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Educação Inclusiva

• A Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva(2008), foi
elaborada segundo os preceitos de uma escola em que
cada aluno tem a possibilidade de aprender, a partir
de suas aptidões e capacidades.
• A educação especial perpassa todos os níveis, etapas e
demais modalidades de ensino, oferecendo aos seus
alunos serviços, recursos e estratégias de
acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos
escolares

Identidade e diferenças na escola
A inclusão rompe com os paradigmas que sustentam o
conservadorismo das escolas, contestando os sistemas
educacionais em seus fundamentos. Ela questiona a fixação de
modelos ideais a normalização de perfis específicos de alunos e a
seleção dos eleitos para frequentar as escolas, produzindo com
isso, identidades e diferenças, inserção ou exclusão.
Ambientes escolares inclusivos são fundamentados em uma
concepção de identidade e diferenças, em que as relações entre
ambas não se ordenam em torno de oposições binárias
(normal/especial, branco/negro, masculino/feminino, pobre/rico).

A educação inclusiva questiona a artificialidade das identidades
normais e entende as diferenças como resultantes da
multiplicidade, e não da diversidade, como comumente se
proclama. Trata se de uma educação que garante o direito à
diferença e não à diversidade, pois assegurar o direito à
diversidade é continuar na mesma, ou seja, é seguir reafirmando
o idêntico.

Escola dos diferentes ou escola das diferenças?

A educação inclusiva concebe a escola como um espaço de todos,
no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas
capacidades, expressam suas ideias livremente, participam
ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como
cidadãos, nas suas diferenças.
Nas escolas inclusivas, ninguém se conforma a padrões que
identificam os alunos como especiais e normais, comuns. Todos
se igualam pelas suas diferenças!

A Escola Comum Na Perspectiva Inclusiva
A escola comum se torna inclusiva quando reconhece as
diferenças dos alunos diante do processo educativo e busca a
participação e o progresso de todos, adotando novas práticas
pedagógicas. Cada escola é única e precisa ser, como seus alunos,
reconhecida e valorizada nas suas diferenças.
As mudanças necessárias não acontecem por acaso e nem por
Decreto fazem parte da vontade politica do coletivo da escola,
explicitadas no seu Projeto Politico Pedagógico- PPP e vivida a
partir de uma gestão escolar democrática.

A exigência legal do PPP está expressa na LDBEN- Lei Nº
9394/96 que, em seu artigo 12 define, entre as atribuições de uma
escola, a tarefa de elaborar e executar sua proposta pedagógica,
deixando claro que ela precisa fundamentalmente saber o que
quer colocar em execução esse querer, não ficando apenas no
papel.

O Atendimento Educacional Especializado - AEE
O AEE identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de
acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena
participação dos alunos, considerando suas necessidades
especificas.
O AEE complemente e ou/ suplementa a formação do aluno,
visando sua autonomia na escola e fora dela. Portanto é parte
integrante do projeto politico pedagógico.
São atendidos, nas Salas de Recursos Multifuncionais, alunos
público-alvo da educa- ção especial, conforme estabelecido na
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva e no Decreto N.6.571/2008.

Alunos com deficiência: aqueles [...] que têm impedimentos de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (ONU, 2006). l
Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que
apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na
comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e
repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro
do autismo e psicose infantil. (MEC/SEESP, 2008).
Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que demonstram
potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou
combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além
de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização
de tarefas em áreas de seu interesse (MEC/SEESP, 2008).

A matrícula no AEE é condicionada à matrícula no ensino
regular. Esse atendimento pode ser oferecido em Centros de
Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou
privada, sem fins lucrativos. Tais centros, contudo, devem estar
de acordo com as orientações da Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e com as
Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica
(MEC/SEESP, 2009).
Na perspectiva da educação inclusiva, o processo de reorientação
de escolas especiais e centros especializados requer a construção
de uma proposta pedagógica que institua nestes espaços,
principalmente, serviços de apoio às escolas para a organização
das salas de recursos multifuncionais e para a formação
continuada dos professores do AEE.

Articulação entre escola comum e educação especial
A escola das diferenças aproxima a escola comum da Educação
Especial, os alunos estão juntos, em uma mesma sala de aula. A
articulação entre educação especial e escola comum, na
perspectiva da inclusão, ocorre em todos os níveis e etapas do
ensino básico e do superior.
Ao professor da sala de aula comum é atribuído o ensino das
áreas do conhecimento, e ao professor do AEE cabe
complementar/suplementar a formação do aluno com
conhecimentos e recursos específicos que eliminam as barreiras
as quais impedem ou limitam sua participação com autonomia e
independência nas turmas comuns do ensino regular.

O PPP e o AEE
No PPP deve ser previsto a organização e o recurso para o AEE:
Sala de recurso multifuncionais, matrícula do aluno no AEE;
aquisição de equipamentos; indicação de professor para o AEE;
articulação entre professores do AEE e os do ensino comum e
redes de apoio internos e externos à escola.
O PPP deve prever o atendimento dos alunos em outra escola
mais próxima no contraturno do horário escolar.

