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Resumo De acordo com a legislação brasileira vigente todos os alunos com deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento ou com altas habilidades tem direito a educação na sala regular de ensino, 

bem como ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), realizado de forma complementar e 

em período contrário nas salas de recursos multifuncionais. Tal atendimento especializado deve 

atender as necessidades educacionais especiais dos alunos sem se desviar dos princípios da 

escolarização proposta às demais crianças, em consonância com a proposta pedagógica do ensino 

comum, viabilizando o desenvolvimento pleno das competências e capacidades. Com base nesta 

premissa o presente estudo pretendeu conhecer a situação dos alunos com deficiência visual e baixa 

visão de diferentes regiões do Brasil verificando se eles têm acesso ao Atendimento Educacional 

Especializado, se o diagnóstico da deficiência tem sido realizado pelo serviço de saúde e se estão 

sendo encaminhados precocemente para os serviços de apoio de seus municípios. Foi aplicada uma 

enquete a 115 professores do Ensino Fundamental que frequentavam o Curso de Especialização em 

Atendimento Educacional Especializado na modalidade à distância, distribuídos por diferentes 

regiões do Brasil e tinham informações sobre a situação desse grupo de alunos. Os resultados da 

enquete demonstraram que uma grande porcentagem de alunos com deficiência visual e baixa visão 

da rede pública de ensino está matriculada nas salas regulares de ensino e, também, frequentam as 

salas de recursos multifuncionais tendo o atendimento especializado complementar como aponta a 

legislação nacional. Entretanto, o cumprimento das políticas brasileiras quanto ao fortalecimento das 

redes de apoio, programas de diagnóstico precoce e oferecimento de formação continuada aos 

professores na área da deficiência visual e baixa visão ainda não foram devidamente efetivados. 

Constata-se assim que há necessidade de um maior investimento nestas áreas para a verdadeira 

consolidação do paradigma da inclusão. 
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