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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA 

INCLUSIVA: uma análise no município de Canavieiras/BA 

 

RESUMO 

 

 
Esta pesquisa teve por objetivo analisar as políticas públicas de educação especial na 

perspectiva inclusiva implementadas no período de 2008-2017, pelo município de Canavieiras, 

no estado da Bahia. Para responder a esse objetivo geral, teve-se por objetivos específicos: 

identificar e analisar as experiências, ações e programas escolares do município de 

Canavieiras/BA a respeito da educação inclusiva; compreender as percepções das professoras 

do Atendimento Educacional Especializado (AEE) sobre os reflexos das experiências, das ações 

e dos programas de educação inclusiva no município; produzir com as professoras, a partir de 

suas experiências, ações que visem ao fortalecimento da educação inclusiva no município.  

Neste trabalho, utilizou-se a pesquisa-ação proposta por Thiollent (1985) como opção 

metodológica, por possibilitar uma interação, por meio do diálogo, entre as experiências vividas 

pela pesquisadora (sujeito imbricada) e as docentes das unidades educativas. Os procedimentos 

metodológicos da pesquisa foram organizados em três etapas: a primeira consistiu em estudar os 

conceitos de políticas públicas educacionais, educação especial e educação inclusiva e em 

documentos legais; a segunda etapa realizou um diagnóstico do município referente às políticas 

públicas e programas implementados de educação especial inclusiva; e a terceira etapa, baseada 

na pesquisa-ação, foi formada por negociações e decisões coletiva, com seis encontros-diálogos, 

com três professoras que atuam no AEE, uma coordenadora e uma diretora das escolas que 

implantaram as Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs). Os resultados da pesquisa 

evidenciaram que o município avança ao dispor de legislações que garantem o direito à 

educação da pessoa com deficiência, com destaque para o Plano Municipal de Educação. No 

entanto, enfrenta desafios de implantação de políticas públicas de educação inclusiva que visem 

organizar o sistema municipal de educação para atender à pessoa com deficiência, 

principalmente, nas escolas públicas: reelaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP); 

planejamento das atividades da escola articulado com professoras da SRM e das salas regulares; 

formação dos profissionais da educação, professores da SRM e sala regular na própria escola e 

fora dela; elaboração de currículo e avaliação; organização no âmbito da SRM: planejamento 

individual; planejamento das atividades da escola articulado com professoras da SRM; currículo 

individualizado; e disponibilidade de recursos. O resultado dos diálogos consistiu na produção 

de um guia didático sobre o trabalho da SRM, organização de um seminário e um arquivo com 

documentos referentes à educação inclusiva a ser entregue às escolas participantes da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Políticas educacionais; Educação especial; Educação inclusiva; Atendimento 

Educacional Especializado; Sala de Recursos Multifuncionais. 



PUBLIC POLICIES ON SPECIAL EDUCATION FROM AN INCLUSIVE PERSPECTIVE: 

an analysis of the municipality of Canavieiras-BA 

 
ABSTRACT 

 
The Federal Constitution of 1988 is a framework that guarantees the right to education of 

persons with disabilities by ensuring, in art. 205, that education is a right of all, and by 

establishing, in art. 206, item I, “equal conditions of access and permanence in school”. As a 

way of guaranteeing access and participation of students with disabilities, the State must offer 

Specialized Educational Assistance (AEE, acronym in Portuguese), preferably in the regular 

school network (art. 208). Thus, this research aimed to analyze the public policies on special 

education from an inclusive perspective implemented from 2008 to 2017 by the municipality of 

Canavieiras/BA. In order to meet this general objective, our specific goals were: identifying and 

analyzing the experiences, actions and school programs of the municipality of Canavieiras/BA 

regarding inclusive education; understanding the perceptions of AEE teachers on the impacts of 

the experiences, actions and inclusive education programs in the municipality; developing with 

teachers, based on their experiences, actions aimed at strengthening inclusive education in the 

municipality. In this work, action research as proposed by Thiollent (1985) was chosen as a 

methodological option, since it allows for an interaction, through dialogue, between the 

experiences of the researcher (imbricated subject) and teachers in the educational units. 

Observations and interviews were also carried out, and questionnaires were applied. The 

methodological procedures of the research were organized in three stages: the first consisted in 

discussing the concepts of special education, inclusive education and public policies, to 

understand the object to be studied, based on the studies of authors Mazzotta (2005), Mantoan 

(1997) and Glat (2007), and in legal documents; studies and discussion of international 

documents on the public policies on special and inclusive education in Brazil. For this stage, we 

relied on contributions from the legislation and official publications of the period 1988-2017 on 

special and inclusive education policies created in Brazil. The second stage consisted in 

carrying out a diagnosis of the municipality regarding the public policies and special education 

programs implemented to provide education for persons with disabilities. The third stage, based 

on action research, was composed of collective negotiations and decisions made with teachers, 

in which reflection and action were always present. At this stage, six dialogue meetings were 

held with three AEE teachers and a coordinator of one of the schools that implemented 

multifunctional resource rooms. Based on the diagnosis of the municipality regarding the 

policies and programs on special and inclusive education implemented, conversations were held 

with the teachers about the actions developed in practice and the relationship of such actions 

with their experiences. Research results showed that the municipality, despite having a 

municipal education plan, which includes the education of persons with disabilities in its goal 4, 

needs to implement public policies on inclusive education aiming at organizing the municipal 

education system to meet the needs of persons with disabilities. There are still many challenges, 

ranging from organization at the municipal level, school organization, training of teachers and 

administrators, and classroom issues. The AEE, which is held in multifunctional resource 

rooms, was found to be challenging for teachers, and the proposal has been facing difficulties 

that imply changes in the school bases in structural terms. 

 

Keywords: Educational Policies; Special Education; Inclusive Education; Specialized 

Educational Assistance. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A Constituição Federal brasileira de 1988 se constitui em um marco na garantia do direito à 

educação da pessoa com deficiência ao garantir, no art. 205, a educação como um direito de todos, 

com as seguintes finalidades: assegurar o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. No art. 206, inciso I, estabelece a “igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988) e dever do Estado ofertar o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 

208). A Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais (UNESCO, 1994) traz uma nova concepção educacional, a de que todos devem 

aprender juntos, sendo assim, as pessoas com deficiência devem ser incluídas em escolas de ensino 

regular, rompendo com o paradigma de que estas devam estudar em escolas especiais. 

A partir da Declaração de Salamanca, marco na história da inclusão escolar (UNESCO, 

1994), muitas mudanças referentes à política nacional de educação para as pessoas com deficiência 

ocorreram no país. Destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 

9.394, de 21 de dezembro 1996, que dedica o seu Capítulo  V à  educação especial. Nesse capítulo, 

estabelece a garantia da educação inclusiva; orienta os sistemas de ensino quanto à organização do 

atendimento da pessoa com deficiência na rede regular de ensino; assegura o dever de serem 

oferecidos aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas 

necessidades; e impulsiona a formulação de políticas públicas educacionais para pessoa com 

deficiência (BRASIL, 1996). 

Diante desse contexto, a educação inclusiva torna-se um direito inquestionável e 

incondicional, cabendo à sociedade a eliminação de barreiras que impeçam o pleno 

desenvolvimento de todos, tendo a educação um papel fundamental na implementação de 

estratégias que garantam a construção de Sistemas Educacionais Inclusivos. 

Sabe-se, no entanto, que  ainda não desfrutamos de uma escola inclusiva se considerarmos os 

diversos níveis e modalidades de ensino, sua condição de funcionamento e organização, tendo ainda 

uma herança de exclusão e assistencialismo na educação brasileira. Essa realidade aponta para a 

necessidade de ações específicas complementares e transversais ao ensino regular, conforme 

definido na Carta Constitucional, em seu art. 206 (BRASIL, 1988) e na LDB (BRASIL, 1996). 

Nesse contexto, esta pesquisa analisa as políticas públicas de educação especial na 

perspectiva inclusiva implementadas no período de 2008-2017, pelo município de Canavieiras, 
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Bahia (BA). Para atender ao objetivo geral, apresentamos os objetivos específicos: identificar e 

analisar as experiências, ações e programas escolares do município de Canavieiras/BA a respeito da 

educação inclusiva; compreender as percepções das professoras do AEE sobre os reflexos das 

experiências, das ações e dos programas de educação inclusiva no município; produzir com as 

professoras, a partir de suas experiências, ações que visem ao fortalecimento da educação inclusiva 

no município. 

O interesse pelo tema desta pesquisa se intensificou ao longo da minha trajetória enquanto 

coordenadora de educação inclusiva na rede municipal de ensino de Canavieiras. Nessa atuação, 

percebi a necessidade de aprofundar os estudos referentes às políticas públicas voltadas para essa 

modalidade de ensino. No percurso da minha vida  profissional, foi despertado meu interesse em 

compreender o processo de ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência. Nessa trajetória, que 

completa 20 anos, atuei paralelamente em escolas da rede pública e privada, e foi possível observar 

o lugar que ocupam os alunos com deficiência no contexto escolar. Assim, desde a graduação, iniciei 

trabalhos que me aproximassem dessa temática no intuito de compreender e colaborar com o 

processo de inclusão escolar. 

Nessa caminhada, fiz o curso de especialização em Psicopedagogia em 2010, na Associação 

Unificada de Ensino Superior (AUFES), uma especialização em  Educação Inclusiva, no ano de 

2017, na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), e diversos cursos com foco nessa temática e 

grupo de alunos com deficiência. No mestrado profissional em Educação da UESC, vislumbrei a 

possibilidade de aprofundar os estudos nessa temática e contribuir de forma mais efetiva com o 

município de Canavieiras. Desse modo, ingressei no referido mestrado no segundo semestre de 

2016, na linha Políticas Educacionais. No mesmo período, participei como membro do Grupo de 

Pesquisa do CNPq Políticas Públicas e Gestão  da Educacional (PPeGe) da UESC, coordenado pela 

professora Dra. Emilia Peixoto Vieira. 

Com as leituras e discussões vivenciadas nas disciplinas do mestrado e no grupo de 

pesquisa PPeGE/UESC, compreendi o movimento relacionado à formulação e implementação das 

políticas públicas na sociedade capitalista que vivemos, as influências dos organismos 

multilaterais no contexto brasileiro referentes à definição dessas políticas, principalmente, às 

políticas sociais das quais fazem parte as políticas educacionais. 

O envolvimento com os estudos no PPeGE auxiliou a compreender o universal e o particular, 

a compreensão da relação do todo/parte, que o contexto de Canavieiras/BA não é separado, mas que 

se inter-relaciona com a realidade internacional e nacional. As políticas públicas para a educação no 

contexto local possuem influências diretas das políticas internacionais e nacional. Com essa 

compreensão, o estudo elegeu para o aprofundamento, a 
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priori, as categorias: políticas públicas de educação, educação especial e educação inclusiva para 

analisar o contexto de Canavieiras. O quadro teórico-metodológico foi fundamentado nos estudos de 

Marta Arretche (2001) e Höfling (2001) sobre a implementação das políticas educacionais, em que 

as autoras defendem que é necessário analisar a relação entre a implementação de uma determinada 

política pública e os resultados obtidos (ou não) a partir dela, e adverte que há modificação das 

políticas no processo de implementação, para que tal análise não seja ingênua. Alicerçada nos 

estudos das autoras, esta pesquisa buscou compreender as percepções das professoras, 

coordenadoras e gestoras das políticas e programas de educação inclusiva no município de 

Canavieiras/BA, e como as implementam no contexto de sua prática. 

Desse modo, a pesquisa tem por questões-problema: quais políticas públicas de educação 

inclusiva (programas e ações) foram implementadas pela rede municipal de ensino de Canavieiras? 

Como as professoras, coordenadoras e gestoras percebem as políticas e programas de educação 

inclusiva e as implementam no contexto de sua prática? 

O delineamento da metodologia está ancorado na pesquisa-ação de Michel Thiollent (1985), 

pois tal metodologia possibilita uma interação, por meio do diálogo, entre as experiências vividas 

pela pesquisadora (sujeito imbricado) e as docentes das unidades educativas. Na interativamente, os 

atores implicados buscam refletir sobre a realidade e construir soluções aos problemas 

coletivamente. Segundo Thiollent (2000), a pesquisa-ação serve para contribuir com a melhoria do 

problema emergido na pesquisa, assim como compartilhar as discussões, dúvidas e sugestões que 

são suscitadas durante o percurso dos diálogos, nesta pesquisa, a interação existente entre as 

políticas públicas de educação especial, na perspectiva inclusiva do município, e a prática 

pedagógica das professoras, coordenadoras e gestoras. Ou seja, é um processo de “fazer progredir a 

consciência dos participantes no que diz respeito à existência de soluções e de obstáculos” 

(THIOLLENT, 2000, p. 20). A pesquisa-ação tem grande possibilidade de contribuição na reflexão 

teórica e para o repensar da prática com vistas a propor e até solucionar situações que antes não 

havia, por  partes dos sujeitos participantes da pesquisa. 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram organizados em três etapas: a primeira 

consistiu em discutir os conceitos políticas públicas educacionais, educação especial e educação 

inclusiva para compreender o objeto a ser estudado, fundamentados principalmente nos estudos dos 

autores Anderson (1995), Höfling (2001), Mazzotta (2005), Mantoan (1997), Glat (2007) e Cury 

(2013), e em documentos legais; estudos e discussão de documentos internacionais, das políticas 

públicas de educação especial e inclusiva no Brasil. Para essa etapa, 
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recorreu-se às contribuições da legislação e das publicações oficiais do período de 1988-2017, 

sobre a política de educação especial e inclusiva, produzidas no Brasil. 

A segunda etapa consistiu em realizar um diagnóstico do município referente às políticas 

públicas e programas implementados de educação especial inclusiva para atender à educação da 

pessoa com deficiência. Foram utilizados como instrumento de coletas de dados: entrevistas, com 

roteiro semiestruturado, e direcionados aos técnicos da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

de Canavieiras. Também foi aplicado um questionário às escolas com Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRMs) do município, com objetivo de conhecer as instituições e identificar as 

políticas e programas implementados pelas escolas referentes ao atendimento à pessoa com 

deficiência. Nas três escolas participantes desta pesquisa também foi realizada a observação dos 

espaços, com o intuito de conhecer a estrutura física da escola para atender a pessoa com deficiência, 

as salas AEE, e o ambiente em que trabalham as professoras do AEE. 

A terceira etapa, baseada na pesquisa-ação (THIOLLENT, 1985, 2000), foi realizada com 

profissionais da rede municipal de ensino de Canavieiras/BA, sendo três professoras que atuam no 

AEE, uma coordenadora e uma diretora das escolas que implantaram as SRMs. Com o grupo 

formado, por meio de negociações e decisões coletivas, refletimos acerca do diagnóstico do 

município sobre as políticas e programas destinados à educação especial e inclusiva às escolas. 

