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RESUMO 

 

O objetivo principal deste artigo é analisar a Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva, tendo como base o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). O estudo concentra-se na importância dos serviços de apoio 
para a aprendizagem oferecidos pela escola. O levantamento de métodos qualitativos 
está estruturado em um estudo de caso que é utilizado como instrumento de coleta 
de dados para pesquisa bibliográfica e análise documental. Através dos dados 
coletados durante a pesquisa realizada em uma sala de AEE em São Francisco de 
Paula – RS, realizada durante a pandemia, pudemos constatar que, o ensino para 
alunos que necessitam de atendimento especializado, visa diminuir as dificuldades 
que eles enfrentam na escola. Uma análise bibliográfica a respeito do trabalho 
docente realizado, permite perceber a importância do AEE como atividade 
complementar ao trabalho da sala de aula comum, que muitas vezes não se sentem 
seguros para atender esse público.  
 

Palavras-chave: AEE; Inclusão; Sala de Recursos Multifuncionais. 

1 INTRODUÇÃO 

Na educação, falar sobre alunos que necessitam de educação especial ainda 
é motivo de preocupação, tendo em vista que muitas pessoas não têm uma boa 
compreensão das características e como se apresentam tais necessidades, e a 
confundem como algo que torna o indivíduo incapacitado. Em muitas escolas, é 
possível notar que muitas vezes o corpo docente não se sente suficientemente seguro 
para lidar com as circunstâncias específicas de seus alunos. 

A educação inclusiva nos mostra que o melhor lugar para todos aprenderem é 
a escola regular. Todos os alunos, inclusive as crianças com deficiência devem 
conviver e aprender juntos, considerando as suas especificidades. 

Os alunos da educação especial precisam de professores de apoio que, 
juntamente com os professores das turmas regulares, também possam desempenhar 
um papel no ensino a distância e presencial, na rotina do dia a dia, proporcionando 
atividades adaptadas às especificidades de cada indivíduo. 

Esforços têm sido feitos para identificar e superar barreiras no processo de 
ensino, buscando adaptação e apoio pessoal durante a pandemia, levando em 
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consideração aspectos intelectuais e acadêmicos, bem como habilidades sociais, 
dada a sua especificidade (MARCOLLA et al., 2020, p. 139).  

Os atendimentos educacionais especializados, mais conhecidos como AEE, 
permitem identificar, organizar e desenvolver recursos para quebrar as barreiras 
enfrentadas pelos alunos, tendo em conta as suas dificuldades específicas. 

No que diz respeito às escolas, a falta de compreensão do que realmente 
significa as necessidades presentes em cada aluno, tem causado sérios problemas 
na trajetória escolar, tendo em vista que as crianças passam anos tentando se 
“encaixar” em uma escola, que pensamos ser inclusiva, mas sem apoio escolar, tendo 
em vista a falta de informação e conhecimento, deixando os profissionais inseguros. 
Essas características na rotina dos alunos podem levar a baixa autoestima, 
sentimentos de incompetência, isolamento e, consequentemente, a aprendizagem do 
conteúdo é insuficiente. Infelizmente, essa é a realidade da grande maioria das 
escolas comuns. 

Tendo em vista a necessidade de uma inclusão efetiva e a promoção do acesso 
à educação, o presente estudo é de suma importância pela relevância do tema, além 
de analisar e propor melhorias ou reestruturação nas práticas docentes. Assim, o 
objetivo principal do presente estudo é analisar as práticas docentes para alunos que 
possuem necessidades educacionais especiais. De maneira objetiva, precisamos 
compreender como as práticas são realizadas e como podem ser aprimoradas, a fim 
de promover a inclusão efetiva desses alunos, em duas escolas inclusivas no 
município de São Francisco de Paula-RS. O problema que buscará ser respondido ao 
final do estudo é o seguinte: Quais as ações pedagógicas realizadas no AEE que 
visam uma melhora na aprendizagem dos alunos com deficiência? 

