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Resumo A literatura da área de Educação Especial do Brasil e do mundo têm continuamente apontado 

o planejamento educacional individualizado como um mecanismo essencial para se garantir os 

resultados esperados do processo de escolarização de pessoas em situação de deficiência, 

independente mesmo de onde deverá se dar essa escolarização. O objetivo da pesquisa é descrever e 

analisar a organização do atendimento educacional especializado - AEE prevista nos documentos dos 

planos de desenvolvimento individualizado das categorias de alunos público alvo da Educação 

Especial de um município brasileiro, nos anos de 2011 e 2012. Foram analisados 200 planos com o 

método de investigação documental. Os resultados indicam ainda que muito do que se faz a título de 

plano de desenvolvimento individualizado nesta rede se centra no planejamento das ações do 

professor da sala de recurso multifuncional - SRM, ou no atendimento educacional especializado, 

enquanto que não aparece a relação com o ensino ofertado em classe comum. Além disso, convém 

destacar que o preenchimento dos formulários ainda aparece como mera formalidade, pois encontra-

se muitas repetições, incoerências e ausências no preenchimento desses documentos, que permitem 

questionar se os professores especializados compreendem a importância e/ou sabem elabora um plano 

educacional individualizado. Considerando-se que a principal indicação é de uma a duas sessões de 

AEE por semana, com duração média de menos de uma hora por sessão, pode-se deduzir que, se a 

criança ou jovem com deficiência deve permanecer a maior parte do tempo na classe comum, não há 

como planejar seu ensino apenas enquanto ela estiver seus 50 a 100 minutos no AEE. 

Um plano educacional mais abrangente deve prever tanto o que deve acontecer na classe comum 

quanto na sala de recursos multifuncionais. Concluindo podemos dizer que a política educacional 

brasileira prevê o direito à escolarização de alunos com deficiência em classes comuns do ensino 

regular, mas que na prática apenas o acesso à matrícula e a frequência à classe comum está de fato 

assegurado. Uma vez que elas estejam na escola, a definição do que fazer com eles, tanto na classe 

comum quanto na SRM, ainda é assunto sujeito a muitas especulações, a decisões arbitrárias e 

subjetivas devido a falta de diretrizes. Se ainda parece falta muito para que os sistemas de ensino 

brasileiro ofertem educação de qualidade tanto para alunos com quanto sem deficiências, um dos 



 

 

aspectos essenciais seria sem dúvida a instituição da exigência do planejamento educacional 

individualizado para os alunos público alvo da Educação Especial. 
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