Analisamos as experiências, as ações e os programas de educação inclusiva, ao mesmo tempo, os 

conhecimentos das profissionais sobre essas políticas, analisando conjuntamente os problemas, 

decisões, ações, negociações, conflitos e tomadas de consciência. Nessa etapa, foram realizados seis 

encontros-diálogos, e, nas decisões coletivas, concentramo-nos nas experiências de atuação nas 

SRMs. A partir dos diálogos realizados nos encontros, construiu-se uma proposta de fortalecimento 

das práticas de educação especial na perspectiva inclusiva, mais especificamente do AEE realizado 

nas SRMs de Canavieiras/BA, para contribuir com as escolas participantes da pesquisa, por meio de 

proposta de ações específicas com vistas a garantir a participação, o acesso à aprendizagem e 

continuidade do percurso escolar dos alunos com deficiência na sala de aula comum. O resultado foi 

a produção de um guia didático sobre o trabalho realizado na SRM e a organização de um seminário, 

com o objetivo principal de divulgar o resultado da pesquisa nas escolas e trabalhar questões 

referentes ao Projeto Político-Pedagógico (PPP), SRM e AEE. 

Este trabalho está organizado em introdução, seguida do primeiro capítulo, intitulado “O 

percurso teórico-metodológico da pesquisa”, que apresenta as fases de desenvolvimento da 
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pesquisa, a opção teórico-metodológica, ancorada nos estudos de Arretche (1996, 2001) e na 

metodologia pesquisa-ação de Thiollent (1985, 200, 2011). 

No segundo capítulo, “A educação especial no Brasil: na perspectiva da educação 

inclusiva”, são apresentados conceitos referentes à educação especial, e se analisa o contexto 

histórico das políticas públicas educacionais para pessoas com deficiência no país na perspectiva 

inclusiva, assim como as políticas internacionais que influenciaram tais políticas. 

O terceiro capítulo, “As políticas públicas de educação especial na perspectiva inclusiva 

adotadas pelo município de Canavieiras/BA no período de 2008-2017”, é organizado em torno da 

apresentação das leis e das publicações oficiais implementadas pelo município, com o objetivo de 

delinear as políticas de educação especial inclusiva, desenvolvidas no município. 

No quarto capítulo, “Os resultados da pesquisa com os sujeitos das escolas”, são 

apresentados os estudos realizados no município, por meio de diagnóstico da rede sobre sua 

organização para o atendimento aos alunos com deficiência nas escolas, análise das políticas e 

programas implementados, em específico, as SRMs. Também são apresentadas as análises das 

percepções das professoras, coordenadoras e gestoras a respeito das políticas de educação especial 

inclusiva do município. Com as discussões realizadas nos encontros com a pesquisadora e ao 

compartilhar as discussões, dúvidas e sugestões que emergiram durante o percurso dos diálogos, a 

partir de suas experiências, fortalecer a educação inclusiva no município. O resultado desses 

diálogos foi a produção de um guia didático sobre o trabalho realizado na SRM e um seminário, que 

tem por objetivo principal divulgar o resultado da pesquisa nas escolas e trabalhar questões 

referentes ao PPP, SRM e AEE. 

Nas considerações finais, são apresentadas as conclusões acerca dos processos pelos quais 

foram implementadas as políticas de educação especial inclusiva no município de Canavieiras/BA, 

especialmente a SRM, considerando o contexto histórico e a contribuição do grupo de professoras, 

coordenadoras, gestoras, a partir de suas experiências, e as propostas de ações para o 

fortalecimento a educação inclusiva no município. 
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1 O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 
 

A pesquisa em educação precisa ser considerada imersa em um contexto histórico- político, 

em que a estrutura econômica influencia o “Estado em ação”. Desse modo, analisar as políticas 

públicas educacionais pressupõe a análise desse contexto, e a inter-relação entre a realidade 

nacional, internacional e local. 

Neste trabalho, partimos do pressuposto que a compreensão da realidade (dos seus fatos e 

suas dimensões estruturantes) requer reconhecê-la historicamente situada, inserida numa totalidade, 

dinâmica e marcada por movimentos transformadores e contraditórios, visto que é resultado de 

relações sociais mais amplas. Nesses termos, explicar o real exige desvendá-lo, apreendê-lo para 

além das relações aparentes das suas partes e/ou fragmentos. 

Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa, que visa analisar as políticas públicas de 

educação especial na perspectiva inclusiva implementadas no período de 2008-2017, pelo 

município de Canavieiras/BA, partiu-se do pressuposto de que avaliar a implementação de 

políticas públicas exige a análise crítica do que foi estabelecido pelos formuladores da política 

(ARRETCHE, 2001). De acordo com Arretche (2001), avaliar, segundo critérios alheios aos 

estabelecidos pelos formuladores, implica necessariamente uma avaliação negativa, pois não é 

plausível esperar que um programa realize o que não estava em seu próprio horizonte de 

implementação. Em contrapartida: 

 
Supor, no entanto, que um programa possa ser implementado inteiramente de 
acordo com o desenho e os meios previstos por seus formuladores também 

implica uma conclusão negativa acerca de seu desempenho, porque é 

praticamente impossível que isso ocorra (ARRETCHE, 2001, p. 45). 

 

Nesse sentido, “na gestão de programas públicos, é grande a distância entre os objetivos e o 

desenho do programa tal como concebidos pelos seus formuladores originais, e a tradução dessas 

concepções em intervenções públicas, tal como elas atingem a gama diversas de seus beneficiários e 

provedores” (ARRETCHE, 2001, p. 45). Ainda  segundo a autora, “a implementação de políticas 

modifica a política” (p. 46). 

Nesse processo, não se pode perder de vista a disputa na sociedade capitalista, de grupos 

sociais, que têm diferentes ideais, concepções e valores que, consequentemente, irão impactar a 

implementação da política. Sobre esse ponto, a autora esclarece que: 

 
Em princípio, as vontades, os interesses, as lealdades e as concepções 

ideológicas dos diversos agentes envolvidos em um programa público 
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dificilmente serão inteiramente coincidentes. Portanto, quanto maior e complexo 

for um programa, maior será a variedade de interesses e concepções envolvidos 

em sua execução, e por consequência, mais fortes serão as tendências a não-
convergência (ARRETCHE, 2001, p. 48). 

 

As políticas públicas educacionais, no contexto da sociedade capitalista, têm sido alvo de 

disputas entre diferentes blocos de poder, incluindo nesses blocos as classes sociais ou frações 

destas. Pelas disputas, a política educacional, enquanto conjunto organizado das ações do Estado em 

resposta aos problemas existentes e demandas da população, é alvo de diferentes interesses políticos 

e ideológicos. Para Höfling (2001, p. 30), “na análise e avaliação de  políticas implementadas por 

um governo, fatores de diferentes natureza e determinação são importantes” [...] “os fatores 

envolvidos para a aferição de seu ‘sucesso’ ou ‘fracasso’ são complexos, variados, e exigem grande 

esforço de análise” (p. 31). 

Nesses termos, Höfling (2001) entende “educação como uma política pública social, uma 

política pública de corte social, de responsabilidade do Estado – mas não pensada somente por seus 

organismos” (p. 31). Desse modo, a avaliação de implementação da política deve considerar as 

diferentes feições da política, em diferentes sociedades, a depender da concepção assumida de 

Estado. Para a autora, a depender de como alguns teóricos “analisam o Estado Capitalista e como 

este pensa e concebe suas políticas sociais – e a política educacional” (p. 32), pode-se compreender o 

tipo de condução a ser implementada de política. 

Partindo-se dessas análises, é possível inferir que, embora as políticas e programas possam 

apresentar diferentes problemas no curso da implementação, além de também refletir diferentes 

visões de mundo e concepções ideológicas, é preciso levar em conta que a falta de 

acompanhamento, de real envolvimento dos atores implementadores, de compromisso e 

comprometimento destes pode de fato distanciar os benefícios das políticas/programas dos seus 

usuários. 

Nesse sentido, as reflexões aqui apresentadas contribuirão para análise das políticas 

públicas de educação especial na perspectiva inclusiva, no município de Canavieiras/BA no 

período de 2008-2017. 

 
Questão, objeto e objetivos da pesquisa 

 
 

A pesquisa teve como questões norteadoras, considerando o período de 2008-2017: quais 

políticas públicas de educação inclusiva (programas e ações) foram implementadas pela rede 

municipal de ensino de Canavieiras? Como as professoras, coordenadoras e gestoras 
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percebem as políticas e programas de educação inclusiva e as implementam no contexto de sua 

prática? 

Para responder às questões e ao objetivo geral já mencionados anteriormente, apresentamos 

os objetivos específicos: identificar e analisar as experiências, ações e programas escolares do 

município de Canavieiras/BA a respeito da educação inclusiva; compreender as percepções das 

professoras do AEE sobre os reflexos das experiências, das ações e dos programas de educação 

inclusiva no município; produzir com as professoras, a partir de suas experiências, ações que visem 

ao fortalecimento da educação inclusiva no município. 

 
A pesquisa-ação como método de análise do problema 

 
 

A escolha metodológica da pesquisa-ação se deu pela possibilidade de intervir na realidade e 

provocar, junto aos participantes, mudanças em situações que se mostrem problemáticas. A 

metodologia adotada nesta pesquisa embasa-se no estudo de Thiollent (1985, 2011). A pesquisa-ação 

tem por centralidade o diálogo entre pesquisador e participantes da pesquisa, “deve se concretizar 

em alguma forma de ação planejada, objeto de análise, deliberação e avaliação” (THIOLLENT, 

2011, p. 79). Segundo Thiollent (1985), a pesquisa- ação: 

 
[...] é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com 

a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo (p. 14). 

 
No contexto deste trabalho, a pesquisa-ação não se trata de uma metodologia com etapas 

definidas a priori, mas sim de etapas organizadas pelas demandas que emergem do processo 

investigativo. Assim, a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa que permite aos sujeitos envolvidos 

direcionar as atividades a serem propostas a cada novo encontro. As pessoas implicadas na 

pesquisa-ação têm algo a “dizer” e a “fazer” (THIOLLENT, 2011, p. 16). 

Tal processo metodológico não permite neutralidade e nem distanciamento, aponta caminhos 

que possibilitam o diálogo com os sujeitos, de modo crítico, sobre suas raízes culturais e sociais. 

As discussões no Grupo de Pesquisa do CNPq Políticas Públicas e Gestão da Educacional 

(PPeGe), coordenado pela professora Dra. Emilia Peixoto Vieira, no qual 
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participam estudantes em torno do debate sobre a pesquisa-ação, contribuíram grandemente para o 

delineamento das estratégias desta pesquisa, o qual participo das discussões. 

Os objetivos na pesquisa-ação são de “natureza bastante imediata: propor soluções quando 

for possível e acompanhar ações correspondentes, ou, pelo menos, fazer progredir a consciência 

dos participantes no que diz respeito à existência de soluções e obstáculos” (THIOLLENT, 2011, 

p. 20). Ainda segundo o autor, esta é uma metodologia que possibilita o desempenho favorável 

nos estudos e na aprendizagem dos pesquisadores e nos demais participantes imersos em situações 

problemáticas (THIOLLENT, 2011). 

A fase exploratória da pesquisa consiste em “descobrir o campo de pesquisa, os 

interessados e suas expectativas e esclarecer um primeiro levantamento (ou ‘diagnóstico’) da 

situação, dos problemas prioritários e de eventuais ações” (THIOLLENT, 2011, p. 56). 

Além dos métodos e técnicas de grupo, na pesquisa-ação os pesquisadores podem se utilizar 

de instrumentos de observação, questionário e entrevista, seja individual e ou coletiva, para 

complementar as informações necessárias à realização da pesquisa (THIOLLENT, 2011). Desse 

modo, não se limita “a investigação aos aspectos acadêmicos e burocráticos, como na maioria das 

pesquisas convencionais” (p. 16), mas de um método em que é “possível estudar dinamicamente os 

problemas, decisões, ações, negociações, conflitos e tomadas de consciência que ocorrem entre os 

agentes durante da situação” (p. 19). 

O delineamento da pesquisa-ação foi discutido com as professoras que atuam na sala de AEE 

de três escolas, uma coordenadora e uma diretora de uma dessas escolas, representantes da situação 

da realidade investigada, e sujeitos imbricados. Também foi o grupo que elaborou a proposta de 

fortalecimento da educação inclusiva no município de Canavieiras. 

No percurso do trabalho junto às professoras, coordenadora e gestora, fez-se necessário 

utilizar-se da flexibilidade para reagendar encontros. A realização das reuniões foi marcada por 

entraves, pois o município estava em processo de avaliação das metas e estratégias do Plano 

Municipal de Educação (PME 2015-2025) e as professoras estavam se ausentando da escola para 

participação de audiência pública, entre outras situações. Outra dificuldade estava relacionada às 

próprias dificuldades das professoras referentes a ausentar-se das SRMs, pela natureza específica do 

trabalho e, dessa forma, não ter quem  substituí-las por conta da especificidade dos trabalhos que 

desenvolviam. 

Em relação à análise dos dados e informações, diferentemente da pesquisa clássica, em que 

são analisados exclusivamente pelo pesquisador, que apresenta os resultados à comunidade 

científica, na pesquisa-ação, a análise ocorre durante o processo de investigação. Os dados são 

retransmitidos à coletividade, o que permite uma avaliação mais apropriada dos problemas 
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detectados. A interpretação e a análise são produtos de discussões, e a linguagem precisa estar 

acessível a todos, e foi dessa forma que conduzimos a pesquisa. 

 
 O percurso e contexto da pesquisa: o município de Canavieiras/BA 

 
 

  A pesquisa teve três fases de levantamento de dados e de aproximação com o objeto da 

pesquisa. Foi realizada uma revisão de literatura sobre a educação especial no Brasil que teve  por 

objetivo identificar e analisar nas publicações científicas da área de Educação aspectos e 

dimensões que vêm sendo destacados e privilegiados nos estudos acadêmicos sobre a temática, de 

forma a contribuir com a aproximação ao tema e ao desenvolvimento desta pesquisa. Vale ressaltar 

que o movimento de busca e análise foi bastante formativo, o qual serviu para ampliar o 

conhecimento sobre as pesquisas realizadas em âmbito nacional sobre o tema, propiciando 

fundamentos teóricos sobre as produções em termos de pesquisas no âmbito da educação especial 

e inclusiva no Brasil. 