Em geral, alunos e professores enfrentam uma série de barreiras nas escolas 
das redes municipais e estaduais, incluindo acesso, formação de professores 
adequada oferecida pelas redes de ensino e infraestrutura. Para os alunos com 
necessidades educacionais especiais, as barreiras são ainda maiores, levando a uma 
enorme evasão e desigualdade (MARCOLLA et al., 2020, p.138). A socialização é 
uma das chaves para o desenvolvimento e inclusão dos alunos da educação especial, 
limitados em primeiro lugar pelo isolamento social. Isso faz com que os alunos se 
refugiem em "seu mundo independente" e se isolem novamente (CURY et, al., 2020, 
p. 6).  

Na perspectiva da educação inclusiva, as Diretrizes da Política Nacional de 
Educação Especial estabelecem que a assistência educacional profissional deve 
identificar, organizar e desenvolver recursos instrucionais e de acessibilidade para 
remover barreiras à participação plena dos alunos, levando em consideração suas 
necessidades específicas. As atividades realizadas no AEE são diferentes das 
realizadas em sala de aula regular e não substituem a escolarização. Este serviço 
complementa e/ou suplementa a formação autônoma e independente dos alunos 
dentro e fora das salas de aula (BRASIL, 2008, p. 6). 

O presente estudo se dá a partir da abordagem qualitativa, e está estruturado 
em um estudo de caso que é utilizado como instrumento de coleta de dados para a 
pesquisa bibliográfica e análise documental. O estudo realizado em uma sala de AEE 
em São Francisco de Paula demonstra a importância da divulgação das pesquisas 
focadas nos atendimentos que acontecem nas salas de recursos multifuncionais para 
auxiliar na aprendizagem dos alunos que necessitam desse recurso. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   
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Uma análise bibliográfica do trabalho docente realizado, permite perceber a 
importância do AEE como complemento ao trabalho do ensino regular. Muitos 
professores, sentem-se despreparados para ensinar os alunos que necessitam de 
atendimento especial. O AEE foi criado para atender o público-alvo da educação 
especial, ou seja, crianças com deficiência, crianças com transtornos do espectro 
autista, crianças com altas habilidades e crianças superdotadas. É um serviço de 
apoio à sala de aula comum, por isso fornece os meios e métodos para tornar o 
aprendizado do aluno eficaz. É importante que os profissionais se especializem em 
educação inclusiva, que é mais completa do que a formação especializada para 
determinadas deficiências, como audição ou visão (MICHELS,2017, p. 169). Desta 
forma tem uma visão mais geral de todas as deficiências e, não apenas das 
especificidades das crianças surdas ou cegas que muitas vezes são em menor 
número nas escolas. Na maioria das vezes, os professores encontram nas suas salas 
de aula, crianças com deficiência intelectual.  

Diante de um cenário tão atribulado e com tantas incertezas e mudanças, como 
foi o período da pandemia pelo Covid-19, as questões relacionadas ao atendimento 
dos alunos com necessidades educacionais especiais certamente foram severamente 
afetadas, em decorrência, principalmente, da suspensão das aulas presenciais, 
partindo-se, então, para as aulas em modalidade remota. Nesse contexto, o parecer 
do Conselho Nacional de Educação, publicado em 28 de abril de 2020, reiterou que o 
AEE deveria ser ofertado durante o período pandêmico dentro das ações 
preconizadas de combate à contaminação pelo coronavírus (SOUZA, 2021, p. 105). 

Com isso, as escolas tiveram que se adequar a uma nova realidade, criando e 
aplicando mecanismos que permitissem o estabelecimento de laços com o ambiente 
de ensino por intermédio de aulas online. Contudo, isso necessitava sumariamente 
que todos os alunos tivessem acesso às tecnologias necessárias, sendo que, muitos 
estudantes acabaram não conseguindo participar das aulas nesse formato, porque 

lhes faltava o acesso à equipamentos adequados e à internet. “Assim, razões 
econômicas e falta de investimento do poder público no suporte tecnológico aos 
estudantes, em decorrência da pandemia, muitos discentes ficaram sem 
possibilidades de acompanhar as atividades escolares” (BANDEIRA; PEDROSA, 
2021, p. 3). 

