oportunidade de crescimento. São Paulo: Verus, 2012. 

BRASIL. Coordenadoria Nacional para Integração de Pessoas Portadoras de 
Deficiências. Declaração de Salamanca e Linhas de Ação sobre Necessidades 
Educacionais Especiais. Brasília: MEC, 1994. 

______. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado, 1988. 

______. MEC/SEESP. A política nacional de educação especial. Brasília, 1994. 

______. Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial (SEESP) 
Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 
Brasília: MEC, 2005. 

______. MEC/SEESP. Direito à educação: subsídios para a gestão dos sistemas 
educacionais: orientações gerais e marcos legais. 2. ed. Brasília: MEC, 2006. 

______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC/SEESP, 
1996. 



67 

______. Padrões Mínimos de Qualidade do Ambiente Escolar, Fundo de 
Fortalecimento da Escola. Brasília: FUNDESCOLA; MEC, 2006. 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial - Secretaria de 
Educação Básica. Parâmetros curriculares nacionais: adaptações curriculares. 
Brasília: MEC/SEESP, 1998. 

______. Diretrizes Operacionais do Atendimento Educacional Especializada na 
Educação Básica, modalidade Educação Especial. Brasília, 2009. 

BRASIL. Legislação Federal – Pessoa com Deficiência. Brasília: Secretaria 
Nacional de Promoção dos direitos da Pessoa com deficiência, 2012. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/livro-
legislacao-federal-sobre-os-dpd.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2015. 

BUENO, J. G. S. A educação especial nas universidades brasileiras. Brasília: 
MEC; SEESP, 2012.  

______. Educação Brasileira: integração/segregação do aluno diferente. São 
Paulo: SEDUC, 2013. 

______. “A educação inclusiva e as novas exigências para a formação de 
professores: algumas considerações”. In: BICUDO, M. A.; SILVA Jr., C. A. (Orgs). 
Formação de educadores e avaliação educacional. São Paulo: UNESP, 2009.  

CASTANHO, D. M e FREITAS, S.N. Inclusão e prática docente no ensino superior. 
In: Revista Brasileira de Educação Especial. Santa Maria, RS, Caderno n. 27. 
Disponível em: <http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2006/01/r6.htm>. Acesso em: 19 
mar. 

COLL, C. et al. Desenvolvimento psicológico e educação: Necessidades 
educativas especiais e aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, v. 3, 
2005. 

DAVIS, Claudia. OLIVEIRA, Zilma. Psicologia na educação. São Paulo: Cortez, 
2013. 

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. Linha de Ação sobre Necessidades 
Educativas Especiais. Brasília: Corde, 1994. 

FERREIRA, I. N. Caminhos do aprender – uma alternativa educacional para 
criança portadora de deficiência mental. Brasília: CORDE, 2013. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/livro-legislacao-federal-sobre-os-dpd.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/livro-legislacao-federal-sobre-os-dpd.pdf
http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2006/01/r6.htm


68 

FERREIRA, J. R. A educação especial na LDB. Comunicação apresentada na XVII 
Reunião Anual da Anped. Caxambu, 2012. 

FERREIRA J. R.; MENDES E. G.; NUNES, L. R. O. P. “Integração e inclusão: o que 
revelam as teses e dissertações em educação e psicologia”. In: NUNES, F. P. S. 
Inclusão educacional: pesquisa e interfaces. Rio de Janeiro: Livre Expressão, 
2013. 

_________, J. Políticas e práticas de educação inclusiva. In: GÓES. Políticas e 
práticas de educação inclusiva. Campinas: Autores Associados, 2014.  

FEUERSTEIN, R.; FEUERSTEIN, S. Mediated learning experience: A theorical 
review. In: FEUERSTEIN, Reuven; KLEIN, Pnina S.; TANNENBAUM, Abraham J. 
(Eds). Mediated Learning Experience (MLE): Theorical, psychosocial and learning 
implications. London: Freund Publishing House, 2011, p. 3-51. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. 