A primeira etapa do trabalho consistiu em pesquisas e estudos de conceitos referentes a 

políticas públicas educacionais, educação especial e educação inclusiva para compreender o objeto a 

ser estudado, fundamentados nos estudos dos autores Mazzotta (2005), Mantoan (1997) e Glat 

(2007), e em documentos legais; estudos e discussão de documentos internacionais, das políticas 

públicas de educação especial e inclusiva no Brasil. Para essa etapa, recorreu-se às contribuições da 

legislação e das publicações oficiais do período de 1988-2017, sobre a política de educação especial 

e inclusiva, produzidas no Brasil: Declaração de Salamanca de 1994; Constituição Federal de 1988; 

LDB nº 9.394 de 1996, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (PNEEPEI) 

de 2008; Planos Nacionais de Educação (2001-2011) e (2014-2024); PME de Canavieiras/BA 

(2008-2018) e (2015-2025), entre outros. 

Essa fase foi importante, pois subsidiou a conhecer e analisar as políticas públicas de 

educação especial e inclusiva em âmbito nacional, internacional e local que garantem o direito à 

educação das pessoas com deficiência, considerando a fundamental importância das interferências 

dessas políticas na dinâmica intraescolar, no contexto municipal. Consistiu em responder a um 

objetivo específico do trabalho de identificar e analisar as experiências, ações e programas escolares 

do município de Canavieiras/BA a respeito da educação inclusiva. A análise dos materiais 

recolhidos fundamentou-se nos estudos de Bardin (2011), que caracteriza a análise de conteúdo 

como: 
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um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (BARDIN, 2011, p. 47). 

 

A análise de conteúdo de Bardin (2011) pressupõe três fases: a pré-análise, a inferência e a 

interpretação. A pré-análise é a fase de organização propriamente dita. Essa fase, segundo a autora, 

“corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivos tornar operacionais e sistematizar as 

ideias iniciais de maneira a conduzir a um esquema preciso de desenvolvimento das operações 

sucessivas, num plano de análise” (BARDIN, 2011, p. 121). Essa fase, de extrema relevância, 

organiza e estabelece um esquema de trabalho que, apesar de ser flexível, necessita de ser preciso, 

bem elaborado e definido. A exploração do material e tratamento dos resultados é meramente “a 

aplicação sistemática das decisões tomadas” (BARDIN, 2011). 

As fases de inferência e de interpretação, se os dados forem fiéis, podem fazer as 

inferências observando os objetivos ou novas análises que os dados podem apresentar. Dentro 

dessas fases, observa-se, segundo a autora, as operações estatísticas, síntese e seleções dos 

resultados, inferências e interpretações dos resultados. 

Nessa etapa de desenvolvimento da pesquisa foi evidenciado o programa do governo federal, 

Programa de implantação das SRMs, com o objetivo de promover e fortalecer o acesso e a 

participação dos alunos com deficiência na sala regular. 

A segunda etapa consistiu em realizar um diagnóstico do município referente às políticas 

públicas e programas implementados de educação especial inclusiva para atender à educação da 

pessoa com deficiência. A pesquisa no município, inicialmente, foi realizada com contato pessoal 

com a coordenadora geral da educação e técnico da SEMED de Canavieiras/BA, em que foi 

autorizada a realização da pesquisa empírica no município. Obteve- se da Secretaria informações 

referentes ao quantitativo de escolas na sede e no campo, de professores, de matrícula com 

especificações de alunos com deficiência, documentos para compor o histórico do município com 

relação às políticas formuladas e implementadas de educação especial e inclusiva e o quadro de 

atendimento. 

Em seguida, buscou-se identificar programas implementados pelo município  em parceria 

com governo federal e/ou por iniciativa própria do município, no período de 2008- 2017. Para tanto, 

foi utilizado um roteiro semiestruturado para entrevista (Apêndice I) que possibilitou a 

sistematização das informações referentes à implantação de políticas e/ou programas de educação 

especial e inclusiva e dos dados quantitativos educacionais do 
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município. Os dados utilizados nesta pesquisa foram fornecidos pelo Setor do Censo Escolar da 

SEMED de Canavieiras. 

Para organização do diagnóstico das escolas, foram contatados inicialmente 10 diretoras das 

escolas que aderiram às SRMs na sede e um representante do campo de duas escolas que também 

aderiram ao programa. Também foram contatadas três professoras do AEE, que atuam na SRM. 

Os instrumentos utilizados nesse percurso foram observação das escolas, questionário- 

diagnóstico realizado com diretores (Apêndice II) e com professores das SRMs (Apêndice III). Os 

instrumentos permitiram obter informações que possibilitassem fazer um diagnóstico das escolas 

referente ao atendimento e às políticas de educação inclusiva implementadas e da SRM, assim como 

dos AEEs. 

Como critérios de escolha das escolas, foram utilizados dados do roteiro (Apêndice I) com o 

coordenador geral da SEMED, que sinalizou as escolas que aderiram ao programa da SRM, e 

pesquisa on-line no site do Ministério da Educação (MEC), que confirmou essas escolas. Das 12 

escolas contempladas, duas estavam desativadas, assim apenas 10 foram contadas. Destas, apenas 

sete diretoras responderam ao questionário-diagnóstico sobre a escola, todas localizadas na sede. 

A terceira etapa, baseada na pesquisa-ação, foi formada por negociações e decisões coletivas 

com as professoras, coordenadora e gestora, em que a reflexão e a ação sempre estiveram presentes. 

Foram realizados seis encontros-diálogos com três professoras que atuam no AEE, pelas 

experiências de atuação nas SRMs, foco de análise desta etapa da pesquisa, uma coordenadora e 

uma diretora das escolas que implantaram as SRMs. A partir do diagnóstico do município e das 

escolas, sobre as políticas e programas de educação especial e inclusiva implementados, dialogou-se 

com as professoras, coordenadora e gestora sobre as ações desenvolvidas e a relação dessas ações 

com as suas experiências. 

Foram seis encontros-diálogos realizados em média de uma hora e meia, e ocorreram 

semanalmente, nos meses junho e julho de 2018, e com interrupção no período de recesso das aulas 

no município. Dos encontros-diálogos, cinco foram realizados na Escola Comunitária São 

Boaventura e um na Escola Antônio Carlos Magalhães. 

A pesquisa-ação, inicialmente, seria com uma média de 50 profissionais da educação 

(professoras, coordenadoras e gestoras) que atuavam na gestão, coordenação, sala de  aula regular e 

no AEE das escolas que aderiram às SRMs. Contingentes formados por três gestoras, três 

coordenadoras das escolas que implantaram as SRMs, e em pleno funcionamento, três professoras 

das SRMs e 41 professoras, em média, que possuíam alunos no AEE. Para boa parte 
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do grupo participar da pesquisa ficou inviável por conta da dificuldade em serem substituídas em 

suas salas de aula. 

Como critério de escolha das participantes, escolas que implantaram as SRMs, professoras 

que atuavam nas SRMs, e coordenadoras e gestoras dessas escolas. É oportuno destacar que a 

coordenadora de educação especial do município participou de dois encontros. No primeiro 

encontro, foi utilizado um questionário-diagnóstico (Apêndice II) referente ao conhecimento das 

leis gerais, locais e específicas do atendimento da SRM. 

Vejamos no Quadro 1 o percurso da pesquisa: 

 
 

Quadro 1 – Etapas de desenvolvimento da pesquisa no município de Canavieiras/BA, período 2017- 

2018. 
 

Desenvolvimento da pesquisa no município de Canavieiras/BA 

Ações da pesquisa Data Sujeitos envolvidos 

Visita à Secretaria Municipal de 

Educação de Canavieiras/BA para 
apresentar a pesquisa. 

 

Agosto/2017 
Pesquisadora e coordenadora geral de 

educação municipal. 

 
Levantamento de dados diagnóstico 

na Secretaria Municipal de 
Educação de Canavieiras/BA. 

Outubro/2017 

Novembro/2017 

Janeiro/2018 
Fevereiro/2018 

Março/2018 

Abril/2018 

Coordenadora geral de educação 

municipal. 

Coordenador de educação inclusiva 

Técnicos da Secretaria. 
Coordenador da gestão anterior. 

 

Participação na jornada e em 

reuniões de avaliação do PME. 

Janeiro/2018 

Março/2018 
Abril/2018 

Coordenadora geral de educação 

municipal. 
Coordenador educação inclusiva. 
Representantes convidados. 

Contato com objetivo de marcar 

data de apresentação da pesquisa e 

sua organização aos profissionais da 
educação. 

Março/2018 

Abril/2018 

Maio/2018 
Junho/2018 

 

Pesquisadora e coordenadora geral da 

educação municipal. 

Apresentação da proposta de 

pesquisa e critérios de delimitação 
de sujeitos. 

Março/2018 

Maio/2018 

Pesquisadora e coordenadora geral de 

educação municipal. 

Discussão sobre datas e organização 

da pesquisa referente a: local e 
datas e sujeitos da pesquisa. 

Março/2018 

Maio/2018 

Pesquisadora e coordenadora geral da 

educação municipal. 

Visita ao local da pesquisa. Maio/2018 Pesquisadora e diretora da escola. 

Realinhamento da pesquisa, novas 

discussões sobre datas e 

organização da pesquisa referente 
ao local e datas, e sujeitos da 
pesquisa. 

 
 

Maio/2018 

 
Pesquisadora e coordenadora da educação 

inclusiva. 

Contato com professoras, gestoras e 

coordenadoras das escolas que 

implantaram a sala de recursos 
multifuncionais para convidar a 
participarem da pesquisa. 

Fevereiro/2018 

Março/2018 

Abril/2018 
Maio/2018 
Junho/2018 

 
Pesquisadora e coordenadora de educação 

inclusiva. 
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Desenvolvimento da pesquisa no município de Canavieiras/BA 

Ações da pesquisa Data Sujeitos envolvidos 

Negociações referentes a datas. Maio/2018 Pesquisadora e participantes da pesquisa 

I Encontro coletivo: apresentação 

da pesquisa; assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE); aplicação de questionário 

(diagnóstico); organização das datas 
dos demais encontros. 

 

 
06/06/2018 

 
Pesquisadora. 

Coordenadora da educação inclusiva. 

Coordenadora da escola. 

Professoras. 

Fonte: Organizado pela pesquisadora (2018). 

 

 

 O lugar da pesquisa: o município de Canavieiras/BA 

 
 

O município de Canavieiras/BA está localizado ao sul da Bahia, distante 596 km da capital 

do estado. Possui uma extensão territorial de 1.376 km2, e um litoral com mais 50 km de praias. 

Canavieiras/BA é uma ilha banhada por três rios principais: rio Pardo, rio Cipó, rio Patipe. 

Apresenta os seguintes limites: ao norte – Una; ao sul – Belmonte; ao leste – Oceano Atlântico; e ao 

oeste – Santa Luzia e Mascote (CANAVIEIRAS, 2008). 

O censo realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

registrou que Canavieiras/BA possui uma população de 32.336 habitantes, sendo  26.343 na zona 

urbana e 6.433 na zona rural. Desse número de habitantes, é importante registrar que 

16.247 são mulheres; 16.089 são homens. Em 2016, segundo dados do IBGE, as estimativas 

populacionais eram de 33.002 pessoas (IBGE, 2017). 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 4 no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para os alunos dos anos finais, essa nota 

foi de 2.8. Na comparação com cidades do estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava 

Canavieiras/BA na posição 286 de 417 municípios baianos. Considerando a nota dos alunos dos 

anos finais, a posição passava a 347 de 417 municípios baianos. A taxa de escolarização (para 

pessoas de 6 a 14 anos) foi de 94.9%, em 2010. Isso posicionava o município no 393 lugar de 417 

cidades do estado da Bahia, e na posição 5.043, de 5.570 cidades do Brasil (IBGE, 2015). 

A educação, em Canavieiras/BA, teve início com a fundação da primeira escola mista para 

meninos e meninas da Bahia, em 7 de setembro de 1921, com o nome de Escola Elementar Mista 

“Frei Sampaio” de Canavieiras. Esteve em funcionamento por 87 anos, fundada pela Loja Maçônica 

União e Caridade, a qual tinha parceria com a prefeitura municipal. A escola funcionou até 2017, e 

atualmente no prédio dessa escola foi implementado o Núcleo de 
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Alfabetização e Letramento (NALFA). A segunda escola mais antiga em atividade de 

Canavieiras/BA é o Grupo Escolar 15 de Outubro, fundado pelo governo do estado em 1930 

(CANAVIEIRAS, 2018). 

Atualmente, o município dispõe de 15 unidades de ensino público localizadas na sede, 

destas, duas são creches e uma atende somente a pré-escola, e 28 escolas localizadas no campo. O 

município tem duas escolas da rede estadual, seis escolas da rede particular e uma creche financiada 

por uma organização não governamental italiana que atende crianças de 2 a 5 anos de idade, 

totalizando 52 unidades escolares. O município dispõe de quatro SRMs, sendo três na rede municipal 

e uma na rede particular. 

A matrícula inicial, em 2017, nas escolas localizadas na sede, teve um total de 5.179 

alunos, e nas escolas do campo, 1.426, totalizando 6.605 alunos matriculados nas escolas públicas, 

destes, 115 alunos apresentam alguma deficiência (CANAVIEIRAS, 2018). 

 
Os sujeitos da pesquisa 

 
 

Inicialmente, a pesquisa foi organizada para acontecer com uma média de 50 profissionais da 

educação (professoras, coordenadoras e gestoras) que atuavam na gestão, coordenação, sala de aula 

regular e no AEE das escolas públicas municipais que aderiram às SRMs, formados por três 

gestoras, três coordenadoras das escolas que implantaram as SRMs, e em pleno funcionamento, três 

professoras das SRMs e 41 professoras, em média, que possuíam alunos no AEE. 

Por conta da inviabilidade de participação de todas as profissionais da educação envolvidas 

com a educação especial inclusiva do município, convidamos nove profissionais da educação: três 

gestoras, três coordenadoras, três professoras das escolas que possuem SRMs, e estão em 

funcionamento. Assim, participaram dos seis encontros-diálogos: uma coordenadora, uma diretora e 

três professoras das SRMs. Vale destacar que, efetivamente, duas professoras que atuam no AEE e 

uma coordenadora participaram de todos dos encontros. 

 
 A pesquisa-ação no município de Canavieiras/BA 

 
 

Como mencionamos anteriormente, a terceira fase da pesquisa foi conduzida pelo método da 

pesquisa-ação. De posse do diagnóstico do município e escolas referente à implantação de políticas 

e/ou programas de educação especial e inclusiva e dos dados 
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quantitativos educacionais, marcamos o primeiro encontro com os sujeitos da pesquisa (três 

professoras da sala de AEE, uma coordenadora e uma gestora). 

Com o grupo formado, foi aplicado um questionário-diagnóstico (Apêndice II) para 

conhecer o perfil das professoras, coordenadora e gestora e as experiências sobre as políticas e/ou 

programas de educação especial e inclusiva, e o trabalho desenvolvido nas SRMs. Os diálogos 

aconteceram sob a forma de encontros com as professoras, coordenadora e gestora, para a 

discussão das ações desenvolvidas na SRM e da relação dessas ações com a gestão da escola, com 

os professores das salas regulares, e com a própria prática em relação à educação especial na 

perspectiva inclusiva. 