Diante desses entraves advindos com a pandemia, o atendimento educacional 
especializado foi afetado ainda mais, principalmente porque sua função maior é 
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que possam 
eliminar barreiras para que esses alunos possam participar ativamente das aulas, 
levando em consideração suas necessidades específicas (BRASIL, 2009, p. 3).  

Nesse ensejo, conforme disposto na Resolução nº 4, de 02 de outubro de 2009 
(BRASIL, 2009, p. 1), fazem parte do público do AEE: 
Art. 4º Para fins destas Diretrizes, considera-se público-alvo do AEE:  
 

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual, mental ou sensorial.  
II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 
motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome 
de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.  
III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 
potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 
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humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 
criatividade. 

 

Assim posto, compreende-se que esses indivíduos, abrangidos dentro das 
premissas acima referidas, têm o direito à educação como os demais estudantes que 
não possuem necessidades educativas especiais, de maneira que devem ser 
incluídos no sistema regular de ensino. O que se observa é que isso tem sido um tema 
muito debatido entre profissionais da área, comunidade e familiares, que têm se 
desdobrado para que essa inclusão em tempos tão atípicos realmente ocorresse. Os 
professores se esmeraram ao máximo para buscar novas formas de atuação nesse 
novo cenário, flexibilizando atividades para esses alunos, articulando-se com a equipe 
gestora e, principalmente, com os professores das turmas para que, juntos, 
conseguissem efetivar a aprendizagem desses estudantes. 

Nesse cenário, o que se viu é que a inclusão, que sempre foi um tema 
desafiador ao contexto educacional, durante a pandemia, intensificou-se ainda mais, 
pois exigiu novas formas de ensino, adaptação de ideias e práticas de ensino para 
que a educação dos alunos do AEE não fosse prejudicada durante a pandemia. 
Manter os laços afetivos, as relações sociais em um momento em que as aulas eram 
online, sem a possibilidade de haver qualquer tipo de contato, realmente foi mais 
desafiador do que o normal, ainda mais porque esses alunos com necessidades 
educativas especiais, necessitam de uma atenção maior e mais focada, em virtude de 
suas limitações. 

Importante destacar que, mesmo em um cenário de pandemia, o processo de 
inclusão não pode parar e, por isso, cada vez mais, tem se tornado importante usar 
as adversidades ocorridas nesse momento e transformá-las em oportunidades, a 
partir do momento em que as aulas voltaram a ser presenciais. Dessa forma, 
evidencia-se a necessidade de que as escolas tenham, ao menos, dois profissionais 
nas turmas, sobretudo, aquelas que possuem crianças especiais (SOUZA, 2021, p. 
104). 

O professor do AEE precisa ser um parceiro do professor regente, de modo que 
ambos articulem e flexibilizem atividades e conteúdos para esses alunos, pois, assim, 
conseguem efetivar a inclusão. A respeito disso, Mantoan (2005, p. 1) explica o 
seguinte: 

A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o 
estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, 
para os superdotados, para todas as minorias e para a criança que é 
discriminada por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é se 
aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não 
conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com o outro. 

Desse modo, a educação inclusiva precisa ser compreendida como algo real e 
necessário, pois isso possibilita que o aluno especial conviva com os colegas que não 
possuem necessidades especiais, ou seja, ambos precisam aprender a viver com a 
diversidade, promovendo e estimulando a troca entre os pares e um aprendizado 
maior para todos, tanto entre professores quanto entre estudantes.  

