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Resumo PROBLEMA CIENTÍFICO Como potencializar a aprendizagem dos alunos especiais 

matriculados nas Escolas de Educação Básica do Município de Afonso Cláudio-ES?. OBJETIVOS 

Objetivo Geral Constituir um Núcleo de Educação Inclusiva como serviço de Educação Especial para 

melhoria da aprendizagem, acesso e permanência dos alunos especiais, matriculados nas escolas 

municipais de Educação Básica do Município de Afonso Cláudio, Espírito Santo, Brasil. Objetivos 

Específicos • Identificar as posturas docentes em relação à Inclusão Escolar; • Discutir melhorias dos 

alunos incluídos, desde o cotidiano escolar; • Constatar as principais necessidades pedagógicas dos 

alunos especiais; • Usar o Núcleo de Educação Inclusiva nos atendimentos especializados; • 

Comparar os resultados do processo do ensino-aprendizagem e seu funcionamento nas distintas 

séries; • Constituir uma equipe de estudo multidisciplinar, composta por professores especializados, 

psicopedagogo, professores regentes e psicóloga; • Coordenar ações didáticas-pedagógicas nos 

planejamentos quinzenais com os professores especializados; • Avaliar a eficácia do Núcleo de 

Educação Inclusiva como potencializador da aprendizagem dos alunos especiais, matriculados nas 

escolas municipais de Educação Básica do Município de Afonso Cláudio, Espírito Santo, Brasil. 

Metodologia Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi (1985) afirmam que a “metodologia 

científica utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos”. E, conforme José Luís Neves 

(1996, p.1) “o pesquisador procura entender, traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo 

social”. Roberto Hernández Sampieri diz: Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una 

investigación siempre se necessita una idea; todavia no se conoce el substituto de una buena idea. Las 

ideas se constituyen el primer acercamiento a la realidad que habra de invertigarse. Como abordagem 

metodológica selecionamos a de natureza descritiva quali/quantitativa, do tipo descritivo, 

experimental, pois será pautada em análise dos dados obtidos através da aplicação de questionários e 

entrevistas. A metodologia de investigação na pesquisa experimental o envolvimento que requer, pois 

quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de 

influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no 

objeto. A pesquisa busca delinear o campo de investigação na constituição de um Núcleo de Educação 

Inclusiva como serviço de Educação Especial para melhoria da aprendizagem, acesso e permanência 



 

 

dos alunos especiais, matriculados nas escolas municipais do Município de Afonso Cláudio, Espírito 

Santo, Brasil. Nessa pesquisa assumo o compromisso com a investigação que ora realizo sobre o tema 

Atendimento Educacional Especializado Complementar e ou Suplementar, a partir da definição de 

seus princípios, ao se ater aos indicadores que apresentam os alunos especiais e as escolas, em seus 

aspectos inclusivos, e com os recursos para avançar em seus ideais e processos. A Relevância e 

Pertinência do Trabalho para Pesquisa e Produção na Área. Antes de nada devemos entender que 

inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver 

e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem 

exceção. É uma força renovadora na escola, ela amplia a participação dos estudantes nos 

estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma ampla reestruturação da cultura, da nossa práxis 

e das políticas vigentes na escola. É a reconstrução do ensino regular que, embasada neste novo 

paradigma educacional, respeita a diversidade de forma humanística, democrática e percebe o sujeito 

aprendente a partir de sua singularidade, tendo como objetivo principal, contribuir de forma que 

promova a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal para que cada um se construa como um ser 

global. Mediante isto, a instituição escolar precisa redefinir sua base de estrutura organizacional 

destituindo-se de burocracias, ampliando os atendimentos especializados, reorganizando grades 

curriculares, proporcionando maior ênfase à formação humana dos professores, e afinando a relação 

família–escola, propondo uma prática pedagógica coletiva, dinâmica e flexível, para atender esta nova 

realidade educacional. A efetivação de uma prática educacional inclusiva não será garantida por meio 

de leis, decretos ou portarias que obriguem as escolas regulares a aceitarem os alunos com 

necessidades especiais, ou seja, apenas a presença física do aluno na classe regular não é garantia de 

inclusão, mas sim que a escola e os professores estejam preparados para dar conta de trabalhar com 

os alunos que chegam até eles, independentemente de suas diferenças ou características individuais. 

