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OS AVANÇOS EDUCACIONAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS NO BRASIL: DOS 

DIFERENTES MOMENTOS HISTÓRICOS ATÉ O AEE 

 

RESUMO 

O presente artigo baseia-se nos marcos políticos e legais que buscam assegurar o direito ao acesso e a 

permanência dos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação na rede regular de ensino. Assim, objetivou-se a apresentação da evolução da 

legislação e a caracterização do Atendimento Educacional Especializado, fruto da conquista histórica 

pelos direitos educacionais e consequentemente sociais do público da educação especial, assegurado na 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Portanto realizou-se a 

pesquisa bilibográfica que compreende a legislação e os referenciais teóricos que tratam da temática 

abordada.Como principal referencial teórico foram utilizadas as produções científicas dos autores: 

Amaral (1994), Tomasini (1998), Pinheiro (2003), Capellini e Rodrigues (2012), Piccolo (2014), Mendes 

Júnior e Tosta (2012), Jannuzzi (2002), Mendes (2007). Os resultados e considerações sobre a pesquisa 

bibliográfica realizada nesse artigo apontam que os avanços educacionais destinados às pessoas com 

deficiências assegurados na legislação e que resultaram no Atendimento Educacional Especializado, 

porém também apontam os desafios que ainda existem para assegurar a qualidade do ensino oferecido a 

essas pessoas. 

 

Palavras-chave: Avanços Educacionais. Inclusão Educacional. Atendimento Educacional Especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 As conquistas educacionais e sociais das pessoas com deficiências1 no Brasil 

perpassaram pela morosidade da compreensão e implantação das políticas educacionais 

brasileiras. Os movimentos internacionais advindos da Europa e Estados Unidos da 

América (EUA) refletiram no planejamento das políticas educacionais do país cada vez 

mais adentradas na conquista pelos direitos humanos, porém tal movimentação política 

demorou décadas para estabelecer a inclusão dessas pessoas no âmbito educacional.  

Ao longo do tempo, como minoria populacional, essas pessoas lutaram para a 

conquista do empoderamento, de serem ouvidas e de terem espaço educacional na 

sociedade. O rompimento do silêncio e a busca pela participação social ativa nas 

decisões que afetam as próprias vidas retrataram o investimento de forças políticas e 

sociais. De acordo com Pinheiro: 

 

É também do conhecimento de todos que, para a chamada “educação 

especial”, sempre couberam as migalhas das atenções e dos recursos 

públicos, além de constituir ao longo de sua história muito mais uma política 

compensatória, perante a quase barbárie social a que sua população alvo se 

confronta, do que uma política de desenvolvimento social. (PINHEIRO, 

2003, p. 108) 

 

 Assim, a trajetória das pessoas com deficiências delineada nas políticas 

educacionais brasileiras e os serviços destinados a elas nos diferentes períodos 

históricos, perpassaram pela assistência e a reabilitação, que por muito tempo estiveram 

longe do âmbito educacional. A proposição da Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-EI/2008) evidencia a inclusão educacional 

dos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, configurando num grande avanço em termos de políticas 

educacionais destinadas a esse público. 

 A implantação da PNEE-EI/2008 emerge a implementação do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) realizado nas Salas de Recursos Multifuncionais 

como apoio pedagógico especializado aos estudantes que necessitam de recursos 

alternativos de acessibilidade educacional. 
                                                           
1Deficiência: A convenção dos direitos das pessoas com deficiência (ONU 2007) – Decreto 6949/2009 

(BRASIL, 2009), artigo 1- a) afirma que: Pessoas com deficiência são aquelasque 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 igualdades de condições com 

as demais pessoas.  



 Apesar dos avanços, é preciso considerar que há muitos desafios a serem 

vencidos quando se trata de inclusão educacional, desafios estes que estão o âmbito da 

política e no próprio âmbito conceitual da diferença e da deficiência.  

A pessoa considerada diferente à normalização estabelecida pelo grupo social é 

rotulada com a própria limitação: o deficiente, o cego, o surdo. Desta forma, toda a 

imensidão do ser, referente à pessoa sofre a redução de uma só menção carregada de 

estigmas, à medida em que há a categorização do problema que tal sociedade 

desconhece e consequentemente não aceita. 

Estudos Foucaultianos entendem a normalização como forma de tentativas de 

rebatimentos, ou fusões, das pessoas consideradas normais com as pessoas consideradas 

anormais. Dessa forma, o rebatimento objetiva em “tentativas de trazer para os planos 

da normalidade aqueles que se situam fora de tais planos” (VEIGA NETO, 2012, p. 59).  