Por mais que o processo de inclusão seja uma realidade, mesmo antes da 
pandemia já era um desafio, pois nem todas as escolas e nem todos os educadores 
se sentem suficientemente seguros para atender os alunos com necessidades 
especiais, de modo que, mesmo em uma situação normal de aprendizagem, a 
inclusão sempre se mostrou um desafio não apenas pela discriminação ou 
preconceito, mas também pelo desafio em receber um aluno com suas necessidades 



5 
 

educativas especiais. Muitos professores comentam com os colegas ou equipe 
diretiva que não estão preparados para ensinar alunos com deficiência. Mas será que 
não estão preparados ou estão acomodados? Hoje em dia há muitos cursos, 
palestras, cursos de especialização, formação inicial e continuada das redes de 
ensino e cursos online que os professores podem fazer para terem o chamado 
“preparo” para atuarem e apoiarem a aprendizagem de crianças com deficiência. 

No caso de pessoas que apresentam deficiências, Vygotsky (1997, p. 10) 
ressalta que esse contato com outras pessoas, com outros ambientes, além daqueles 
com os quais já mantém contato, como a casa e os familiares, permite que eles se 
desenvolvam mais e melhor. Por isso, é relevante a oferta de caminhos alternativos 
que possibilitem a superação das dificuldades apresentadas por esses alunos, que 
devem também contribuir para o seu desenvolvimento. No entanto, em um momento 
de isolamento, como o ocorrido durante a pandemia, isso se torna difícil, já que esses 
estudantes estão em suas casas e os momentos que contemplam suas 
especificidades são mais escassos, tendo em vista as condições a que as instituições 
e agentes de ensino estão submetidos. 

Sobre isso, Loureiro, Rodrigues e Mattar (2020, p. 2) reiteram que:  

Os professores, a distância e em cada sala de aula estendida ou virtual, 
fizeram todos os esforços para manter a qualidade do ensino, reinventando 
estratégias e definindo novas dinâmicas, adequando-se às necessidades dos 
alunos, às contingências, às restrições e às potencialidades tecnológicas, 
adaptando-se, pouco a pouco, ao novo normal apoiado e mediado pelas 
tecnologias digitais. Nas salas de aula estendidas ou virtuais, aspectos como 
a possibilidade de colaboração, comunicação, partilha e socialização são 
essenciais, pelo que a capacidade de socializar é assumida como um fator 
crucial para uma aprendizagem colaborativa e para a construção de 
conhecimento. 

Além disso, Freitas e Trotta (2020, p. 1) ressaltam que a tecnologia utilizada é 
fundamental na escolha das metodologias da inclusão e na facilidade de acesso à 
aprendizagem, como exposto na citação abaixo.  

[a] inserção de recursos tecnológicos nas salas de aula eram instrumentos 

facilitadores da aprendizagem e, durante a pandemia, se tornaram grandes 
aliados à educação. No entanto, ter a tecnologia não é suficiente, é preciso ir 
além. Vinte anos antes, o filósofo Pierre Lévy já chamava a atenção para essa 
questão. "Não basta estar na frente de uma tela, munido de todas as 
interfaces amigáveis que se possa pensar, para superar uma situação de 
inferioridade. É preciso, antes de mais nada, estar em condições de participar 
ativamente dos processos” (LÉVY, 1999, p. 238). 

Nesse contexto, destacam-se os locais de aprendizagem para os alunos 
especiais, algo que também foi prejudicado durante a pandemia, assim, levando em 
consideração as necessidades educativas especiais de cada aluno e os desafios 
encontrados pelos docentes, houve uma maior necessidade de empatia por parte de 
todos envolvidos nesse processo.  

A educação especial, por si só, já demanda uma variedade de prioridades em 
relação ao atendimento especializado aos alunos, principalmente porque precisa ser 
personalizado/individualizado quando comparado às necessidades dos alunos de 
uma turma regular e, por isso, há a necessidade de que se tenha um espaço próprio 
para esse tipo de atendimento (PASIAN; MENDES; CIA, 2017, p. 213-225).  