Organização e a oferta do AEE
O Decreto Nº. 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o
Atendimento Educacional Especializado, destina recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB ao AEE
de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação, matriculados na rede pública de ensino
regular, admitindo o cômputo duplo da matrícula desses alunos em
classes comuns de ensino regular público e no AEE,
concomitantemente, conforme registro no Censo Escolar.
Esse Decreto possibilita às redes de ensino o investimento na formação
continuada de professores, na acessibilidade do espaço físico e do
mobiliário escolar, na aquisição de novos recursos de tecnologia
assistiva, entre outras ações previstas na manutenção e
desenvolvimento do ensino para a organização e oferta do AEE, nas
salas de recursos multifuncionais.

Conforme as Diretrizes, para o financiamento do AEE
são exigidas as seguintes condições:
• a) matrícula na classe comum e na sala de recursos
multifuncional da mesma escola
• pública;
• b) matrícula na classe comum e na sala de recursos
multifuncional de outra escola
• pública;
• c) matrícula na classe comum e em centro de atendimento
educacional especializado
• público;
• d) matrícula na classe comum e no centro de atendimento
educacional especializado
• privado sem fins lucrativos.

Não existe um roteiro, um guia, uma fórmula de
atendimento previamente indicada e, assim sendo, cada
aluno terá um tipo de recurso a ser utilizado, uma
duração de atendimento, um plano de ação que garanta
sua participação e aprendizagem nas atividades
escolares.

Os planos de AEE resultam das escolhas do professor
quanto aos recursos, equipamentos, apoios mais
adequados para que possam eliminar as barreiras que
impedem o aluno de ter acesso ao que lhe é ensinado na
sua turma da escola comum, garantindo-lhe a
participação no processo escolar e na vida social em
geral, segundo suas capacidades

Atribuição do professor do Aee
a) identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, considerando as
necessidades específicas dos alunos de forma a construir um
plano de atuação para eliminá-las (MEC/SEESP, 2009).

b) Reconhecer as necessidades e habilidades do aluno. Ao
identificar certas necessidades do aluno, o professor de AEE
reconhece também as suas habilidades e, a partir de ambas, traça
o seu plano de atendimento. Se ele identifica necessidade de
comunicação alternativa para o aluno, indica recursos como a
prancha de comunicação, por exemplo; se observa que o aluno
movimenta a cabeça, consegue apontar com o dedo, pisca, essas
habilidades são consideradas por ele para a seleção e organização
de recursos educacionais e de acessibilidade.

d) Elaborar e executar o plano de AEE, avaliando a funcionalidade e a
aplicabilidade dos recursos educacionais e de acessibilidade (MEC/SEESP,
2009). Na execução do plano de AEE, o professor terá condições de saber se o
recurso de acessibilidade proposto promove participação do aluno nas
atividades escolares. O plano, portanto, deverá ser constantemente revisado e
atualizado, buscando-se sempre o melhor para o aluno e considerando que
cada um deve ser atendido em suas particularidades.
e) Organizar o tipo e o número de atendimentos (MEC/SEESP, 2009). O
professor seleciona o tipo do atendimento, organizando, quando necessários,
materiais e recursos de modo que o aluno possa aprender a utilizá-los segundo
suas habilidades e funcionalidades. O número de atendimentos
semanais/mensais varia de caso para caso. O professor vai prolongar o tempo
ou antecipar o desligamento do aluno do AEE, conforme a evolução do aluno.

f) Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e
de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em
outros ambientes da escola (MEC/SEESP, 2009). O professor do AEE observa
a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos na sala de aula, as distorções, a
pertinência, os limites desses recursos nesse e em outros ambientes escolares,
orientando, também, as famílias e os colegas de turma quanto ao uso dos
recursos.
g) Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias
da informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a
informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os
softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e
mobilidade (MEC/SEESP, 2009).
h) Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com
os serviços de saúde, assistência social e outros (MEC/SEESP, 2009). O papel
do professor do AEE não é clinico.

Sala de recursos multifuncionais

As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços
localizados nas escolas de educação básica, onde se
realiza o Atendimento Educacional Especializado AEE. Essas salas são organizadas com mobiliários,
materiais didáticos e pedagógicos, recursos de
acessibilidade e equipamentos específicos para o
atendimento aos alunos público alvo da educação
especial, em turno contrário à escolarização.

As Salas de Recursos Multifuncionais Tipo I são
constituídas de microcomputadores, monitores, fones de
ouvido e microfones, scanner, impressora laser, teclado
e colméia, mouse e acionador de pressão, laptop,
materiais e jogos pedagógicos acessíveis, software para
comunicação alternativa, lupas manuais e lupa
eletrônica, plano inclinado, mesas, cadeiras, armário,
quadro melanínico.

As Salas de Recursos Multifuncionais Tipo II são
constituídas dos recursos da sala Tipo I, acrescidos de
outros recursos específicos para o atendimento de
alunos com cegueira, tais como impressora Braille,
máquina de datilografia Braille, reglete de mesa,
punção, soroban, guia de assinatura, globo terrestre
acessível, kit de desenho geométrico acessível,
calculadora sonora, software para produção de desenhos
gráficos e táteis.
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