FREITAS S. N. O; OSÓRIO, A.; PRIETO, R. G. E. Impacto da declaração de 
Salamanca nos estados brasileiros: dez anos de aprovação, implantação e 
implementação. Brasília: MEC; SEESP, 2006. 

GALVE, J. L.; SEBASTIAN, E. Adaptaciones curriculares de la teoria a la 
practica. Madrid: Editora CEPE, 2012 

GARCIA, Aleksandra Debom. Atendimento Educacional Especializado (AEE). Rio 
de Janeiro: UFRJ, 2012. 

GIL, Antonio Carlos Gil. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

GLAT, R. A.; NOGUEIRA, M. L. de L. Políticas educacionais e a formação de 
professores para a Educação Inclusiva no Brasil. Revista Integração, Brasília, 
MEC; SEESP, 14 (24), p. 22-27, 2012. 

GOFFREDO, Vera Flor Sénechal. Fundamentos de Educação Especial. Rio de 
Janeiro: UNIRIO, 2007. 



69 

GONZALEZ TORRES, J. A. Educação e diversidade, bases didáticas e 
organizativas. Porto Alegre: Artmed, 2012.  

JANNUZZI, Gilberta S. M. Políticas sociais públicas de educação 
especial. Temas sobre Desenvolvimento, 2007. 

KASSAR, M. C. M. Práticas pedagógicas e o acesso ao conhecimento: análises 
iniciais. In: MANZINI, E. J. Inclusão e acessibilidade. Marília: ABPEE, 2006. 

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 2006. 

MARQUES, Ramiro. Educar com os Pais. Lisboa: Editora Presença, 2011. 

MARTINS, L. A. Formação professores numa perspectiva inclusiva: algumas 
constatações. In: MANZINI, E. J. Inclusão e acessibilidade. Marília: ABPEE, 2006. 

MAZZOTTA, Marcos José Silveira. Educação Especial no Brasil: História e 
Políticas Públicas. São Paulo: Cortez, 2013. 

______. Educação Especial no Brasil: História e Políticas Públicas. São Paulo: 
Cortez, 2005. 

______. Pressupostos teóricos e filosóficos da educação de alunos com 
necessidades educacionais especiais. Palestra proferida no I Seminário de 
Educação Inclusiva no Distrito Federal. Brasília, 2012. 

MELLO, G. N. de. Pesquisa educacional, políticas governamentais e o ensino de 1º 
grau. Cadernos de pesquisa. São Paulo, Fundação Carlos chagas, n. 53, maio, 
2005. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. 
Educação Infantil: Saberes e práticas da inclusão. Brasília: MEC; SEESP, 2014. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/introducao.pdf>. Acesso 
em: 12 abr. 2015. 

MIZUKAMI, M. G. N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 2006. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/introducao.pdf


70 

NÓVOA, António. Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 2007. 

QUEIROZ, Maria Amélia Silva. A Formação do pedagogo na educação especial: 
um estudo descritivo. Belém: UNAMA, 2011. 

SANCHES, Isabel. Compreender, agir, mudar, incluir. Da investigação – ação à 
educação inclusiva. Revista Lusófona de Educação. Lisboa, Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, maio, 2005. 

______; TEODORO, A. Da integração à inclusão escolar: cruzando perspectivas e 
conceitos. Revista Lusófona de Educação. Lisboa, n. 8, p. 63-83, jul. 2006. 

SANTOS, Mônica Pereira dos. Educação Especial, inclusão e globalização: algumas 
reflexões. Revista ESPAÇO. Informativo técnico científico do INES, Ano IV, n. 8, p. 
jun., 2011, p. 13-21. 

SCHON, D. A. [1995]. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, 
António. Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 2005. 

VALENTE, I; ARELARO, L.. Progressão continuada X Progressão automática. E 
a qualidade do ensino?  Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-
aprendizagem e projeto político pedagógico. São Paulo: Libertad, 2005. 

VEIGA, Ilma P. A. (Org.) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 
possível. Campinas: Papirus, 2008. 