Por outro lado, há que se enfatizar que o AEE não deve se limitar apenas ao 
espaço físico da Sala de Recursos Multifuncionais e, por isso, pode e deve ser 
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oferecido aos alunos especiais, possibilidades de atividades pedagógicas remotas 
que sejam ricas em oportunidades para que cada um aprenda de acordo com o seu 
ritmo. Também é relevante que seja dado todo o suporte e apoio aos docentes da sala 
de aula regular em relação às escolhas de atividades curriculares que serão enviadas. 
Agindo dessa forma, barreiras atitudinais, tecnológicas e comunicacionais, que estão 
tão presentes na realidade da maioria dos alunos com necessidades educativas 
especiais serão amenizadas e, até mesmo, eliminadas (SCHNEIDER; MARIN, 2020, 
p.3).  

Ainda que os espaços próprios para o ensino de alunos especiais sejam de 
fundamental importância para a realização de atividades, o que se viu é que, com a 
pandemia, isso ficou impossibilitado de ser feito de maneira presencial. Além disso, 
conforme explicitado por Schneider e Marin (2020, p. 3), questões como essas eram 
cobradas em avaliações anuais, todas realizadas a distância e enviadas por e-mail 
aos responsáveis. Por isso, a necessidade de metodologias e constância nas 
atividades de inclusão. 

Reitera-se também que, além das salas de recursos multifuncionais, é preciso 
que o professor de AEE se sensibilize e realize a interação entre aluno e família, tendo 
em vista que, em decorrência de crenças limitantes e do recorrente preconceito, os 
responsáveis, em sua maioria, não aceitam bem a condição desse aluno, o que acaba 
tornando o processo ainda mais complexo, demorado e difícil durante a pandemia. 
"[...] ao ter esta construção interrompida, se torna fundamental encontrar mecanismos 
para que o professor possa pensar e organizar seu planejamento de forma a 
contemplar a realidade do seu aluno" (CARDOZO; SANTOS, 2020, p.46). 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A fim de se obter os dados e informações necessários à fundamentação deste 
estudo, entende-se a importância de que sejam estabelecidos os métodos a serem 
utilizados para isso, ou seja, os caminhos escolhidos pelo pesquisador para alcançar 
o conhecimento que deseja a partir do tema investigado. Assim, conforme definido por 
Gil (1999), os métodos de pesquisa podem ser definidos como um conjunto de 
procedimentos intelectuais e técnicos que são utilizados para se alcançar os objetivos 
propostos.  

Partindo desta perspectiva, em um primeiro momento, para a coleta dos dados 
teóricos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica que, conforme afirma Lakatos e Marconi 
(2001, p. 183) 

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado, 
desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, materiais cartográficos etc. [...] e sua finalidade é colocar 
o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto [...]. 

Assim, a pesquisa bibliográfica está centrada em obter os dados e informações 
a partir de material já elaborado e publicado, como livros e artigos científicos, por 
exemplo, de modo a colocar o pesquisador em contato com todos os materiais que já 
tenham sido escritos a respeito do tema pesquisado.  

Em um segundo momento, a fim de se verificar na prática como as questões a 
respeito do Atendimento Educacional Especializado acontecia, durante a pandemia, 
foi realizada entrevista com uma professora do AEE, que atende em duas escolas da 
rede estadual de ensino do município de São Francisco de Paula – RS, foi elaborado 
um estudo de caso.  
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Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando 
os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 
2001 p. 33). 

Nesse sentido, através do estudo de caso, há uma maior capacidade de se 
explorar os processos sociais à medida em que eles se desenrolam nas organizações, 
de maneira que possa fazer uma análise processual, contextual e longitudinal das 
diversas ações e significados que se manifestam e que são construídas dentro delas.  

Para a realização deste estudo de caso, foi utilizada, como instrumento de 
pesquisa, a entrevista, em que os dados foram coletados por meio de um questionário 
que foi realizado pelo pesquisador junto ao entrevistado, a partir de um roteiro pré-
estabelecido. A partir desta entrevista, consegue-se obter informações importantes a 
respeito do que as pessoas sabem, creem, esperam e desejam em relação ao tema 
investigado. 