Há que estabelecer como meta a implementação de uma nova proposta de trabalho de atendimento 

educacional especializado para alunos com deficiência intelectual, transtornos globais do 

desenvolvimento, deficiência múltipla, altas habilidades/superdotação e dificuldades acentuadas de 

aprendizagem, de modo a possibilitar uma intervenção mais qualificada e com resultados efetivos. 

Imersa nessa discussão sobre inclusão escolar e atendimento educacional especializado e seu caráter 

complementar e ou suplementar, a pesquisa foi se delineando. No contexto de muitas perguntas sem 

respostas, das inquietações sobre as práticas e teorias e da busca por resultados concretos na inclusão 

escolar, fomentou-se minha vontade de pesquisar, estudar, debater, e aumentar a qualidade do serviço 

a ser oferecido no Núcleo de Educação Inclusiva aos estudantes especiais, de modo a garantir o direito 

à educação. A proposta de educação inclusiva, preconizada pela política educacional brasileira 

vigente, é um tema que desperta calorosas discussões, enorme esforço reflexivo sobre a prática 



 

 

docente e que tem dado origem a muitas pesquisas científicas com o objetivo de desvendar este 

complexo fenômeno social e escolar. Núcleo de Educação Inclusiva a) Identificação de necessidades 

e elaboração de plano de atendimento 1- Identificar as necessidades específicas do aluno com 

deficiência ou dificuldade acentuada de aprendizagem; 2- Identificar os resultados desejados; 3- 

Identificar as habilidades do aluno; 4- Realizar levantamento de materiais e equipamentos; 5- 

Elaborar plano de atuação, visando serviços e recursos de acessibilidade ao conhecimento e ambiente 

escolares. b) Atendimento ao aluno 1- Organizar o tipo e o número de atendimentos ao aluno com 

deficiência e dificuldades acentuadas de aprendizagem. c) Produção de materiais 1-Transcrever, 

adaptar, confeccionar, ampliar, gravar, entre outros materiais, de acordo com as necessidades dos 

alunos. d) Aquisição de materiais 1- Indicar a aquisição de: softwares, recursos e equipamentos 

tecnológicos, mobiliário, recursos ópticos, dicionários e outros que se fizerem necessários. e) 

Acompanhamento do uso dos recursos em sala de aula 1- Verificar a funcionalidade e a aplicabilidade 

do recurso; 2- Impacto, efeitos, distorções, pertinência, negligência, limites e possibilidades do uso 

na sala de aula, na escola e em casa. f) Orientação às famílias e professores quanto ao recurso utilizado 

pelo aluno. 1- Orientar, ensinar o uso e aplicação de recursos, materiais e equipamentos aos alunos, 

pais e professores nas turmas do ensino regular. g) Formação 1- Promover formação continuada para 

os professores do atendimento especializado; para os professores do ensino comum, visando o 

entendimento das diferenças e para a comunidade escolar em geral; 2- Promover formação e 

orientação aos pais; 3 - Promover palestras bimestralmente aos profissionais das escolas. 4- 

Planejamento/formação mensal, específico aos professores especializados que atuam nas escolas 

(intérpretes de libras, Braille, Deficiência Mental e Aprendizagem). O trabalho do Núcleo é 

estruturado em salas específicas para oportunizar ao aluno a amplitude do saber, saindo de uma 

postura passiva e automatizada frente à aprendizagem, apropiando-se do próprio saber de forma ativa 

e autônoma, as quais são denominadas: sala de Linguagem, sala de Matemática, sala de D.A e sala 

de D.V, tendo os seguintes objetivos específicos: Sala de Linguagem 1- Proporcionar a linguagem 

oral e a escrita em diferentes situações comunicativas e contextuais; 2- Oferecer alternativas de 

envolvimento e interação no cotidiano; 3- Recuperar ou reconstruir as habilidades funcionais e 

cognitivas; 4- Reconstruir instrumentos cognitivos relacionados às questões pedagógicas, de 

exploração e estratégias para tornar eficientes o processo de aprendizagem e retenção de habilidades; 