Apesar da reconstrução e da constituição de um novo olhar acerca da diferença, 

os estigmas que acarretam as pessoas com deficiência ainda se apresentam na Pós-

Modernidade. Porém, nota-se a evolução ascendente com a reconstrução de paradigmas 

assentados em movimentos mundiais, que refletem a luta pelas conquistas dos direitos 

humanos, em busca de uma concepção cada vez mais alterosa e inclusiva. 

 

2. A EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA NO BRASIL 

 

 Após práticas segregadoras e políticas educacionais integradoras, com o advento 

da globalização (HALL, 2006), a busca pela inclusão educacional requer mudanças 

paradigmáticas que por muito tempo pautaram na intensificação das diferenças, 

estabelecendo uma relação com o estereótipo, não com a pessoa (AMARAL, 1994). 

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) foi 

considerada a primeira lei federal que apontou a Educação Especial dentro da rede 

regular de ensino.  Em seu artigo 88 proferiu: “a educação dos excepcionais deve, no 

que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na 

comunidade”. 

No entanto, não houve direcionamentos da realização de tal integração, como 

apontam Cappelini e Rodrigues (2010): “Esse quadro acabou referendando que a culpa 

do fracasso escolar estava na criança que não era capaz de aprender numa escola que 

não atendia a suas necessidades, resultando em reiteradas repetências”. (CAPELLINI; 

RODRIGUES, 2010, p. 34) 



Na década de 1970, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) criou primeiro 

órgão oficial para estabelecer a Educação Especial no Brasil, o Centro Nacional de 

Educação Especial (CENESP). De acordo com Capellini e Rodrigues (2010), havia no 

CENESP planos que privilegiariam a iniciativa privada, ainda marcada pelo 

assistencialismo em detrimento aos serviços públicos de Educação Especial, 

contribuindo para a disseminação de instituições filantrópicas assistencialistas. 

Nesse período também disseminaram as classes e escolas especiais, espaços 

próprios de segregação dentro das escolas regulares. Nesse contexto, a política de 

integração era utilizada como mecanismo de seletividade, potencializando o mecanismo 

de exclusão. De acordo com Tomasini (1998) a justificativa da segregação desses 

estudantes era de que eles não conseguiriam socializar e beneficiar dos programas 

educativos regulares, devido às suas graves condições psicopatológicas. 

A Constituição Federal de 1988 e a LDBEN/96 vieram reforçar a idéia de 

escolarização das pessoas com deficiência na escola regular, porém o termo 

“preferencialmente” utilizado na LDBEN/96 manteve a possibilidade do atendimento 

educacional ser substitutivo à educação regular. Tais leis, apesar de enfatizarem o 

Atendimento Educacional Especializado, não esclareceram o serviço e não o 

conceituaram, assim os resultados foram inócuos. 

De acordo com Capellini e Rodrigues (2010), era observada a retirada de 

estudantes da rede regular, definindo o caminho para a segregação e a exclusão. 

 

a-) durante os primeiros meses, o professor identificava aquelas crianças que, 

segundo suas crenças ou expectativas, iriam fracassar; 

b-) já que eram incapazes, eram encaminhadas para avaliação psicológica ou 

médica que legitimava o rótulo estabelecido previamente pelo professor; 

c-) eram, então, colocadas nas classes especiais, com a chance mínima de 

retorno ao sistema escolar regular. (CAPELLINI; RODRIGUES, 2010, p. 36) 

 

 

 O movimento internacional da luta pelos direitos humanos, aqui ressaltada a 

Declaração Mundial de educação para todos de Jomtien em 1990, a Declaração de 

Salamanca em 1994, a Convenção de Guatemala em 1999 e a Convenção sobre os 

direitos das pessoas com Deficiência em 2006, em que o Brasil é signatário da ONU 

(Organização das Nações Unidas), evidenciaram a necessidade de assegurar um sistema 

educacional inclusivo, refletindo no planejamento das políticas educacionais brasileiras. 



 Em 2001, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

dispostas na Resolução CNE/CEB nº 2/2001 apontaram a responsabilização das escolas 

regulares por organizarem as condições necessárias para a qualidade educacional de 

todos os estudantes.  

O MEC em 2003 observou que 70% de crianças e adolescentes de zero a dezoito 

anos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada de assistência social (BPC) 

estavam fora da escola. Tal fato, fez originar o Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade, em que o MEC dispôs-se a disseminar os referenciais de Educação 

inclusiva. 

 Em 2004 o Ministério Público Federal (MP) publicou o documento: O Acesso 

dos Estudantes com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, que 

normatizou os critérios de acessibilidade aos estudantes com deficiência ou mobilidade 

reduzida. Assim, o Programa Brasil Acessível privilegiou a acessibilidade urbana, 

buscando garantir a acessibilidade universal aos locais públicos. 