Por se tratar de uma pesquisa-ação, a coleta de informações aconteceu por meio do diálogo, 

que contribuiu para a busca da resposta das questões de pesquisa. A realização dos encontros 

aconteceu com a discussão das políticas/programas de educação especial e inclusiva presentes no 

Brasil e no município de Canavieiras/BA, no período de 2008-2017, e as percepções das professoras 

a respeito dessas políticas no cotidiano das salas. Um questionário- diagnóstico (Apêndice II) foi 

apresentado ao grupo contendo questões referentes ao perfil do grupo, às políticas públicas para a 

educação especial nacional e local, e para finalizar questões sobre o AEE. O questionário serviu de 

instrumento para coleta de informações; produção de novas discussões; e base para escrita do 

relatório coletivo. 

No Quadro 2, apresentamos as etapas de desenvolvimento da pesquisa-ação no município 

de Canavieiras/BA, no período de junho e julho de 2018. 

 
Quadro 2 – Etapas de desenvolvimento da pesquisa-ação no município de Canavieiras/BA, no período 

junho e julho de 2018. 
 

Desenvolvimento da pesquisa-ação no município de Canavieiras/BA 

Ações da pesquisa Data Sujeitos envolvidos 

I Encontro coletivo: apresentação da 

pesquisa; assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE); aplicação de questionário 

(diagnóstico); organização das datas dos 
demais encontros. 

 

 
06/06/2018 

Pesquisadora. 

Coordenadora da educação 

inclusiva. 
Coordenadora da escola. 

Professoras. 
Gestores. 

II Encontro coletivo: retomada do 
encontro anterior a partir do diagnóstico; 

definição do problema; discussão sobre as 

legislações a ser estudadas; informação do 
perfil do grupo. 

 
 

13/06/2018 

Pesquisadora. 
Coordenadora da escola. 

Professoras. 
Gestores. 

III Encontro coletivo: diálogos referentes 

ao PME e comparação PNE (2008-2018) e 
(2015-2025). 

 
20/06/2018 

Pesquisadora. 

Coordenadora da escola. 
Professoras. 

IV Encontro coletivo: estudos e discussão 04/07/2018 Pesquisadora. 
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Desenvolvimento da pesquisa-ação no município de Canavieiras/BA 

Ações da pesquisa Data Sujeitos envolvidos 

sobre as políticas públicas: uma visão 
geral dos pontos referente à sala de 

recursos; documentos de implantação da 

sala de recursos multifuncionais; discussão 
sobre produto. 

 Coordenadora da escola. 
Professoras. 

V Encontro coletivo: retomada de 
diálogos sobre a proposta do produto; 

análise e discussão do projeto político 

pedagógico das escolas; 
orientação de adequação e instituição do 

AEE no projeto. 

 

 
18/07/2018 

 
Pesquisadora. 

Coordenadora da escola. 
Professoras. 

VI Encontro coletivo: sistematização da 
proposta; guia didático. 

 

25/07/2018 

Pesquisadora. 
Coordenadora da escola. 

Professoras. 

Fonte: Organizado pela pesquisadora (2018). 

 

 

Cada encontro foi mediado por discussões introduzidas no grupo, a partir da sistematização 

e apresentação das informações e dados recolhidos no encontro anterior. Nesse sentido, as 

discussões e debates foram gravados em áudio. Também, foram realizados registros e anotações no 

diário de campo. Ao finalizar cada encontro, o procedimento adotado consistiu em transcrever as 

gravações, organizar em slides, e apresentar no encontro seguinte, com a produção de novas 

discussões. 

Durante o percurso, nos encontros de discussão da pesquisa, surgiriam várias dificuldades em 

relação à frequência das coordenadoras e gestoras. A partir do diálogo junto ao grupo, foram 

identificados diversos fatores que interferiram, impedindo a participação constante de todas as 

participantes nos encontros agendados. Seguem as principais: acentuado número de tarefas e 

atividades exercidas nas instituições; funcionários com licença ou férias sem substituição; encontro 

que coincidia com datas de atividades importantes desenvolvidas nas instituições das quais era 

imprescindível estarem presentes – vale destacar sobre esse ponto que as datas foram discutidas 

com as gestoras das escolas, mas ainda assim surgiram alguns entraves. Além disso, as negociações 

dos encontros, assim como a mudança de datas dos encontros, tiveram interrupções decorrentes de 

outros fatores, como avaliação do PME, audiência pública, os jogos da Copa, festas juninas e 

recesso. 

O planejamento das ações foi realizado em três fases, que se organizam na forma de espiral, 

como prevê a pesquisa-ação: 1) acordos: referem-se ao estabelecimento do compromisso da 

Secretaria e das negociações entre os sujeitos que estavam envolvidos com a pesquisa, considerando 

os objetivos da pesquisa, que devem ser apresentados na ocasião. Nessa 
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fase também foram definidos o local e o calendário de encontros; 2) delimitação do problema a 

ser abordado: esta fase se caracterizou pela apresentação do pré-projeto que foi elaborado, 

considerando-se apenas as primeiras impressões do problema. Nela, foi introduzida a discussão da 

abordagem teórica, que foi traduzida numa linguagem simples, acessível a todos. Foi uma fase 

longa por se concentrar na reflexão sobre o objeto da pesquisa, a teorização; e 3) o registro: foi uma 

constante do processo, portanto, não foi a última fase. Mas sua importância merece destaque. Cada 

registro, devidamente datado e catalogado, representa uma fase do diálogo e a soma deles representa 

a conclusão da pesquisa. As interpretações parciais e a final estão nele contidas. Vejamos a 

organização das fases no Quadro 3: 

 
Quadro 3 – Roteiro metodológico do desenvolvimento das fases dos encontros coletivos da pesquisa- 

ação no município de Canavieiras/BA. 
 

 

Encontros-diálogos 

Instrumentos de 

coleta e análise de 
dados 

Período de 

desenvolvimento 

1º Momento – acordos   

Encontro coletivo nº 1: apresentação do projeto às 
Diálogo. 

Ficha de identificação. 

Áudio. 

Anotações. 

 

professoras e coordenadora geral e da escola, seleção dos Março/2018 

sujeitos através da disponibilidade e aceitação; diálogo para Abril/2018 
definição do calendário e local dos encontros, assinatura do Junho/2018 
TCLE; apresentação da pesquisa pela pesquisadora.  

2º Momento – delimitação do problema   

Encontro coletivo nº 2: discussão e reestruturação sobre o 
Sugestões de 

reestruturação dos 

elementos da cartilha. 

Slides. 

PPP. 
Gravações em áudio. 

Anotações. 

 

que seria o objeto de pesquisa do grupo; dados do perfil do  

grupo; diálogos sobre delimitação do problema, a partir do 
questionário diagnóstico. 
Encontro coletivo nº 3: organização do planejamento e 
discussão sobre as políticas nacional e local referentes à 

Maio/2018 

Junho/2018 

Julho/2018 

educação das pessoas com deficiência. Discussões sobre as  

fragilidades do AEE.  

3º Momento – registro   

Encontro coletivo nº 4: diálogos sobre as legislações e   

políticas referentes à SRM. Diálogos sobre o guia didático. Guia didático.  

Encontro coletivo nº 5: discussão e análise do PPP. 

Encontro coletivo nº 6: apresentação e discussão do esboço 

do relatório final, discussão e reorganização da pesquisa. 
Encontro coletivo nº 7: seminário nas escolas, e elaboração 

Áudios. 
Participação nas 

atividades da 

escola/comunidade. 

Junho/2018 

Julho/2018 

Setembro/2018 

do guia didático referente ao trabalho desenvolvido nas Anotações.  

SRMs, o AEE.   

Fonte: Organizado pela pesquisadora (2018). 

 

 

Na delimitação do problema a ser abordado, conforme foi apresentado no Quadro 3, foram 

apresentados pelo grupo os desafios, nos quais indicaram os planejamentos e trajetórias das 

futuras discussões. Os desafios, listados pelo grupo, foram classificados diante das 
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situações-limite anunciadas, e organizados nas categorias: a SRM e o AEE, representando as 

fragilidades do AEE. O grupo decidiu estudar essas duas situações e a pesquisadora organizou 

atividades que corresponderam às expectativas dos sujeitos da pesquisa. 

A cada fase das discussões, realizamos avaliações das ações e das sugestões de novas 

estratégias para as discussões seguintes, que ocorreriam nos encontros posteriores, em um 

processo de ação-reflexão-ação. Desse processo, a sugestão de um guia didático foi sendo 

desenvolvida e discutida em todos os encontros subsequentes ao da delimitação do problema. 

A fase de registro foi organizada por meio das atividades no decorrer de todas as fases e, 

principalmente, nos encontros na fase de delimitação da pesquisa. A análise dos resultados dos 

diálogos foi apresentada para discussão às professoras em cada início dos encontros até a 

elaboração do relatório final, cumprindo-se o prazo da pesquisa exigido pelo Programa Mestrado 

Profissional em Educação (PPGE) – Formação de Professores da Educação Básica da UESC. Vale 

destacar que as ações da pesquisa continuaram após o término e apresentação do relatório final ao 

grupo, conforme relatos das professoras, coordenadora e gestora. 

As contribuições da pesquisa, às instituições de Canavieiras/BA, se sistematizaram por meio 

do repensar ações nas escolas referentes às SRMs e ao AEE, em sua função e organização do 

atendimento realizado nas salas pelas professoras. De acordo com o relato das professoras, 

coordenadora e gestora, e com a participação da pesquisadora, as atividades foram sendo 

desenvolvidas nas escolas com o intuito de superar as situações-problema elencadas e discutidas no 

grupo. Na Escola 1, buscou a articulação da professora da SRM com o professor da sala regular. 

Além disso, foi proposta a análise e discussão do PPP da escola. Na Escola 2, a gestora que 

participou da pesquisa discutiu a orientação das SRMs e do AEE para reelaboração do PPP com a 

coordenadora para iniciar o processo de reformulação e institucionalização desses temas no PPP. 

Na Escola 3, não foi possível iniciar o processo de discussão durante o desenvolvimento da pesquisa. 

De todo o trabalho desenvolvido pela pesquisa, resultou no produto final a elaboração de um 

guia didático (Apêndice IV) acerca das atividades desenvolvidas no AEE e nas SRMs. Esse material 

ficou de ser apresentado em um seminário (Apêndice V) organizado pelas participantes da pesquisa 

com o apoio da Secretaria de Educação, com o objetivo de apresentar os resultados da pesquisa com 

foco no fortalecimento do AEE e, consequentemente, da escola. 

Para a composição do produto final, o grupo e a pesquisadora estudaram as 

políticas/programas de educação especial e inclusiva presentes no Brasil e no município de 

Canavieiras/BA no período de 2008-2017: Constituição Federal de 1988; LDB de 1996; Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica de 2001; Política Nacional 
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de Educação Especial na Educação Básica de 2008; Manual de Orientação: Programa de 

Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais de 2010; pontos referentes à institucionalização do 

PPP, os PMEs de Canavieiras/BA, Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009; Parecer CNE/CEB nº 

17 (BRASIL, 2001a); análise em grupo do PME (2008-2018) e (2015-2025), do PPP para 

institucionalização do AEE; o perfil, relatos orais, áudios e fotos. Os estudos foram realizados nos 

encontros coletivos. Além disso, houve também participação nas atividades de avaliação do PME 

(2015-2025) e na jornada pedagógica da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) do 

município. 

No capítulo 4, apresentamos com detalhes cada etapa da pesquisa, com ênfase na descrição 

dos encontros coletivos e nas reflexões e ações do grupo. 

Os encontros-diálogos foram enriquecedores e, à medida que aconteciam, as professoras 

sentiam-se contempladas com as discussões e evidenciaram a necessidade de estudos e discussões 

como estas para melhor compreender e desenvolver os trabalhos no AEE. Os encontros-diálogos 

tiveram uma dinâmica de participação intensa de todos os envolvidos, todas se apresentaram como 

sujeitos ativos imbricados, imersos no trabalho desenvolvido. Dessa forma, destaca-se a importância 

da participação e envolvimento do grupo nas reflexões e ações. 
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2 A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

A cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos 

seres humanos não é um dado. É um construído da convivência coletiva, que requer o 
acesso ao espaço público. É este acesso ao espaço público que permite a construção de 

um mundo comum através do processo de asserção dos direitos humanos 

(Hannah Arendt, 1988). 

 

Ao se discorrer sobre o contexto histórico das políticas públicas educacionais para pessoas 

com deficiência, faz-se necessário destacar que tal contexto não se fez homogêneo, linear, mas se 

deu de várias formas em cada lugar e momento da história. Evidenciamos que no mesmo momento 

em que pessoas com deficiência em determinado país tinham atendimento diferenciado por 

iniciativas do governo, em outros países, persistiam práticas discriminatórias e excludentes, com 

tratamentos associados à rejeição, eliminação e assistencialismo. É oportuno destacar, como afirma 

Silva (1987, p. 21), que “anomalias físicas ou mentais, deformações congênitas, amputações 

traumáticas, doenças graves e de conseqüências incapacitantes, sejam elas de natureza transitória 

ou permanente, são tão antigas quanto à própria humanidade”. 

Nessa direção, propomos, neste capítulo, abordar alguns conceitos que se fazem necessários 

ao entendimento deste trabalho, assim como analisar as principais políticas públicas para educação 

da pessoa com deficiência no Brasil, com recorte temporal a década de 1980, por compreendermos 

esse período de retomada da democracia no país e a implementação de políticas públicas mantidas 

pelo Estado de extrema relevância. Vale ressaltar, no entanto, que, no contexto histórico brasileiro, 

a respeito do atendimento à pessoa com deficiência, evidenciou-se que, no século XIX, ocorreram 

algumas ações isoladas que influenciaram as primeiras iniciativas na década de 1960 e, 

posteriormente, as demais décadas. 

 
 Do conceito da pessoa com deficiência, as necessidades educativas especiais à educação 

especial inclusiva 

 
A educação da pessoa com deficiência passou por profundas transformações ao longo da 

história, principalmente em relação aos aspectos conceituais, às políticas públicas, ao atendimento 

escolar, entre outros. Nesse contexto, abordar a educação da pessoa com deficiência exige 

conhecer, nos diferentes períodos da história, como foram construídos os conceitos como 

deficiência, necessidades educativas especiais, educação especial, educação 



36 
 

inclusiva e AEE. Também exige a compreensão desses conceitos contidos nos documentos legais, 

assim como na literatura. Sem a pretensão de esgotar a discussão, o intuito neste trabalho é situar o 

leitor a respeito das mudanças conceituais e suas justificativas. 

