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1. RESUMO  

Pesquisa bibliográfica, cujo objetivo é a análise de artigos científicos com o intuito de 

identificar tendências, características e desafios que marcam a oferta dos serviços 

de atendimento educacional especializado. Foram realizadas buscas nos bancos de 

dados das bases SciELO (2008 a 2012), Anais do V Congresso Brasileiro de 

Educação Especial da Universidade de São Carlos (2012)  e Anais das reuniões 

anuais da ANPED (2008 a 2012). Foram analisados 14 artigos. 

2. INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre educação inclusiva mostram que há ainda muitos desafios 

a serem vencidos para que se garanta o acesso ao conhecimento escolar aos 

alunos com deficiências (FERREIRA;FERREIRA, 2004; FERREIRA, 2006; GÓES, 

2008; DAINEZ, 2009; LUNARDI-LAZZARIN; MACHADO,2010; SOUZA, 2011).  

Com o intuito de garantir a aprendizagem dos alunos com deficiência na 

escola, a política de educação especial tem procurado delinear diretrizes 

orientadoras para a efetivação desta política. Em 2008, a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) destaca a 

sala de recursos como lócus prioritário do trabalho específico da Educação Especial. 

Neste documento indica-se que o atendimento educacional especializado não 

deveria substituir, mas complementar ou suplementar, o ensino em classes comuns. 

A Resolução 04/2009 do CNE-CEB (BRASIL, 2009) confere operacionalidade à 

Política ao definir as diretrizes do atendimento educacional especializado, 

delimitando quais instituições podem oferecê-lo e como esse oferecimento deve ser 

um suporte à presença do aluno nas escolas regulares.  

Neste sentido, o presente trabalho buscou realizar um levantamento 

bibliográfico de estudos realizados sobre a temática do Atendimento Educacional 

Especializado no contexto da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. 

3. OBJETIVOS 

Realizar um levantamento bibliográfico de artigos científicos que abordem a 

temática do Atendimento Educacional Especializado no contexto da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, com o intuito 

de identificar tendências, características e desafios que marcam a oferta dos 

serviços de atendimento especializado.  

4. METODOLOGIA 



Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Foram realizadas buscas no banco de 

dados da base SciELO (2008 a 2012),  nos Anais do V Congresso Brasileiro de 

Educação Especial da Universidade de São Carlos (2012) e nos Anais das reuniões 

anuais da ANPED (2008 a 2012). A delimitação do período 2008-2012 justifica-se, 

pois conforme legislação, apenas a partir de 2008 que a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva delineou diretrizes para a 

implantação da referida política. A pesquisa foi realizada considerando-se às 

seguintes palavras-chave: educação especial, educação inclusiva, inclusão escolar, 

atendimento educacional especializado e sala de recursos.  

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram analisados 14 artigos, sendo três da ANPED, três do Scielo e oito dos 

Anais do V CBEE.  Todos os artigos foram publicados entre os anos de 2010 e 

2012. Tal fato se justifica, pois só a partir de 2008 houve a implantação da política 

para o atendimento educacional especializado (BRASIL, 2008). Em relação aos 

sujeitos dos estudos, dois apresentavam deficiência visual, três transtorno global do 

desenvolvimento, quatro altas habilidades /superdotação, um aluno com surdez, um 

com autismo, um aluno com deficiência intelectual (DI), um aluno com deficiência 

múltipla, dois artigos focalizam os profissionais da sala de AEE. Quatro estudos são 

realizados a partir da pesquisa documental, seis são de cunho qualitativo, um 

quantitativo, nove foram pesquisa de campo e um foi estudo de um caso.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Observa-se que nos últimos anos a educação especial tem sido um ponto 

forte de pesquisa e discussões dos docentes, sendo profissionais da área de 

educação especial ou não. As análises indicam que alunos estão nas salas de aulas, 

com ou sem atendimento educacional especializado. Porém em muitos lugares onde 

o atendimento tem acontecido tem-se encontrado resultados positivos levando em 

conta a socialização e a inclusão da criança ao seu meio.  
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