Após obter todas as informações necessárias para a realização deste estudo, 
bem como para poder alcançar os objetivos estabelecidos, foi realizada a análise dos 
dados através do método de análise de conteúdo, ou seja, extrair dos conteúdos 
obtidos informações por trás das mensagens, trazendo à tona aquilo que está em 
segundo plano na mensagem analisada, buscando outros significados intrínsecos na 
mesma (BARDIN, 1977, p. 8).  

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Após a realização da pesquisa bibliográfica e da aplicação da entrevista junto 
a professora de duas escolas da rede estadual de ensino do município de São 
Francisco de Paula – RS, a intenção foi estabelecer um contraponto entre a teoria 
pesquisada e analisada e a realidade percebida através das respostas à entrevista. 
Nesse sentido, o objetivo foi verificar como ocorreram as práticas pedagógicas no 
Atendimento Educacional Especializado nas duas instituições de ensino, durante o 
período da pandemia. Tendo em vista, que foi um momento com importantes 
restrições, como o distanciamento social e o fechamento das escolas.  

Assim sendo, a entrevista foi realizada com uma professora da rede estadual 
de ensino do município de São Francisco de Paula – RS, que possui graduação em 
Pedagogia, Pós-Graduação em Psicopedagogia, Mídias na Educação, Atendimento 
Educacional Especializado, Gestão Educacional e Neuropsicopedagogia, além de um 
Mestrado em Ciências da Educação com foco na área de Tecnologia Educativa. A 
docente trabalha há 14 anos com o Atendimento Educacional Especializado.  Atua em 
duas escolas estaduais. Trabalha 40 horas nos atendimentos. Realiza avaliação e 
produz materiais pedagógicos de forma artesanal. São materiais que visam a 
percepção visual, a coordenação motora, cores, jogos que ajudem o aluno a evoluir 
na escrita, jogos de raciocínio, lateralidade, percepção espacial, entre outros.  Na 
escola A, de Ensino Fundamental, realiza atendimentos às crianças do 1º ao 9º ano. 
Na escola B, de Ensino Médio, sua responsabilidade são os alunos maiores, na faixa 
etária dos 15 aos 17 anos. Mas o grande foco do nosso estudo são as crianças 
menores, que estudam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois é muito 
importante  dar atendimento especializado,  o mais breve possível, para a criança com 
deficiência, tão logo seja avaliada e constatada a necessidade do AEE.  

A Escola B, possui Sala de Recursos Multifuncionais. Já na escola A, a 
professora realiza um trabalho itinerante. A escola A, possui constantes formações 
continuadas e bons recursos materiais. Há destaque para o ensino ligado à realidade 
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dos alunos. As duas escolas são próximas e estão localizadas   no centro do município 
com facilidade de acesso para pais e alunos. A escola A possui 22 alunos com 
deficiência, a maioria apresenta deficiência intelectual e autismo, sendo 12 com laudo 
e 10 em avaliação. Os atendimentos são realizados no turno inverso. Os alunos 
podem ter atendimento individual ou em grupo. É realizado o Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI) para cada aluno, onde consta na primeira parte, os 
aspectos pedagógicos, feito pelo professor da Sala de Recursos. Descreve o estilo de 
aprendizagem, a estrutura psicomotora, o desenvolvimento lógico-matemático, o 
desenvolvimento da linguagem escrita, a percepção e o desenho.  Na segunda parte, 
há os dados do aluno, realizado através de uma entrevista com a família, onde consta 
o histórico da evolução da criança, desde o nascimento (anamnese). Na terceira parte, 
temos o Plano Pedagógico Especializado que é feito para cada aluno que contém um 
resumo do caso, o período de execução do plano, ações necessárias para atender as 
necessidades educacionais especiais do aluno no âmbito escolar, na família e na 
saúde. Também consta a organização do AEE, a frequência semanal dos 
atendimentos, o tempo de atendimento, quais são os profissionais envolvidos e as 
orientações a serem realizadas pelo professor do AEE. Há uma ficha de 
encaminhamento para a Sala de Recursos feita pelo professor da sala regular, quando 
ele (ela) constata que talvez o aluno tenha alguma deficiência ou atraso.  As fichas 
para os Anos Iniciais e Finais são diferenciadas. Na ficha dos Anos Finais, há um 
espaço para cada professor da área descrever a sua queixa em relação ao aluno. 