 Em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) teve como objetivos: 

a formação dos professores para a Educação Especial, a implantação das salas de 

recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, acesso e a 

permanência dos estudantes com deficiência e a supervisão das matrículas realizadas 

por aqueles que são beneficiários do BPC. 

 Diante dos marcos expostos é possível perceber que o conceito de deficiência 

evoluiu do modelo médico integracionista para o modelo social da deficiência em que 

Piccolo (2014) ressalta que é preciso: “Ver a presença de degraus e não a ausência de 

uma perna... (PICCOLO, 2014 p.81). 

 Após vários encontros e debates sobre o processo de escolarização das pessoas 

com deficiências no país, foi lançada a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-EI/2008) resgatando então o sentido da 

Educação Especial expresso na Constituição de 1988 (MENDES JÚNIOR; TOSTA, 

2012).  

Tal política objetivou a oferta da qualidade da educação para todos os 

estudantes, incluindo os estudantes com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; também propôs e especificou o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

 Após a PNEE-EI/2008, as políticas educacionais seguiram a mesma lógica, 

buscando ressaltar a inclusão educacional no país. Como foi o caso do Estatuto da 



pessoa com deficiência em seu artigo 28 e do Plano Nacional de Educação de 2014, que 

dedicou a meta 4 para universalizar o acesso ao AEE de toda a população entre quatro 

de dezessete anos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas  

habilidades/superdotação, além de disponibilizar a formação dos profissionais das Salas 

de Recursos Multifuncionais. 

 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. (BRASIL, 

2014) 

 

O sistema educacional conta com indicadores sociais produzidos pelo 

MEC/INEP (Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa), que se bem empregados podem 

“[...] enriquecer a interpretação empírica da realidade social e orientar de forma mais 

competente a análise, formulação e implementação de políticas sociais (JANNUZZI, 

2002, p.53). Assim, é preciso considerar a ausência de indicadores que meçam a 

qualidade da educação que tem sido oferecida a esses estudantes. 

Os indicadores e documentos disponibilizados pelo MEC/INEP com a macro 

temática da Educação Especial como apresenta o Gráfico 2, apresenta dados estatísticos 

que das matrículas dos estudantes compreendidos na PNEE-EI/2008 de 2003 a 2014, 

como mostra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1: Matrícula de estudantes público alvo da Educação Especial 

 

 

          Fonte: Censo MEC/INEP 



 

  Dessa forma, com os avanços das propostas da educação inclusiva e o aumento 

das matriculas do público da educação especial, o AEE passou a ser compreendido 

como modalidade transversal oferecida nas escolas regulares, objetivando o sucesso no 

desenvolvimento educacional dos estudantes incluídos. 

 Com a finalidade de refletir sobre o AEE, abaixo, será exposto a descrição e 

compreensão de seus fundamentos e princípios, financiamento e organização, a fim de 

refletir sobre suas contribuições para a inclusão dos estudantes com deficiência na rede 

regular de ensino. 

 

3. O AEE: SEUS FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS, FINANCIAMENTO E 

ORGANIZAÇÃO 

 

Após vários debates e encontros sobre a situação educacional dos estudantes 

com deficiência no país e com a implementação da PNEE-EI/08, objetivou-se o 

oferecimento da educação de qualidade para todos. 

A PNEE-EI/08 que definiu e propôs o AEE aos estudantes público da educação 

especial, matriculados na rede regular de ensino, definiu que o AEE deveria acontecer 

no contraturno do ensino regular (BRASIL, 2008). Dessa forma, o AEE passa a não ser 

mais substitutivo à educação regular, fundamentando-se na diminuição das barreiras 

educacionais e de acessibilidade, complementando e suplementado os conhecimentos 

escolares. O decreto nº 6.571/2008 revogado pelo Decreto 7.611/2011, no qual 

estabelece as Diretrizes Operacionais para o AEE, comprova a Educação Especial 

oferecida pelo AEE não substitutiva à escolarização do ensino comum. Assim, o Parecer 

CNE-CEB nº 13/2009 dispõe do local da realização do AEE, e ainda reitera que: 

 

[...] prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou 

em outra escola do ensino regular, no turno inverso da escolarização, não 

sendo substitutivos às classes comuns, podendo ser realizado, também, em 

centro de Atendimento Educacional Especializado na rede pública ou de 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, 

Distrito Federal ou dos Municípios. (BRASIL, 2009) 

 

Dessa forma, nas salas de recursos multifuncionais estão presentes equipamentos 

que permitem o desenvolvimento educacional dos estudantes incluídos, promovendo a 

utilização de recursos pedagógicos e de tecnologias para a acessibilidade educacional. 