Na primeira  metade do século XX, “as pessoas eram deficientes por causas 

fundamentalmente orgânicas, que se produziam no início do desenvolvimento e cuja modificação 

posterior era difícil” (MARCHESI, 2004, p. 15). Nesse período, destaca-se e permanece a ideia de que 

“o problema era inerente à criança, com poucas possibilidades de intervenção educativa e de 

mudança” (MARCHESI, 2004, p. 15). Partindo desse ponto de vista, ainda de acordo com Marchesi 

(2004), verificam-se duas significativas consequências que impulsionaram o atendimento à pessoa 

com deficiência ao longo desse período: “A primeira consequência é a de necessidade de um 

diagnóstico preciso do transtorno” (MARCHESI, 2004, p. 17) e “a segunda manifesta-se na aceitação 

generalizada de que a atenção educativa dos alunos com algum prejuízo ou deficiência supõe que tenha 

que ser escolarizados em escolas especiais” (MARCHESI, 2004, 

p. 17). A visão de que a causa de todo problema era da criança influencia, assim, a forma de 

atendimento, surgindo “as escolas de educação especial, que se estendem e consolidam-se como a 

melhor alternativa para tais alunos” (MARCHESI, 2004, p. 17). 

No decorrer das décadas de 1940 e 1950, segundo Marchesi (2004), ocorrem mudanças 

significativas em que começa a ser questionada a “incurabilidade” do transtorno, abrindo espaço 

para repensar essa concepção, observando-se, nesse período, que “influências sociais e culturais 

podem influenciar um funcionamento intelectual deficitário” (MARCHESI, 2004, p. 17). Nesse 

período, as escolas de educação especial continuam a se expandir, sendo consideradas relevantes 

sob a justificativa de as escolas regulares possuírem números elevados de alunos nas classes e a 

necessidade de atenção educativa mais especializada (MARCHESI, 2004). 

A década de 1960, segundo Marchesi (2004), traz mudanças profundas no campo da 

educação especial, marcadas por âmbitos sociais diversos, a avaliação das escolas especiais 

apresenta resultados limitados e começa a ser repensada a forma de atendimento segregada. Nesse 

período surgem as iniciativas de integração, e a deficiência começa a ser vista com uma nova ótica 

educacional, tendo como um dos principais motivos: 

 
Nova concepção dos transtornos do desenvolvimento e da deficiência. A ênfase anterior nos fatores inatos e 
constitutivos, na impossibilidade, no tempo e nas possibilidades de agrupar as crianças com os mesmos 

déficits nas mesmas escolas especiais, abre caminho para uma nova visão em que não se estuda a deficiência 

como uma situação interna do aluno, mas em que ela é considerada em relação aos fatores ambientais e, 
particularmente, à resposta que a escola proporciona. O déficit já não é uma categoria com perfis clínico 
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estáveis, mas se estabelece em função da experiência educativa. O sistema educacional, portanto, pode 

intervir para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com alguma característica  ‘deficitária’ 

(MARCHESI, 2004, p. 17). 

 
De acordo com Mantoan (2011), em 1969, os movimentos em favor da integração 

questionam as práticas sociais e escolares de segregação. A integração tem por base “o princípio de 

normalização, que, não sendo específico da vida escolar, atinge o conjunto de manifestações e 

atividades humanas e todas as etapas da vida das pessoas, sejam elas afetadas ou não por uma 

incapacidade, dificuldade ou inadaptação” (MANTOAN, 2011, p. 14). 

A experiência educativa, entre outros fatores, contribui de forma significativa para que se 

tenha um novo olhar do ponto de vista educativo, de forma a influenciar o atendimento à pessoa com 

deficiência. No plano conceitual, surge um enfoque fundamentado em um novo conceito, o de 

necessidades educativas especiais, iniciado na década de 1960 (MARCHESI, 2004). O termo 

“apresenta quatro características principais: afeta um conjunto de alunos, é um conceito relativo, 

refere-se principalmente aos problemas de aprendizagem dos alunos na sala  de aula e supõe 

provisão de recursos e suplementos” (MARCHESI, 2004, p. 20). 

O termo “necessidades educativas especiais”, de acordo com Marchesi (2004), apesar 

das vantagens, também é alvo de críticas, entre elas, se destaca: por ser excessivamente vago, 

amplo, por necessitar de outros termos para definir a deficiência e, por último, por apresentar 

uma visão otimista da educação especial. Segundo Marchesi (2004), o conceito “necessidades 

educativas especiais” é ampliado na Conferência Mundial sobre Educação para Todos 

(UNESCO, 1990). A Declaração de Salamanca foi o primeiro documento a utilizar o termo e 

refere-se “[...] a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais se originam 

em função de deficiências ou de dificuldades de aprendizagem” (UNESCO, 1994). 

No documento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, art. 1º, são 

consideradas pessoas com deficiência “aquelas que 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” (CONVENÇÃO..., 2011, p. 26). 

A integração da pessoa com deficiência é iniciada, e é vista como positiva; vale destacar 

que eram parte desse modelo educacional aquelas que eram consideras “menos afetadas”. 

Segundo Beyer (2002, p. 163), “o paradigma da integração traz um acento totalmente novo à 

educação especial e, evidentemente, provoca um abalo no paradigma clínico e segregacionista 
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da educação especial”. Miranda (2004, p. 2) afirma que “a fase de integração fundamentava-se 

no fato de que a criança deveria ser educada até o limite de sua capacidade”. 

Sanches e Teodoro (2006, p. 66) descrevem que “a integração escolar retirou as crianças 

e os jovens em situação de deficiência das instituições de ensino especial, em defesa da sua 

normalização, o que lhes permitiu o usufruto de um novo espaço e novos parceiros de convívio, 

de socialização e de aprendizagem (a escola regular)”. 

Na integração escolar, como afirma Mantoan (1997), o aluno precisa se adaptar ao 

sistema educacional, e é “uma forma condicional de inserção em que vai depender do aluno, ou 

seja, do nível de sua capacidade de adaptação às opções do sistema escolar, a sua integração, 

seja em uma sala regular, uma classe especial, ou mesmo em instituições especializadas” (p. 8). 

As limitações da integração escolar levaram à formulação de propostas mais radicais, 

impulsionando um movimento radical e inclusivo que se fundamenta na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, que obriga os poderes a garantir educação de qualidade para todos, 

independentemente de suas necessidades educativas. 

As mudanças no atendimento às diversas deficiências dos alunos foram sentidas, 

principalmente, a partir de meados dos anos de 1960, em que a concepção de que fatores 

externos podem influenciar o desenvolvimento da pessoa com deficiência, abrindo lugar para 

um novo conceito para deficiência e, com isso, para novas práticas de atendimento. Vale 

ressaltar que a educação especial, como outros conceitos, também passou por transformações. 

Inicialmente, as escolas especiais eram um atendimento à pessoa com deficiência, separada do 

sistema educacional vigente, porém, com o decorrer do tempo, modifica e assume uma nova 

significação, mas que ainda hoje possui controvérsia. 

Nesse contexto, cabe destacar a influência da concepção e conceituação nas ações de 

atendimento frente à pessoa com deficiência. No início do século passado, a deficiência era 

vista como única e exclusivamente como problema da pessoa, portanto, nada poderia ser feito 

que pudesse reverter o quadro da pessoa deficiente. Nessa direção, as pessoas com deficiência 

não possuíam nenhum tipo de atendimento, sendo até exterminadas, passando pelo atendimento 

assistencialista e, posteriormente, por atendimento em escolas especiais. 

A partir da década de 1990, grandes transformações nas políticas educacionais 

impulsionadas pela reorganização do capital revela um novo modelo educacional, a inclusão. A 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) se constitui no marco dessas novas mudanças, em 

que o governo brasileiro assume transformar o sistema educacional brasileiro em inclusivo e 

garantir que todas as crianças e jovens estejam incluídos no sistema educacional. Segundo a 

Declaração, o princípio fundamental da escola inclusiva: 
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É o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam 

ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas 
de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade a todos através de um currículo 

apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e 

parceria com as comunidades. Contudo, se o professor alega que o aluno não 
está aprendendo, antes de ele ser rotulado e/ou excluído, devem ser 

respondidas, pelo menos, três perguntas: O que se está esperando que ele 

aprenda, ou seja, quais objetivos estão previstos no seu processo de 
escolarização? O que lhe está sendo ensinado e para que, portanto, quais 

conteúdos estão compondo o planejamento do professor? Como está se 

realizando seu ensino, ou seja, que metodologia e quais procedimentos são 
administrados e que materiais e equipamentos estão à disposição? (UNESCO, 

1994). 

 

Essa nova concepção de organização da educação especial exige novas políticas e 

práticas para que tais direitos sejam garantidos. Desse modo, a educação especial nesse 

contexto, de acordo com definição da Secretaria de Educação Especial do Ministério da 

Educação – SEESP/MEC (BRASIL, 1994), é: 

 
Processo que visa promover o desenvolvimento das potencialidades de 

pessoas portadoras de deficiência, condutas típicas e altas habilidades, e que 
abrange os diferentes níveis e graus do sistema de ensino. Fundamenta-se em 

referências teóricas e práticas compatíveis com as necessidades específicas de 

seu alunado. O processo deve ser integral, fluindo desde a estimulação 
essencial até os graus superiores do ensino. Sob o enfoque sistêmico, a 

Educação Especial integra o sistema educacional vigente,  identificando-se 

com sua finalidade, que é a de formar cidadãos conscientes e participativos 

(BRASIL, 1994, p. 17). 

 

De acordo com Mantoan (1997, p. 114), “as escolas inclusivas propõem um modo de se 

construir o sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos que é 

estruturada em virtude dessas necessidades”. Essa perspectiva educacional inclusiva, ainda 

segundo a autora, além de propor uma atenção aos alunos que apresentam dificuldades na 

escola, amplia a atenção para todos os presentes na escola, sejam outros alunos, professores, 

pessoal administrativo. Uma visão que pretende uma reformulação da escola como um todo,  

que percebe que o sucesso dos alunos depende de novas práticas, de um novo olhar sobre a 

escola historicamente estabelecida para atender uma pequena parcela da população. Portanto, a 

inclusão, segundo a autora, “questiona não somente as políticas e a organização da educação 

especial e da regular, mas também o próprio conceito de integração [...], pois prevê a inserção 

escolar de forma radical, completa e sistemática” (MANTOAN, 2003, p. 14). 
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A década de 1990 traz o conceito de deficiência na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, no art. 20, § 2º, e conceitua como deficiente a “pessoa incapaz para o trabalho e para a 

vida independente”. 

A LDB de 1996, em seu art. 58, Capítulo V, define educação especial como: 

“modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais”. No § 1º, “estabelece os serviços de apoio 

quando necessários aos alunos da educação especial na escola regular” (BRASIL, 1996). 

Segundo Mazzotta (2005), a educação especial é uma: 

 
 

modalidade de ensino que se caracteriza por um conjunto de recursos e 

serviços educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, em 
alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 

educação formal dos educandos que apresentam necessidades educacionais 

muito diferentes das da maioria das crianças e jovens (p. 11). 

 
Em 1999, o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro, cria a Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), pela influência dos organismos 

internacionais, e em seu art. 3º, inciso I, define deficiência como “toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 

desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”; e inciso II 

– “deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos 

tratamentos”. No decreto supracitado, define educação especial no art. 24, § 1º ao 5º, que: “§ 1º 

Entende-se por educação especial, para os efeitos deste Decreto, a modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com necessidades 

educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência”. 

De acordo com Glat (2007), a ressignificação da educação especial ocorre a partir do 

movimento da educação inclusiva, em que todos os alunos com deficiência devem aprender 

junto com os demais alunos na escola regular. No entanto, destaca Glat (2007, p. 187), a 

educação inclusiva não pode significar, “[...] a descontinuidade dos serviços da Educação 

Especial [...] esses serviços são até ampliados na medida em que esta deixa de ser uma 

modalidade paralela, tornando-se um elemento integrante e integrador presente no cotidiano de 

todas as escolas”. 

O princípio de educação inclusiva numa visão ampliada, segundo Glat (2007): 
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É a transversalidade social, implicando, portanto, um processo de 

reestruturação de todos os aspectos constitutivos da escola, envolvendo a 

gestão de cada unidade e dos próprios sistemas educacionais, estendendo-se e 
perpassando-se por toda a estrutura social global e local (GLAT, 2007, p. 21). 

 

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

Básica, Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de fevereiro de 2001, educação especial é definida 

como: 

 
modalidade da educação escolar, [...] um processo educacional definido por 

uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais 
especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 

suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns,  

de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades especiais, em 

todas as etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, 2001b, p. 39). 

 

As diretrizes de 2001 foram importantes para garantir, em todo processo educacional, 

bem como em todas as etapas da educação, serviços especializados para atender e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades especiais. De 

maneira geral, asseguram serviços educacionais especiais, preferencialmente na rede regular, 

trazendo explicitamente a ideia de educação inclusiva. No entanto, não foram incisivas no 

sentido de imprimir que todos os alunos com deficiência devam aprender junto com os demais 

alunos na escola regular. 

Em 2008, a PNEEPEI reafirma a educação especial como uma modalidade de ensino 

que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza AEE, disponibiliza os recursos e 

serviços; se diferenciando das diretrizes de 2001, por assegurar a sua utilização no processo de 

ensino-aprendizagem nas turmas comuns de ensino regular, tendo por objetivo: 

 
Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas turmas comuns do 

ensino regular, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso ao 
ensino comum, a participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais 

elevados de ensino; a transversalidade da educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior; a oferta do atendimento educacional 
especializado; a formação de professores para o atendimento educacional 

especializado e aos demais profissionais da educação, para a inclusão; a 

participação da família e da comunidade; a acessibilidade arquitetônica, nos 

transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informações; e a articulação 
intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008a). 
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Até a PNEEPEI (BRASIL, 2008a), a educação especial caminhou paralelamente à 

educação comum. Em 2008, a educação especial deve ser oferecida no sistema nacional de 

educação como um serviço que possibilita o acesso e a participação do aluno na classe regular. 

Nesse sentido, a educação especial dever ser oferecida como determina a LDB (BRASIL,  

1996), como um AEE, complementar e suplementar ao do ensino regular, mas, também, como 

determina a política de 2008, o sistema nacional de educação deve assumir uma concepção 

inclusiva, onde todos os alunos têm direito, garantidos constitucionalmente, a ser matriculados 

em classes do ensino regular. 

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2008 teve 

grande influência para o estabelecimento da PNEEPEI (BRASIL, 2008a) no Brasil. Em seu art. 

1º, a Convenção da ONU (2008) define “pessoas com deficiência são aquelas que 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” (A CONVENÇÃO..., 2008), ratificado 

pelo Brasil no Decreto Legislativo  nº 186/2008 (BRASIL, 2008b), de acordo com o 

procedimento previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal de 1988, e promulgada pelo 

Decreto nº 6.949/2009. 