A professora relatou que, durante a pandemia, foram atendidos 14 alunos com 
necessidades educacionais especiais, evidenciando que as principais dificuldades 
que eles apresentavam estavam diretamente relacionadas à questão da inclusão, pois 
o atendimento remoto, para eles, foi um grande desafio a ser superado. Além disso, o 
engajamento de algumas famílias foi mais difícil nesse momento, a falta de 
proximidade com a professora para a realização das atividades, para entender como 
fazer as lições e estudar os conteúdos, além da falta de acesso aos recursos 
tecnológicos, como computador e telefone celular, por parte de alguns deles, foi 
bastante significativo e comprometeu a comunicação com as famílias e os alunos.  

Essas questões vão ao encontro do que foi afirmado por Bandeira e Pedrosa 
(2021, p. 3), quando informaram que muitas pessoas, em virtude de razões 
econômicas e falta de investimento do poder público no suporte tecnológico aos 
estudantes, acabaram não tendo possibilidades de acompanhar as atividades 
escolares durante a pandemia. Isso foi ainda pior para aqueles com necessidades 
educativas especiais, principalmente porque sua função maior é identificar, elaborar e 
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que possam eliminar barreiras 
para que esses alunos possam participar ativamente das aulas, levando em 
consideração suas necessidades específicas (BRASIL, 2009, p. 3).  

Quando perguntado à professora quais recursos foram mais utilizados durante 
a pandemia para poder atender os alunos com necessidades educativas especiais, 
ela respondeu que as atividades foram postadas no Google Escolar, porém, para 
aqueles alunos que não tinham acesso a nenhum aparato tecnológico, elas foram 
disponibilizadas de forma impressa. Também se fez uso de jogos online e outras 
atividades através da internet. Para a comunicação, foram utilizados os aplicativos de 
mensagens e vídeos chamadas, sendo que todos esses recursos, segundo a 
professora, tiveram que ser adaptados de acordo com as necessidades de cada um 
deles, levando em consideração suas particularidades e limitações. 

A respeito disso, Freitas e Trotta (2020, p. 1) reiteram que a tecnologia, nesse 
cenário, é fundamental, assim como a escolha das atividades que serão realizadas 
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com alunos com necessidades educativas especiais em um cenário de pandemia, 
considerando também as facilidades e dificuldades de acesso à aprendizagem. Os 
autores enfatizam que a inserção de recursos tecnológicos devem ser facilitadores da 
aprendizagem, sendo ainda mais importantes em um cenário pandêmico. 

A respeito dos resultados obtidos através do trabalho remoto, a professora 
relatou que considera que foram satisfatórios, mas que o trabalho nessa modalidade 
não se compara ao presencial. Contudo, ela afirmou que a maioria dos alunos realizou 
as atividades propostas e que foi possível manter um contato mais próximo, 
principalmente pelo WhatsApp.  

Sobre isso, Schneider e Marin (2020, p. 3) destacaram a importância de que o 
professor de AEE, mesmo que não esteja em um cenário de pandemia, não se limite 
apenas ao espaço físico da Sala de Recursos Multifuncionais, de modo a oferecer aos 
alunos, possibilidades pedagógicas diferenciadas, como as que foram apresentadas 
nas aulas remotas, principalmente que sejam ricas em oportunidades para que cada 
um aprenda de acordo com o seu ritmo.  

Outra pergunta feita à professora é se a família desses alunos participou 
ativamente do desenvolvimento escolar dos filhos durante este período, e ela 
respondeu que a maioria sim, apenas um ou outro não participou. As participações 
referidas, foram registradas através de ligações telefônicas, conversas e explicações 
via WhatsApp para incentivar e ajudar os alunos em suas atividades estudantis.   