Assim, os estudantes compreendidos na PNEE-EI/2008, computam dupla 

matrícula possibilitando o apoio financeiro do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação 

(FUNDEB), de acordo com o Decreto 6.571 de 2009. 

Portanto, é possível verificar que muitas vezes o financiamento pelo FUNDEB é 

insuficiente para a promoção de formação dos professores do AEE e para a 

incrementação das salas de recursos multifuncionais. 

Em sua essência, o AEE busca minimizar as barreiras educacionais e de 

acessibilidade, complementando e suplementando os conhecimentos escolares que, de 

acordo com a PNEE-EI/2008, “entre as atividades do AEE constam: programas de 

enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de 

comunicação e sinalização e tecnologia assistiva” (BASIL, 2008, p. 15). Para tanto, são 

considerados conteúdos do AEE: 

 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e LIBRAS tátil; Alfabeto digital; 

Tadoma; Língua Portuguesa na modalidade escrita; Sistema Braille; 

Orientação e mobilidade; Informática acessível; Sorobã (ábaco); Estimulação 

visual; Comunicação alternativa e aumentativa – CAA; Desenvolvimento de 

processos educativos que favoreçam a atividade cognitiva. (BRASIL, 2008, 

p. 27) 

 

Assim, o sistema regular de ensino deve priorizar a articulação do professor 

especialista que realiza o AEE com o professor generalista que trabalha na sala de aula 

comum, de acordo com o  Parecer CNE-CEB nº 13/2009 (Diretrizes Operacionais para 

o atendimento educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial). De acordo com o MEC (2010, p. 19): 

 

As frentes de trabalho de cada professor são distintas. Ao professor de 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. 

 

 A PNEE-EI/08, as Diretrizes Operacionais para o AEE de 2009 e a Lei 

Brasileira de Inclusão (2015) orientam a oferta do AEE estabelecida no PPP (Projeto 

Político Pedagógico) das escolas. 

 

No PPP, devem ser previstos a organização e recursos para o AEE: salas de 

recursos multifuncionais; matrículas do aluno do AEE; aquisição de 



equipamentos; indicação de professor para o AEE; articulação entre 

professores do AEE e os do ensino comum e redes de apoios internos e 

externos à escola. (MEC, 2010, p. 20) 

 

Dessa forma, o AEE é oferecido preferencialmente na escola em que o estudante 

estuda, ou escolas próximas às suas residências para favorecer a assiduidade e sequência 

do atendimento.  

Conforme o indicador abaixo, retirado do documento Consolidação da 

Educação Escolar no Brasil 2003 a 2016 que trouxe as especificações da PNEE-EI/08, 

bem como as notas técnicas expedidas, observa-se informações sobre o número de salas 

de recursos implantadas de 2005 a 2012.  

Gráfico 2: Número de Salas de Recursos 

 

 

Fonte: Censo MEC/INEP 

 

A partir de tais considerações podemos refletir sobre a importância do AEE 

proposto pela PNEE-EI/08, com suas ações favoráveis ao desenvolvimento educacional 

dos estudantes com deficiência incluídos no sistema regular de educação. Porém, 

verifica-se a necessidade de vários ajustes para sua melhor funcionalidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sem a pretensão de esgotar o tema, esse artigo procurou apresentar a evolução 

das políticas educacionais destinadas às pessoas com deficiências no Brasil, que 

resultaram na proposição do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Sem 

dúvidas sobre os avanços na legislação e da conquista de muitos direitos há ainda 

diversos desafios para fazer valer os objetivos do AEE, tais como: a universalização do 

atendimento previsto no PNE/2014, pois muitos estudantes ainda não são atendidos; 



estados e municípios oferecerem e custearem os profissionais para a atuação no AEE; a 

formação continuada dos professores do AEE e a dificuldade da articulação de saberes 

do professor do AEE com os outros profissionais da educação. Portanto, é necessário o 

investimento de mais pesquisas nessa área, buscando conhecer e intervir na realidade 

exposta. 

A educação deve ser considerada e refletida sob diversos olhares, articulando 

saberes de professores especialistas e professores das salas de aulas comuns, 

considerando que na realidade todos são incluídos se partimos do pressuposto que cada 

pessoa tem uma maneira particular de aprender. Nesse caso, tornaria desnecessária a 

existência do termo inclusão educacional, pois somente a utilização do termo educação 

já compreenderia todos os estudantes. Entretanto, é preciso considerar que se trata de 

um desafio considerável construir uma escola inclusiva num país com tamanha 

desigualdade (Mendes, 2006). 
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