Além do estabelecimento da PNEEPEI, o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, 

dispõe sobre o AEE e tem por finalidade a ampliação do serviço, conforme o § 1º: “Considera- 

se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos no ensino regular” (BRASIL, 2008c). Nas diretrizes operacionais, por 

meio da Resolução nº 4, do CNE/CEB de 2009 (BRASIL, 2009b), o AEE deve ser um 

atendimento na rede regular de ensino. 

O AEE, previsto no Decreto nº 6.571/2008, foi projetado com o objetivo de 

complementar o ensino regular com atividades no contraturno que, de acordo com as 

necessidades educacionais especiais de cada estudante, estimulem o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para a efetiva participação em sala de aula regular. 

Em 2011, o Decreto nº 7.611 reafirma em seu art. 2º, § 1º, “o atendimento educacional 

especializado, compreendido como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucional e continuamente”. Partindo da premissa que educação 

inclusiva possui como base o princípio de acolhimento em escolas comuns de todos os alunos, 

sem levar em conta condições socioeconômicas, raciais, culturais ou de desenvolvimento 

(UNESCO, 1994), vê-se que no Brasil a educação inclusiva foi reafirmada como política 
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nacional brasileira, e estabelece como dever do Estado a garantia de um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis de ensino e, preferencialmente, na rede regular de ensino 

(BRASIL, 2011). 

Desde a Constituição Federal de 1988, em termos legais, vem ocorrendo o 

reconhecimento da pessoa com deficiência e a necessidade do processo inclusivo nas escolas. O 

exemplo, destacamos a garantia do AEE oferecido, preferencialmente, na rede regular de  

ensino, como disposto no art. 208, da CF/1988. “O dever do Estado com a Educação será 

efetivado mediante a garantia” de: “III – atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). 

Embora concordemos que houve avanços significativos, concluímos que este é um 

processo em andamento que ainda tem suas bases ancoradas na exclusão de grande parte das 

crianças do sistema educacional de ensino. Mantoan, (2003, p. 50) alerta sobre “problemas 

conceituais, desrespeito a preceitos constitucionais, interpretações tendenciosas de nossa 

legislação educacional e preconceitos distorcem o sentido da inclusão escolar reduzindo-a 

unicamente à inserção de alunos com deficiência no ensino regular”. Desse modo, ainda temos 

um amplo caminho a percorrer até alcançar teoricamente uma educação que, por natureza e 

essência, contemple verdadeiramente todas as crianças e jovens com deficiência. 

 
 A Educação especial na perspectiva inclusiva nos documentos dos organismos 

internacionais 

 
Os documentos normativos e orientadores referentes à educação especial numa 

perspectiva inclusiva, publicados pelos organismos multilaterais, em âmbito internacional, 

influenciaram diretamente, a partir dos anos de 1990, a formulação de políticas no Estado 

brasileiro (BRASIL, 2007a). O debate sobre essa temática no Brasil sofreu a influência da 

Conferência de Jomtien, em 1990, na Tailândia, e, posteriormente, em 1994, da Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade, em Salamanca, na 

Espanha. 

Em Jomtien, diferentes países concordaram com a Declaração Mundial de Educação 

para Todos, entre eles, o Brasil, que firmou compromisso de construir um sistema educacional 

brasileiro inclusivo ao concordar com o documento. Em 1994, o Brasil foi signatário do 

documento construído em Salamanca, conhecida como a Declaração de Salamanca. 

A Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade, 

promovida pelo governo da Espanha, em 1994, em parceria com a United Nations Educational, 
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Scientific and Cultural Organization (UNESCO), teve por objetivo promover educação para 

todos. Reuniram-se, em Salamanca, mais de 300 participantes, e a representação de 92 governos 

e 25 organizações internacionais. A Declaração de Salamanca, como ficou conhecida, “define 

políticas, princípios e práticas da Educação Especial e influi nas Políticas Públicas da 

Educação” (UNESCO, 1994). Em linhas gerais, a Conferência e os documentos produzidos 

ressaltaram mudanças necessárias à política educacional a fim de promover um sistema 

educacional inclusivo. Elencamos algumas propostas consideradas importantes na 

sistematização e organização dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos: 

 
Os sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados de 

modo que tenham em vista toda gama dessas diferentes características e 

necessidades; 
Adotar com força de lei ou como política, o princípio da educação integrada 

que permita a matrícula de todas as crianças em escolas comuns, a menos que 

haja razões convincentes para o contrário; 
Assegurar que, num contexto de mudança sistemática, os programas de 

formação do professorado, tanto inicial como contínua, estejam voltados para 

atender às necessidades educacionais especiais nas escolas...; 
Os administradores locais e os diretores de estabelecimentos escolares devem 

ser convidados a criar procedimentos mais flexíveis de gestão, a remanejar os 

recursos pedagógicos, diversificar as opções educativas, estabelecer relações 

com pais e a comunidade; o corpo docente, e não cada professor, deverá 
partilhar a responsabilidade do ensino ministrado a crianças com necessidades 

especiais; 

Nesse sentido, tais dispositivos devem converter-se em um compromisso 
ético-político de todos, nas diferentes esferas de poder, e em responsabilidades 

bem definidas para sua operacionalização na realidade escolar (UNESCO, 

1994). 

 

A Declaração de Salamanca reafirmou “[...] compromisso em prol da Educação para 

Todos, reconhecendo a necessidade e a urgência de garantir a educação para as crianças, jovens 

e adultos com necessidades educativas especiais no quadro do sistema regular de educação” 

(UNESCO, 1994). Fundamenta-se no princípio da igualdade de direito entre as pessoas, 

objetivando uma educação de qualidade para todos, sem discriminação, respeitando acima de 

tudo as diferenças individuais com vistas a garantir o acesso, mas também e, principalmente, a 

permanência desses alunos até o mais alto nível de formação (UNESCO, 1994). 

Carvalho (2002) ressaltou o objetivo principal da Declaração de Salamanca, que diz 

que: 
 

 

A escola inclusiva é o lugar onde todas as crianças devem aprender juntas, 
sempre que possível independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que elas possam ter, conhecendo e respondendo às necessidades 
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diversas de seus alunos, acomodando ambos estilos e ritmos de aprendizagem 

e assegurando uma educação de qualidade a todos através de um currículo 

apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e 
parcerias com as comunidades (UNESCO, 1994 apud CARVALHO, 2002, p. 

11). 

 

Sobre os princípios, políticas e práticas na área das necessidades educacionais especiais, 

a Declaração de Salamanca se constitui como um importante documento que possui extrema 

relevância desde a década de 1990, até os dias atuais. Em âmbito mundial, na promoção de uma 

educação inclusiva de qualidade para todos, e em âmbito nacional, no caso do Brasil, na 

formulação de políticas educacionais, como foi a LDB de 1996. A Declaração de Salamanca 

define as políticas e as práticas em educação inclusiva a serem seguidas pelos governos, 

organizações internacionais, agências nacionais de auxílio, ONGs, principalmente entre os 

países contemplados pelo auxílio e financiamento internacional: 

 
O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 

aprenderem juntos,  sempre que possível, independentemente das dificuldades 

e das diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer 
as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e 

ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para 

todos, através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de 

estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as 
respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios e de 

serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da escola. 

[...] 

Pretende-se que este Enquadramento da Acção constitua um guia geral para o 

planeamento da actuação no campo das necessidades e d u c ativas especiais. 
Contudo, como não pode, evidentemente, ter em consideração a vasta 

variedade de situações existentes nas várias regiões e países do mundo deve, 

portanto, ser adaptado às diferentes exigências e circunstâncias locais. Para 
que seja eficaz, terá de complementar-se por planos de acção locais, inspirados 

pela vontade política e popular de atingir a educação para todos (UNESCO, 

1994). 

 

A partir da Declaração de Salamanca, as ações públicas em educação especial passam a 

ser em educação inclusiva, constituindo-se, assim, em um divisor de águas, principalmente para 

a educação brasileira, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma 

de políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social. Propõe um 

processo educacional por meio do qual todos/as os/as alunos/as, com deficiência, devem ser 

educados juntos, com o apoio necessário, na idade adequada e em escola de ensino regular. 

Nessa direção, a Declaração reafirma: 
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O direito de todas as pessoas à educação conforme a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, e renovando o empenho da comunidade mundial, 

na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, de 1990, de garantir esse 
direito a todos, independentemente de suas diferenças particulares; 

Recordando as diversas declarações das Nações Unidas, que culminaram nas 

Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com 

Deficiência, nas quais os estados são instados a garantir que a educação de 
pessoas com deficiência seja parte integrante do sistema educativo [...]. 

(UNESCO, 1994). 

 

Compreendendo a luta histórica por uma educação democrática e cidadã, os documentos 

citados confirmam esses direitos, sendo clara a necessidade de transformação dos sistemas 

educacionais em sistemas educacionais inclusivos que garantam de fato o direito à educação. 

Sobre esse ponto, a Declaração de Salamanca coloca as escolas integradoras como: 

 
Um ambiente favorável à aquisição de igualdade de oportunidades e 

participação total, o sucesso delas requer um esforço claro, não somente por 

parte dos professores e dos profissionais na escola, mas também por parte dos 
colegas, pais, famílias e voluntários. A reforma das instituições sociais não 

constitui somente uma tarefa técnica, ela depende, acima de tudo, de 

convicções, compromisso e disposição dos indivíduos que compõem a 
sociedade (UNESCO, 1994). 

 

Assim, a Declaração constitui-se como um avanço significativo na medida em que 

impulsiona e direciona caminhos de transformar sistemas educacionais em sistemas inclusivos. 

Nesse sentido: 

 
Os sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 

deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta 

diversidade de tais características e necessidades [...] escolas regulares que 
possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de 

combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos 

(UNESCO, 1994). 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) foi de extrema relevância 

na formulação de políticas para atender a pessoa com deficiência, e referência na definição das 

políticas de inclusão de minorias socialmente excluídas dos direitos sociais, descrito na 

Declaração de Salamanca de 1994, principalmente, no campo do direito educacional e por 

afirmar em seu art. 1º que nascemos livres e iguais em dignidade e direito. 

A educação inclusiva, nesse contexto, tornou-se um direito inquestionável e 

incondicional, cabendo à sociedade a eliminação de barreiras que impeçam o pleno 
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desenvolvimento de todos e todas, tendo a educação um papel fundamental na implementação 

de estratégias que garantam a construção de sistemas educacionais inclusivos. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006) foi ratificada 

no Brasil pelos já mencionados Decretos nº 186/2008 e nº 6.949/2009, que, no corpo do texto, 

apresentam a necessidade de efetivar a acessibilidade. O art. 9, do Decreto nº 6.949/2009, 

afirma que: 

 
a fim de possibilitar às pessoas com deficiência, viver com autonomia e 

participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes deverão 

tomar as medidas apropriadas para assegurar-lhes o acesso, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à 
informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação 

e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público 

ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural (BRASIL, 2009). 

 

Esse documento aponta a necessidade de transformação social a fim de possibilitar a 

pessoas com deficiência acesso aos espaços e bens comuns. Vale ressaltar que esse decreto 

passou a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. 

Em resumo, o Brasil, ao ser signatário dos documentos de organismos multilaterais, 

afirma seu compromisso de construção de uma sociedade inclusiva e, para tanto, exige a 

participação de toda sociedade, articulação de setores fundamentais no desenvolvimento de 

ações, pois a escola sozinha não tem, por exemplo, financiamento específico a essa modalidade 

de educação. 

 
 A educação especial na perspectiva inclusiva na legislação brasileira e nas políticas 

educacionais 

 
No Brasil, a história do atendimento à pessoa com deficiência inicia-se no século XIX 

com ações isoladas, fundamentadas nos ideais norte-americanos e europeu de atendimento. 

Essas iniciativas visavam ao atendimento das pessoas com deficiência mental, física e sensorial. 

Em 1854, ocorreu por iniciativa do governo imperial a criação do Instituto dos Meninos Cegos, 

hoje Instituto Benjamin Constant, e, em 1857, o Instituto dos Surdos-Mudos, hoje, Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES), localizados na cidade do Rio de Janeiro. Esses 

institutos são marcos fundamentais da história da educação especial no Brasil (JANNUZZI, 

1992; BUENO, 1993; MAZZOTTA, 2005). 
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A partir da década de 1960, têm-se as primeiras iniciativas oficiais de atendimento à 

pessoa com deficiência. É nesse período que movimentos em busca dos direitos das pessoas 

com deficiência reivindicam a aprovação de leis e emendas constitucionais referentes, entre 

outras, ao direito de acesso à educação. De acordo Sassaki (1997, p. 31), o objetivo dos 

movimentos era “[...] criar para pessoas atendidas em instituições ou segregadas de algum outro 

modo, ambientes os mais parecidos possíveis com aqueles vivenciados pela população em 

geral”. Datam desse período, os primeiros contornos legais de políticas públicas para atender à 

pessoa com deficiência, fortemente marcadas pela defesa da escola pública que se contrapunha 

aos interesses da iniciativa privada. O atendimento à pessoa com deficiência foi marcado pelo 

atendimento em associações, com destaque para Sociedade Pestalozzi (1945), Federação 

Nacional das APAEs (Fenapaes) e iniciativas privadas (MENDES, 1995). 

Em meados da década de 1960, começam a acontecer movimentos pela integração 

social, tendo por foco inserir as pessoas com deficiência nos sistemas sociais gerais, como a 

educação, o trabalho, a família e o lazer. 

Em meio a muitas lutas em favor dos direitos da pessoa com deficiência, foi aprovada a 

primeira LDB, Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Primeiro documento normativo que 

apresenta ao Estado brasileiro responsabilidade para com as pessoas com deficiência. Conforme 

o Título X da Educação de Excepcionais, arts. 88 e 89: “A educação de excepcionais deve, no 

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

comunidade”. A pessoa com deficiência passou a ter direito à educação escolar, quando 

possível, na rede geral de ensino. No art. 89, “toda iniciativa privada considerada eficiente pelos 

conselhos estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberia dos poderes 

públicos tratamento especial, mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções” (BRASIL, 

1961). 

Nessa direção, o governo, nos termos da lei, inicia o atendimento à pessoa com 

deficiência, porém a iniciativa privada recebe um tratamento especial ao receber apoio 

financeiro do Estado, ficando clara a intenção de transferência para rede privada  a 

responsabilidade com o atendimento dos “excepcionais”, fortalecendo a prática de atendimento 

que a rede privada já estabelecia com o público. Apesar do direito de acesso à educação escolar 

disposto na lei, a escola, nesse período, permaneceu inalterada e as pessoas deficientes passaram 

por tratamento para serem integradas ao sistema de ensino, quando julgado possível. 