5- Propiciar maior amplitude intelectual na busca de novas alternativas e melhores condições de 

aprendizagem; 6- Promover através do jogo, um ambiente crítico, fazendo com que a criança se 

sensibilize para a construção do conhecimento com oportunidades prazerosas para o desenvolvimento 

de suas cognições; 7-Desafiar a curiosidade, possibilitando variações de jogos, ambientes e níveis de 

dificuldades; 8-Desenvolver funções mentais; 9- Promover a autonomia. Sala de Matemática 1- 



 

 

Estimular o pensamento lógico; 2- Estabelecer regras; 3- Promover o levantamento de hipótese de 

conhecimento; 4- Desafiar a curiosidade e o interesse crescente para a exploração do jogo; 5-

Estimular a noção temporal; 6- Compartilhar práticas; 7- Explorar a construção do conhecimento 

individual, coletivo e cooperativo; 8- Estimular a cognição; 9- Possibilitar o feedback imediato 

individualizado para cada tipo de resposta. Sala de D.A 1- Estimular os sentidos: tato e visual; 2-

Ensinar Libras aos alunos; 3- Usar softwares em Libras para desenvolvimento cognitivo dos alunos; 

4- Alfabetizar os alunos em Libras; 5- Acompanhar os alunos surdos no processo de escolarização. 

Sala de D.V 1- Estimular os sentidos: auditivo e tato; 2- Ensinar Braille; 3- Ensinar a utilização da 

reglete; 4- Ensinar utilização do sorobã; 5- Utilizar a tecnologia assistiva e o Programa Dosvox; 6- 

Ensinar mobilidade e orientação; Resultados Para análise dos dados, atendeu-se a Sampiéri (1997), 

que propõe que a análise de interpretação de dados seja de natureza quali/quantitativa, preservando a 

totalidade das informações dos questionários aplicados aos professores regentes e especializados e 

entrevistas. Os professores receberam 01 (um) questionário com 02 (duas) caracterizações diferentes. 

A I versava sobre caracterização do respondente, com 05 (cinco) perguntas, e a II sobre processo de 

inclusão de alunos com necessidades especiais, com 12 (doze) perguntas, que apresentamos na 

sequência, por intermédio de gráficos e tabelas, os resultados e análise dos dados auferidos em cada 

uma delas. Gráfico um – Situação funcional dos Professores Gráfico dois – Formação Acadêmica dos 

Professores Pesquisados Tabela 1 – Especialização dos Professores PÓS GRADUAÇÃO LATU 

SENSU QUANTIDADE DE PROFESSORES Educação Especial/Educação Inclusiva Educação 

Infantil Alfabetização e Letramento Áreas específicas Supervisão Escolar/Orientação 09 03 08 12 03 

Tabela 2 – Tempo em que estas pessoas trabalham com Educação Especial 1- Na Escola Regular 2- 

Núcleo de Educação Inclusiva 06 meses a 03 anos 01 ano Gráfico três – Faixa etária dos respondentes. 