Cardozo e Santos (2020, p. 6) a respeito da participação da família nesse 
contexto, afirmaram que é de grande relevância essa aproximação dos familiares com 
o professor de AEE, pois se sabe que alguns pais, por exemplo, ainda sofrem 
resistência em aceitar o filho como uma criança especial. Este fato, pode tornar o 
processo de ensino e aprendizagem mais complexo, demorado e difícil em um cenário 
de pandemia. Os autores ainda evidenciam que, quando essa construção é 
interrompida, é importante que o educador encontre mecanismos para pensar e 
organizar seu planejamento de maneira a contemplar a realidade de cada um desses 
alunos. 

A professora ainda foi questionada sobre a sua opinião em relação ao AEE no 
período da pandemia, se ela acredita que deu certo trabalhar remotamente com os 
alunos com necessidades educacionais especiais e ela respondeu que sim, pois, 
levando em consideração o momento que todos estavam vivendo, mesmo que não se 
possa comparar ao ensino presencial, estes discentes conseguiram realizar as 
atividades propostas. No entanto, ela deixou claro que, quando as aulas são 
presenciais, consegue-se ir muito mais além, observar melhor o comportamento 
deles, as reações, dar mais atenção, interagir de forma mais ativa e eficiente. 

Corroborando com as afirmações feitas pela professora, Souza (2021, p. 105), 
mesmo em um cenário de pandemia, o processo de inclusão não pode parar e, por 
isso, cada vez é importante transformar esses entraves em oportunidades, reiterando 
ainda mais a importância de que o professor do AEE, seja um parceiro do professor 
regente, de maneira que ambos articulem e flexibilizem atividades e conteúdos para 
esses alunos, pois, assim, conseguem efetivar a inclusão. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O estudo em questão teve como objetivo responder ao seguinte problema de 
pesquisa: Quais são as ações pedagógicas, com base na AEE, realizadas com alunos 
especiais que visaram uma melhora na aprendizagem no período da pandemia? A 
partir de dados obtidos por meio de uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso, 
realizado em duas escolas da rede estadual de ensino do município de São Francisco 
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de Paula – RS, buscamos responder esta questão. Para isso, foi elaborada e realizada 
uma entrevista com perguntas abertas a uma professora que é especialista em AEE, 
e  trabalha há 14 anos na Sala de Recursos Multifuncionais.  

Através das respostas obtidas por meio deste instrumento de pesquisa, o que 
se evidenciou é que, durante a pandemia, tanto alunos com deficiência quanto 
professores, tiveram mais dificuldades para dar continuidade aos estudos, mas isso 
não impediu que o processo de inclusão continuasse ocorrendo.  

Apesar da falta de proximidade, de alguns alunos não terem acesso aos 
recursos tecnológicos para poder acessar as atividades, o que se viu é que a maioria 
deles conseguiu realizar o que foi proposto pela professora, com a ajuda e o incentivo 
de seus familiares, através da internet, de ligações telefônicas, de vídeo chamadas e 
de mensagens por WhatsApp. 

Contudo, observou-se que, mesmo tendo conseguido prover os conteúdos aos 
alunos com necessidades educacionais especiais, durante a pandemia, a professora 
constatou que não há comparação entre o ensino remoto e o ensino presencial, uma 
vez que os alunos com deficiência, demandam mais atenção, mais paciência, 
precisando de um contato mais próximo para que o professor consiga observar as 
suas atitudes e comportamentos em relação ao seu aprendizado. Quando isso ocorre 
de forma remota, isso acaba sendo prejudicado de certa forma. A interação é muito 
importante e necessária para que haja aprendizado. Todos podemos aprender, mas 
sempre aprendemos com o outro na interação. Alunos aprendem com seus 
professores e com seus colegas. E as crianças aprendem em conjunto com seus 
colegas com deficiência. Aprendemos muito a partir da diferença, da diversidade. O 
melhor espaço de aprendizagem da criança com deficiência é a escola regular, a 
escola inclusiva. Desta forma, toda a sociedade tem avanços significativos.  
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