A partir da década de 1970, torna-se preocupação a criação de instituições públicas e 

privadas, órgãos normativos federais e estaduais e de classes especiais para o atendimento 

educacional a pessoas com deficiência. 
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A década de 1980 apresenta-se de fundamental importância para a educação brasileira, 

marcada pelo fim da Ditadura Militar e início da redemocratização do país com a eleição do 

civil Tancredo Neves. É nesse contexto que a educação volta a ser discutida do ponto de vista 

de ser considerada a sua importância social, dando lugar a novas concepções de educação. 

Nesse período, temos o início da discussão a respeito da convocação da Assembleia 

Constituinte, a qual foi responsável pela elaboração e aprovação do texto constitucional. É 

oportuno destacar a participação popular, que, por meio de associações e da sociedade civil 

organizada, encaminhava à Assembleia Legislativa emendas constitucionais, as quais contavam 

com assinaturas da população, com um mínimo de 30 mil assinaturas. Em 5 de outubro de 

1988, foi oficializada a promulgação da nova Constituição brasileira, a qual ficou conhecida 

como “Constituição Cidadã”, assim declarada pelo deputado Ulisses Guimarães (CURY, 2013). 

Também na década de 1980, tem-se “um movimento de contestação ao regime militar contando 

com a ampla participação popular. A mobilização geral, inclusive do professorado, foi capaz de 

derrubar a ordem autoritária e de suscitar um novo ordenamento jurídico em novas bases” 

(CURY, 2013, p. 196). Há um entendimento de que não basta matricular o aluno com 

deficiência na rede comum de ensino, se faz necessário reconhecer que essas crianças têm 

necessidades educacionais específicas que necessitam ser atendidas. A Constituição Federal de 

1988 destaca-se como um marco impulsionador de políticas públicas para a educação da pessoa 

com deficiência e várias políticas são aprovadas a partir dela. 

O Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, da Constituição de 1988, em seu 

art. 205, estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. O art. 206 

estabelece os seguintes princípios da educação nacional: 

 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino; IV - gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais; V - valorização dos profissionais da 
educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 

públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) VI - 

gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de 
padrão de qualidade. VIII - piso salarial profissional nacional para os 

profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal (BRASIL, 

1988). 

 

Pode-se observar no corpo da lei que a educação é um direito de todos e dever do 

Estado, a ser garantido não somente o acesso, mas também a qualidade e a permanência. Em 
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termos de educação das pessoas que apresentam necessidades educativas especiais, ao longo da 

história dos ordenamentos constitucionais, foi apenas a Constituição Federal de 1988 que 

estabeleceu princípios e direitos à pessoa com deficiência no atendimento à educação. 

O direito à educação constituiu-se a partir da Constituição Federal de 1988 em um marco 

legal importante no sistema educacional brasileiro para as pessoas deficientes. O art. 208 e seus 

parágrafos 1º e 2º estabelecem formalmente o compromisso com uma educação para todos. A 

esse respeito, como dever do Estado, a educação a ser efetivada mediante a garantia de: 

 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 

não tiveram acesso na idade própria (Emenda Constitucional  nº  59,  de 
2009); II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; III - 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência1, 

preferencialmente, na rede regular de ensino; IV - acesso aos níveis mais 

elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
cada um; (...) § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo. § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, 

ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente 
(BRASIL, 1988). 

 

Desde 1988, a Constituição Federal garante acesso à escola, sem a exclusão de 

nenhum/a aluno/a em virtude de sua origem, raça, sexo, idade, deficiência ou ausência dela e 

quaisquer outras condições que o/a discrimine. A obrigatoriedade e gratuidade da educação 

garantida na Constituição constitui-se em um avanço ao considerarmos que todos, sem exceção, 

têm garantido o direito à educação gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. A Constituição Federal, 

portanto, “garante o direito a educação e o acesso à escola, [...] não usa adjetivos e, assim sendo, 

toda escola deve atender aos princípios constitucionais, não podendo excluir nenhuma pessoa 

em razão de sua origem, raça, sexo, cor, idade ou deficiência” (MANTOAN, 2003, p. 21). 

Vale ressaltar, também, o dever do Estado com a educação, responsabilizando a 

autoridade competente pelo não oferecimento, e, ainda, assegura o direito aos que não tiveram 

acesso na idade própria. É importante destacar a relevância desse último direito, já que no 

período mostrava-se um índice elevado de pessoas com deficiência que não tinham acesso à 

educação em idade própria. Essa situação demonstra a necessidade de organização do sistema 

escolar para atender à demanda. O inciso III, do art. 208, determina que o “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de 

 

1 O termo “portadores de deficiência” foi alterado pela Resolução nº 1, de 15 de outubro de 2010, do Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade), que altera dispositivos da Resolução nº 35, de 

6 de julho de 2005. Em seu art. 1º, temos: “I - Onde se lê ‘Pessoas Portadoras de Deficiência’, leia-se ‘Pessoas com 

Deficiência’.” 
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ensino” (BRASIL, 1988). O uso do termo “preferencialmente” causa muitas polêmicas segundo 

Batista (2006, p. 9): 

 
Esse atendimento deve acontecer prioritariamente nas unidades escolares, 

sejam elas comuns ou especiais, devidamente autorizadas e regidas pela nossa 

lei educacional. A Constituição admite ainda que o atendimento educacional 
especializado pode ser oferecido fora da rede regular de ensino, já que é um 

complemento e não um substitutivo do ensino ministrado na escola comum 

para todos os alunos. 

 

Como observa o autor supracitado, o AEE não deve ser substitutivo à escolarização na 

escola regular e sim complementar e/ou suplementar. Ainda sobre o termo, Mantoan (2003) 

coloca: 

 
O ‘preferencialmente’ refere-se a ‘atendimento educacional especializado’, ou 

seja: o que é necessariamente diferente no ensino para melhor atender às 
especificidades dos alunos com deficiência, abrangendo principalmente 

instrumentos necessários à eliminação das barreiras que as pessoas com 

deficiência naturalmente têm para relacionar-se com o ambiente externo, 

como, por exemplo: ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), do código 
braile, uso de recursos de informática, e outras ferramentas e linguagens que 

precisam estar disponíveis nas escolas ditas regulares (p. 21). 

 

Ainda sobre o atendimento especializado, a autora coloca que, na concepção inclusiva e 

na lei, este deve estar disponível em todas as etapas da educação básica até a universidade, 

preferencialmente na rede regular de ensino (MANTOAN, 2003). Destaca a escola comum como 

o ambiente mais adequado por proporcionar o relacionamento dos alunos com ou sem deficiência 

e de mesma idade cronológica, “a quebra de qualquer ação discriminatória e todo tipo de  

interação que possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, motor, afetivo dos alunos, em 

geral” (MANTOAN, 2003, p. 21). A autora refere-se à inclusão como um “mote” na educação 

escolar, e destaca que o AEE, como coloca a Constituição Federal, pode ser oferecido em 

qualquer instituição, por ser complemento, porém na LDB de 1996 (art. 58 e seguintes) “consta a 

substituição do ensino regular pelo ensino especial é possível” (MANTOAN, 2003, p. 23). 

O art. 244, da Constituição Federal, disporá sobre a “adaptação dos logradouros, dos 

edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo, atualmente existentes a fim de 

garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”. A inclusão constitucional de 

adaptação de prédios, logradouros e transporte coletivo para o atendimento às pessoas com 

deficiência foi um marco importante, pois evidenciou a necessidade de ampliar o conceito de 

acesso e qualidade, que também perpassa pelas condições estruturais. O debate que se 
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instaurou, desde então, na sociedade, foi sobre as possibilidades inclusivas e a questão da 

acessibilidade da pessoa com deficiência. 

No ano seguinte à aprovação da Constituição, a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, de 

responsabilidade da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência/Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. 

Essa lei estabeleceu normas e mecanismos que asseguram o pleno exercício dos direitos 

individuais e sociais das pessoas com deficiência, sua efetiva integração social, e institui 

responsabilidades ao Poder Público e seus órgãos para assegurar às pessoas com deficiência os 

direitos básicos, entre eles, o direito à educação. Após dez anos da Lei nº 7.853/1989, o Decreto 

nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamentou a referida lei. 

Em 1990, destaca-se a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 

nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que estabelece no art. 2º, § 1º: “A criança e o adolescente 

portadores de deficiências receberão atendimento especializado”. O art. 5º é incisivo ao afirmar, 

“nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 

aos seus direitos fundamentais”. O art. 54 define que é dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente: “III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990). 

Em 1994, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial, coordenada pela 

SEESP/MEC, a qual teve participação de representantes de organizações governamentais e não 

governamentais (ONGs) (BRASIL, 1994). A Política Nacional de Educação Especial vem a 

reafirmar o direito da pessoa com deficiência ao acesso às classes comuns, pelo processo de 

“integração instrucional”, desde que possua “condições de acompanhar e desenvolver as 

atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os estudantes ditos 

normais” (BRASIL, 1994): 

 
Ao reafirmar os pressupostos construídos a partir de padrões homogêneos de 
participação e aprendizagem, a Política não provoca uma reformulação das 

práticas educacionais de maneira que sejam valorizados os diferentes 

potenciais de aprendizagem no ensino comum, mas mantendo a 
responsabilidade da educação desses estudantes exclusivamente no âmbito da 

educação especial (BRASIL, 2008a). 
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Contudo, a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994), ao mesmo tempo, 

ressalta uma revisão conceitual sobre a sala de recursos como: 

 
Local com equipamentos, materiais e recursos pedagógicos específicos à 

natureza das necessidades especiais do alunado, onde se oferece a 

complementação do atendimento educacional realizado em classes do ensino 
comum. O aluno deve ser atendido individualmente ou em pequenos grupos, 

por professor especializado, e em horário diferente do que frequenta no ensino 

regular (BRASIL, 1994). 

 

Observa-se nessa citação as primeiras propostas de se manter a SRM como atendimento 

completar ao ensino comum e realizado em turno oposto ao que o aluno frequenta a escola. 

A década de 1990 trouxe grandes transformações políticas, sociais e econômicas, que 

influenciaram o debate para elaboração de uma nova LDB capaz de abarcar a nova realidade 

posta à sociedade contemporânea. Após quase dez anos de discussão, foi aprovada a LDB, Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece a organização da educação brasileira. 

A LDB de 1996 dedica o Capítulo V à educação especial, e esclarece em seus artigos 

58, 59 e 60, nos incisos e parágrafos, o entendimento que o Estado tem da educação especial, e 

estabelece como modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, “para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação” (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 20132). Nessa direção, 

Ferreira (2003, p. 5) ressalta que a educação especial “é compreendida como modalidade que 

perpassa todos os níveis e etapas de ensino, definida como proposta pedagógica que assegura 

recursos, serviços especializados e atendimento às necessidades educacionais especiais dos 

alunos”. Assim, o art. 58 estabelece como deve se organizar o atendimento e serviços da 

educação especial: 

 
§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. 

§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início 
na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil (BRASIL, 

1996). 
 

 

2 O PNE 2014-2024 atualizou algumas expressões e abordagens, por exemplo, substituindo o conceito de 

educandos com “necessidades especiais” por educandos com deficiência – terminologia adotada pela Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 

março de 2007, e ratificados pelo Brasil, nos termos do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Relatório do 1º 
ciclo de monitoramento das metas do PNE 2014-2024: biênio 2014-2016 (BRASIL, 2016). 
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No art. 59, estabelece que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013): 

 
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados; 

III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 

vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade 

superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996). 

 

Nessa citação, a LDB define o que os sistemas de ensino, em sua organização, devem 

disponibilizar para atender aos objetivos de atendimento às pessoas com deficiência. Os alunos 

devem ser matriculados em classes comuns da rede regular de ensino e, para o seu 

cumprimento, os sistemas devem se organizar para atendê-los. O aluno só terá atendimento em 

escolas especializadas quando não for possível o atendimento na escola comum. Destaca que o 

professor deve ter especialização para atender às especificidades dos alunos. 

O art. 60, da LDB de 1996, estabelece que “os órgãos normativos dos sistemas de ensino 

estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 

especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e 

financeiro pelo Poder público”. O parágrafo único, art. 60, da nova redação da lei estabelece 

que: 

 
O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública 

regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste 

artigo (BRASIL, 2013). 

 
Como podemos constatar, a LDB se constitui como principal documento legal da 

educação nacional, a partir da década de 1990, e pode-se afirmar que foi um avanço importante 

para a educação escolar no país. A garantia de direitos e o caminho traçado permitiram ações 
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concretas no sistema educacional brasileiro de atendimento significativo da pessoa com 

deficiência. Apesar de identificarmos uma contradição entre o art. 60, em que as instituições 

privadas continuam a receber verbas públicas para seu funcionamento, e o parágrafo único 

artigo supracitado, por utilizar o termo “preferencialmente” para indicar verbas públicas para a 

escola pública regular de ensino. 

Vale ressaltar, no entanto, que, além das questões anteriormente destacadas, podemos 

apontar avanços no atendimento à pessoa com deficiência, entre eles, a inclusão da criança com 

necessidades especiais na educação infantil, e reafirmando a obrigação do Estado em prover a 

educação, alinhada a formação de professores. 

Diante desse contexto, constatamos que a década de 1990 foi bastante profícua para as 

políticas públicas e educacionais no Brasil, embora, cercada de embates, lutas e contradições. 

De um lado, a classe trabalhadora reivindicava a presença do Estado nas áreas sociais, e de 

outro, teve a influência de organismos internacionais para que fossem emitidas políticas dentro 

do contexto da onda neoliberal e da globalização. A área da educação inclusiva também foi 

influenciada por esse movimento e, principalmente, pelos organismos internacionais, como a 

UNESCO, como mencionamos no item anterior deste trabalho. 

Segundo Höfling (2001), para o neoliberalismo, as políticas públicas sociais, entre elas, 

a educação, são um entrave à sociedade, pois inibem a livre iniciativa, a concorrência privada. 

O neoliberalismo defende que o próprio mercado seja capaz de regular a vida em sociedade. 

Dessa forma, para Höfling (2001), o Estado atua como agente regulador das relações sociais a 

serviço da manutenção das relações capitalistas. 

Além disso, para os neoliberais3, um novo pacto social poderia criar elementos 

suficientes para oferecer e cobrir a liberdade que o mercado precisa e que nem o Estado e o 

próprio mercado são capazes de oferecer. Para os neoliberais, a intervenção do Estado ameaça 

os interesses e a liberdade individual, pois o mercado tem condições suficientes para 

restabelecer seu equilíbrio, e tem a capacidade de equalizar as relações entre indivíduos. O 

neoliberalismo também é contra o Estado se responsabilizar pelo oferecimento da educação 

pública de maneira padronizada (ANDERSON, 1995; HÖFLING, 2001). 