Tabela 3 – Primeira pergunta O que se entende por necessidades especiais? OPINIÃO Todos 

responderam que são pessoas que possuem limitações na execução de atividades culturalmente 

valorizadas e exigidas. Professores 35 Gráfico 4 – Sobre a Necessidade Especial considerada mais 

Grave. Segunda pergunta Qual a necessidade especial que considera mais grave? Gráfico 5 – O que 

representa o aluno com necessidades especiais em sala de aula. Tabela 4 - Quarta pergunta O que é 

Inclusão Escolar? OPINIÃO todos responderam que a Inclusão Escolar é o reconhecimento da 

pluralidade dos sujeitos. Professores 35 Tabela 5 -Quinta pergunta É viável a presença de aluno 

especial na sala regular? OPINIÃO todos responderam que é viável a inclusão de crianças com 

necessidades especiais nas escolas de ensino regular. Professores 35 Tabela 6 - Sexta pergunta O que 

você entende por atendimento educacional especializado? OPINIÃO todos responderam que o AEE 

é uma forma de garantir que sejam reconhecidas e atendidas as particularidades de cada aluno com 

deficiência. Professores 35 Gráfico 6 - Qual a diferença na aprendizagem onde o atendimento 



 

 

especializado é oferecido aos alunos? Tabela 7 - Oitava pergunta Como lidar com o fato de muitas 

das crianças serem mais lentas na aprendizagem e não acompanhar o ritmo das outras crianças da 

turma? OPINIÃO Todos foram unânimes em responderem que a formação inicial e a continuada na 

área de Educação Especial dificulta em suas práticas docentes. Professores 35 Tabela 8 - Nona 

pergunta A dificuldade de aprendizagem existe não só para o portador de deficiência mental, mas 

para todos, num determinado momento da aprendizagem. Como a escola tem trabalhado esta 

dinâmica? OPINIÃO Todos assinalaram que fazem as adequações no currículo sempre que se fizer 

necessário. Professores 35 Tabela 9 – Décima pergunta Como o currículo é pensado para atender as 

habilidades e competências dos alunos especiais? OPINIÃO • “fazemos estudos quinzenais”; • “nos 

organizamos por área de conhecimento”; • “utilizamos o planejamento para discussão dos 

conteúdos”; • “a secretaria municipal monitora a aplicabilidade do mesmo”; • “fazemos as adaptações 

curriculares...”; • “sentimos dificuldades em adequar todos os conteúdos” • “é muito complexo 

trabalhar com a diversidade num currículo tão tradicional”; • “o currículo não pensa na 

individualidade do aluno” • “a avaliação ainda é o ponto de estrangulamento no processo...” • 

“avaliamos ao final dos bimestres as habilidades e competências desenvolvidas com os alunos”. 

Professores 35 Gráfico 7 - É importante a formação continuada do professor, que por sua vez também 

está em processo de aprendizagem com seus alunos?. Como o professor se apropria desta formação? 

Gráfico 8 - Como o Núcleo de Educação Inclusiva, tem contribuído para melhoria do resultado dos 

alunos na aprendizagem em sala de aula? A – Escola Agrícola B – Escola São Vicente de Paula C – 

Escola José Jorge Haddad D – Escola Gumercindo Lacerda E – Escola José Cupertino As 05 (cinco) 

escolas constatam que o atendimento educacional especializado proporciona avanços significativos e 

um diferencial na aprendizagem dos alunos especiais. Não pretendemos simplesmente fazer cumprir 

a Legislação de nosso País, mais sim oportunizar que o aluno especial tenha aprendizagem, acesso e 

permanência na escola regular Segundo a hipótese de Vigotsky, o processo de desenvolvimento do 

indivíduo passa por duas etapas a Zona de Desenvolvimento Real que são as aprendizagens inerentes 

de cada um, aquilo que o indivíduo realiza sozinho e a Zona de Desenvolvimento Proximal ou 

Potencial, que são todos os aprendizados adquiridos com auxílio de outrem ou seus pares favorecendo 

o desenvolvimento real. Com a criação do Núcleo de Educação Inclusiva, a rede assumiu uma Política 

de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, tendo como compromisso a educação de todos, com 

ações e metas bem definidas em relação ao ensino-aprendizagem. Os resultados confirmam nossa 

hipótese e são apresentados através das avaliações institucionais aplicadas pelo governo federal, 

estadual e municipal. O trabalho realizado no Núcleo de Educação Inclusiva originou a publicação 

de nosso livro: Palavras-chaves: Direito a educação. Atendimento Educacional Especializado. 
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