VITALINO, C. R. Análise da necessidade de preparação pedagógica de professores 
de cursos de licenciatura para inclusão de alunos com necessidades educacionais 
especiais. Revista Brasileira Educação Especial, Caderno 2007, v. 13, n. 03. 
Disponível em: <http:// www.scielo.br/scielo.php? script=sci_abstract&pid=S1413-
653200700300007&Ing=pt&nrm =iso&Ing=pt>. Acesso em: 19 mai. 2015. 

http://www.scielo.br/scielo.php


71 

ANEXOS 



72 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO. 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

(Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – Item IV) 

Ao (À): 

Diretor(a) da Escola Municipal (..............................................................) 

Teresina – Piauí 

Senhor(a) Diretor(a) 

Eu, Marília Santana Andrade, estou realizando uma pesquisa que tem 

como título: “O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NAS 

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE TERESINA – PIAUÍ, NO OLHAR DE 

PROFESSORES” e a partir deste “Termo de Consentimento da Instituição” venho 

solicitar de Vossa Senhoria, autorização para, junto aos professores, descrever e 

analisar o Atendimento Educacional Especializado - AEE realizado nas escolas da 

rede municipal de Teresina – Piauí por meio das falas/ou significações dos 

professores que trabalham com o projeto do AEE nas Escolas da rede municipal de 

Teresina – Piauí.  

Este trabalho pretende discutir a inclusão no âmbito do contexto 

educacional, bem como as suas possíveis implicações no cenário das Escolas da 

rede municipal de Teresina – Piauí que trabalham com o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE).  

Para isto focaremos o Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

programa existente, proposto pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de 

Teresina – Piauí, desenvolvido na rede regular de ensino que organiza recursos 
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pedagógicos e de acessibilidade, eliminando barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando as suas necessidades específicas, sejam elas de natureza 

física, intelectual ou sensorial (visual e pessoas com surdez parcial ou total).  

Esta pesquisadora é aluna do Programa de Pós-Graduação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo Educação – PUC/SP e ressalta que está ciente 

de que serão garantidos os direitos, dentre outros assegurados pela resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde, de: 

 Garantia da confidencialidade, do anonimato e da não utilização das

informações em prejuízo dos outros.

 Que não haverá riscos para o sujeito de pesquisa.

 Emprego dos dados somente para fins previstos nesta pesquisa.

 Retorno dos benefícios obtidos através deste estudo para as pessoas

e a comunidade onde o mesmo foi realizado.

Informo-lhe ainda, que a pesquisa somente será iniciada após a aprovação 

da Direção da Escola para garantir a todos os envolvidos, os referenciais básicos da 

bioética, isto é, autonomia, não maleficência, benevolência e justiça. 

Cordialmente 

..................................................................................................................... 

Pesquisador responsável: Marília Santana Andrade 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO. 

“O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) NAS ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL DE TERESINA – PIAUÍ, NO OLHAR DE PROFESSORES”. 

Este estudo qualitativo tem como objetivo principal descrever e analisar o 

Atendimento Educacional Especializado - AEE realizado nas escolas da rede 

municipal de Teresina – Piauí por meio das falas/ou significações dos professores 

que trabalham com o projeto do AEE nas Escolas da rede municipal de Teresina – 

Piauí. 

A realização deste estudo se justifica pela necessidade de se verificar e 

discutir a inclusão no âmbito do contexto educacional, bem como as suas possíveis 

implicações no cenário das Escolas da rede municipal de Teresina – Piauí que 

trabalham com o Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Você contará com a assistência do pesquisador se necessário, em todas as 

etapas de sua participação na pesquisa. Sempre que você desejar, serão fornecidos 

esclarecimentos sobre cada uma das etapas da pesquisa.  

A qualquer momento, você poderá recusar a continuar participando da 

pesquisa e, também, poderá retirar seu consentimento, sem que para isto sofra 

qualquer penalidade ou prejuízo. Será garantido o sigilo quanto a sua identificação e 

das informações obtidas pela sua participação.  

Teresina (PI), _______________de____________________ de 2015. 

..................................................................................................................... 

Pesquisador responsável: Marília Santana Andrade 

 .............................................................................................................. 

Assinatura do participante 


	Sem nome