De acordo com Anderson (1995), o teórico Friedrich Hayek, nos anos de 1940, foi o 

precursor do neoliberalismo, com a defesa do Estado mínimo e o mercado como agente 

regulador da economia. Essa teoria foi elaborada com outro pensador, Milton Friedman, que 

compartilhava das mesmas ideais, e estava relacionada com o liberalismo clássico do século 

 
 

3 Consultar: Anderson (1995) e Höfling (2001). 
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XVIII. No entanto, essas ideias somente vigoraram a partir de 1973, quando o mundo capitalista 

passou por uma grande crise, e entrou em uma longa recessão, acompanhada com baixas taxas 

de crescimento e altas taxas de inflação. Foi nesse período que as ideias neoliberais tomaram 

força e passaram a ser aplicadas (ANDERSON, 1995). Tal ideologia chegou com muita força 

ao Brasil no início dos anos de 1990, em pleno período de discussão da presença do Estado nas 

políticas sociais brasileira, principalmente a LDB. 

Para Anderson (1995), o neoliberalismo substitui o humanismo pelo consumo, como 

consequência, de um lado se teve a concentração de riqueza por parte da classe rica, por outro, a 

miséria para boa parte da população, elevação da exclusão, trabalho informal e exploração da 

mão de obra. 

Foi nesse cenário que o Brasil iniciou os processos de reforma do Estado brasileiro nos 

anos de 1990. Na ótica de Vieira (2011, p. 79), “a questão da reforma do Estado com um novo 

corpo conceitual, no cenário contemporâneo, de ajustamento à nova fase da globalização abriu 

caminhos para um quadro político-ideológico de ‘desconstruir’ o Estado”. Entre as principais 

ações que materializaram a reforma do Estado, destacam-se: ajustamento fiscal duradouro; 

reformas econômicas orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma política industrial 

e tecnológica, garantissem a concorrência interna e as condições para o enfrentamento da 

competição internacional; reforma da previdência social; reforma do aparelho do Estado, com 

vistas a aumentar sua “governança”, ou seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente 

políticas públicas (VIEIRA, 2011). 

Foi esse contexto da década de 1990, de reforma do Estado, do neoliberalismo e da 

globalização, que a sociedade civil organizada enfrentou a disputa pela educação especial na 

perspectiva inclusiva. A partir da década de 2000, até os dias atuais, constatamos aprovação de 

diversos documentos e legislação importantes para a inclusão social da pessoa com deficiência, 

principalmente, na área educacional. Foram várias legislações, resoluções, pareceres que 

definem, orientam, normatizam e garantem os direitos das pessoas com deficiência. 

A Lei nº 10.098, de 23 de março de 1994, foi reeditada passando a ter novo número: Lei 

nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece as normas gerais e os critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. A reedição da lei, nesse período, se justifica pela importância de tratar da 

acessibilidade e eliminação de barreiras em todos os aspectos para a pessoa com deficiência, 

chamando a atenção da sociedade a respeito da acessibilidade não somente física, o que é de 

fundamental importância, mas, também, da locomoção nas vias públicas e da eliminação de 

qualquer barreira de comunicação. 



57 
 

Em 2001, por meio da Resolução nº 2, do Conselho Nacional de Educação e Câmara da 

Educação Básica (CNE/CEB), instituíram-se as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades, a alunos que apresentem 

necessidades educacionais especiais. Essa resolução estabelece que: 

 
Art. 1º, Parágrafo único, o atendimento escolar desses alunos terá início na 

educação infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de 
educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação 

com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional 

especializado [...] 
Art. 7º O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais 

deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou 

modalidade da educação básica (BRASIL, 2001a, p. 1). 

 

As diretrizes instituem a organização do sistema municipal de educação com a  

finalidade de atender as pessoas com deficiência. Em seu conteúdo apresenta os fundamentos, a 

política educacional e princípios de educação inclusiva. Expressa a organização em âmbito 

político, técnico científico, pedagógico e administrativo tendo fundamental importância para o 

trabalho pedagógico com alunos especiais. As diretrizes apresentam dois grandes temas: a 

organização dos sistemas de ensino para o atendimento ao aluno que apresenta necessidades 

educacionais especiais; e a formação do professor, as quais foram encaminhadas à Câmara de 

Educação Superior (CES) do CNE, e ficando esta encarregada de elaborar as diretrizes para 

formação de professores. Em termos de organizar um sistema homogeneizador, as diretrizes 

avançam e apresentam reais ações e organização de promover um sistema educacional  

inclusivo. 

O Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001, traz as minúcias de pontos específicos da 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência. O decreto, em seu art. 1º, estabelece que a Convenção 

Interamericana será executada e cumprida em sua integralidade. “A importância dessa 

convenção está no fato de que deixa clara a impossibilidade de diferenciação com base na 

deficiência, definindo a discriminação como” (MANTOAN, 2003, p. 22): 

 
[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 
antecedente de deficiência, conseqüência de deficiência anterior ou percepção 

de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir 

ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas 
portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades 

fundamentais (art. 1º, nº 2 ‘a’). 

[...] a diferenciação ou preferência adotada para promover a integração social 

ou o desenvolvimento pessoal dos portadores de deficiência, desde que a 
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diferenciação ou preferência não limite em si mesma o direito à igualdade 

dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou 

preferência (art. 1º, nº 2 ‘b’) (BRASIL, 2001c). 

 

Segundo Mantoan (2003), a Constituição Federal de 1988 coaduna com a Convenção 

Interamericana, pois, de acordo o art. 205, “qualquer restrição ao acesso a um ambiente 

marcado pela diversidade, que reflita a sociedade como ela é, como forma efetiva de preparar a 

pessoa para a cidadania, seria uma ‘diferenciação ou preferência’ que estaria limitando ‘em si 

mesma o direito à igualdade dessas pessoas’” (MANTOAN, 2003, p. 23), porém a LDB de 

1996 não está de acordo com texto, pois “diferencia a educação com base em condições 

pessoais do ser humano – no caso, a deficiência – admitindo a substituição do direito de acesso 

à educação pelo atendimento ministrado apenas em ambientes ‘especiais’” (MANTOAN, 2003, 

p. 23). Ainda segundo a autora, a Convenção Interamericana “revoga as disposições anteriores 

que lhes são contrárias” (MANTOAN, 2003, p. 22) e ainda destaca que, de acordo a nova 

corrente de interpretação jurídica da educação para pessoas com deficiência, “a escola não pode 

intitular-se ‘especial’ com base em diferenciações fundadas nas deficiências das pessoas que 

pretende receber” (MANTOAN, 2003, p. 23). 

A Portaria nº 3.284 de 2003 disciplina sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de 

cursos, e de credenciamento de instituições. 

Em 2004, a Lei nº 10.845, de 5 de março, institui o Programa de Complementação ao 

Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência. No mesmo ano, 

o Decreto nº 5.296/2004 regulamenta a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. O 

decreto visa à execução dessas duas leis. 

Em 7 de janeiro de 2008, foi entregue ao MEC o documento Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL,  2008a). Esse documento 

foi elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 555/2007, prorrogada pela 

Portaria nº 948/2007. O texto apresenta os marcos históricos e normativos, diagnóstico da 

educação especial e de atendimento, objetivos e diretrizes, se configurando como  um 

importante documento orientador para o sistema educacional brasileiro, reafirmando, 

principalmente, o documento Política Nacional de Educação Especial de 1994. 
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A PNEEPEI (BRASIL, 2008a) difere já no título do documento de 1994 ao incluir “na 

perspectiva de educação inclusiva”, e por orientar os sistemas de ensino sobre a garantia de: 

 
Acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos 

níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação 

especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do 
atendimento educacional especializado; formação de professores para o 

atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação 

para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 

arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 
informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas 

(BRASIL, 2008a). 

 
A PNEEPEI (BRASIL, 2008a) reúne toda legislação e política a respeito da educação 

especial, alertando os sistemas de educação sobre o debate histórico dessa modalidade. Orienta 

os municípios na garantia e transformação em sistemas de educação inclusivo, colocando em 

evidência a necessidade de cumprimento da legislação e, ao mesmo tempo, por adotar a gestão 

da política de educação inclusiva. 

Vale destacar dessa política a orientação sobre a oferta do AEE como um serviço da 

educação especial com objetivo de “[...] identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e 

de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando 

suas necessidades específicas” (BRASIL, 2008a). As atividades desenvolvidas no AEE 

diferenciam-se das realizadas na sala de aula regular, não sendo substitutivas à escolarização. 

Caracterizam-se por um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 

organizados institucional e continuamente, prestados de forma complementar e/ou suplementar 

à formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 

2008a). 

Para colocar em execução o AEE, o Decreto nº 6.571/2008 regulamenta o parágrafo 

único do art. 60 da LDB (BRASIL, 1996), e acrescenta dispositivo ao Decreto nº 6.253, de 13 

de novembro de 2007, e apresenta as diretrizes para a organização do AEE nas escolas 

regulares. No art. 3º, responsabilizou pelo apoio técnico e financeiro os estados, Distrito Federal 

e municípios para ampla oferta do AEE por meio de: 

 
I – implantação de salas de recursos multifuncionais; 

II – formação continuada de professores para o atendimento educacional 

especializado; 

III – formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a 
educação inclusiva; 
IV – adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade; 
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V – elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a 

acessibilidade; e 

VI – estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições (BRASIL, 

2008c). 

 

No mesmo ano de 2008, o Senado Federal aprova o Decreto Legislativo nº 186, a 

respeito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 

Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

Batista e Mantoan (2005) destacam a relevância desse atendimento, quando colocam 

que: 
 

 

[...] garante a inclusão escolar de alunos com deficiência, na medida em que 

lhes oferece o aprendizado de conhecimento, técnicas, utilização de recursos 

informatizados, enfim, tudo que difere dos currículos acadêmicos que ele 

aprenderá nas salas de aula das escolas comuns. Ele é necessário e mesmo 
imprescindível, para que sejam ultrapassadas as barreiras que certos 

conhecimentos, linguagens, recursos apresentam para que os alunos com 

deficiência possam aprender nas salas de aula comum do ensino regular. 
Portanto, esse atendimento não é facilitado, mas facilitador, não é adaptado, 

mas permite ao aluno adaptar-se às exigências do ensino comum, não é 

substitutivo, mas complementar ao ensino regular (p. 26). 

 

Para colocar em prática o AEE, em 2009, foram tomadas várias medidas para a 

execução e materialidade das políticas de educação inclusiva. A Resolução nº 4 institui as 

diretrizes operacionais para o AEE na educação básica, modalidade educação especial, a partir 

do Parecer nº 13/2009 dessas diretrizes. Em 25 de agosto de 2009, a presidência assina o 

Decreto nº 6.949, para dar a imediata efetividade à Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 

março de 2007. 

A Nota Técnica – SEESP/GAB nº 9 de abril de 2010, sobre orientações para a 

organização de centros de AEE, e a Nota Técnica nº 11 de orientações para a institucionalização 

na escola, da oferta do AEE em SRMs são emitidas para dar instruções acerca da lei e para 

efetivar o AEE. 

No ano de 2011, outra normativa, por meio do Decreto nº 7.611, dispõe sobre a 

educação especial, e o AEE, para o cumprimento das resoluções anteriores. No art. 2º, § 2º, 

dispõe: 

 
Art. 2º - A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado 
voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de 
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escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

§ 2º - O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno 

acesso e participação dos estudantes [...] e ser realizado em articulação com as 
demais políticas públicas (BRASIL, 2011). 

 

Importante observar que o art. 2º, § 2º, do Decreto nº 7.611/2011, detalha como a escola 

deve se organizar para o atendimento aos estudantes com deficiência, e destaca a importância de 

incluir na proposta da escola o AEE, bem como o envolvimento da família nessa ação. 

O art. 3º do Decreto nº 7.611/2011 estabelece os objetivos do atendimento: 

 
 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 
e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades 

individuais dos estudantes; 

II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 

regular; 

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 

IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 

etapas e modalidades de ensino (BRASIL, 2011). 

 

A partir da reorganização ministerial em 2011, a SEESP foi extinta e integrada à 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI), tornando-se 

Diretoria de Políticas de Educação Especial, órgão pertencente à Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Decreto nº 7.480/2011 revogado pelo 

Decreto nº 7.690/2012). Nesse contexto de mudanças, as políticas antes como educação especial 

passaram a vigorar exclusivamente em educação inclusiva, e o Decreto de 2008 foi revogado 

pelo Decreto nº 7.611/2011. 

O decreto de 2011 apresenta alterações consideráveis na proposta política de ensino para 

pessoas com deficiência, com destaque a responsabilidade de acompanhamento que deixou de 

ser do governo federal, retornando para os estados e municípios. Porém, manteve-se o duplo 

cômputo da matrícula de alunos com deficiência matriculados nas escolas públicas regulares, 

para efeito de repasse de verbas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

Em 2012, a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro, institui a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98, da Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990, no § 1º estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é 

aquela “portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II”: 
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I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 

interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal 

e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; 
falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de 

desenvolvimento; 

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 

atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 

aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos. (BRASIL, 2012). 

 

A Lei nº 12.764/2012 foi aprovada para dar visibilidade à pessoa com deficiência, para 

chamar atenção sobre essa deficiência e estabelecer direitos individuais. Instituída como 

compromisso do país na execução de um conjunto de ações, nos três níveis de governo, 

necessário à integralidade das atenções a essas pessoas, reafirma todos os direitos da pessoa 

com transtorno do espectro autista, elimina toda e qualquer discriminação ao reafirmar 

conceitos e concepções estabelecidos na Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas 

com deficiência. 

Em 2015, a Lei nº 13.146, de 6 de julho, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência – LBI (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e representa um avanço para 

proteção da dignidade da pessoa humana. A inovação trazida pela lei está na possibilidade de 

criar um novo tipo de comportamento da sociedade perante as pessoas com deficiência, para 

que as enxergue como cidadãos/ãs, e exigir o cumprimento da lei, com foco nas condições de 

igualdade, inclusão social e cidadania. Destaca-se o art. 1º da LBI: “O documento consolida as 

leis existentes e avança nos princípios da cidadania” (BRASIL, 2015). A LBI representa os 

anseios da sociedade por ter sido amplamente debatida em “audiências públicas, seminários, 

consultas, conferências nacionais e regionais, tendo ampla participação de entidades, e do 

movimento de pessoas com deficiência” (BRASIL, 2015). 

Diante desse contexto, percebe-se que, ao longo das décadas de 1990 até os dias atuais, 

as ações e políticas educacionais inclusivas para garantia da pessoa com deficiência tiveram um 

movimento importante que exigiu a presença do Estado na condução e formulações de políticas 

públicas e garantias dos direitos da pessoa com deficiência. 

Desse contexto histórico de políticas públicas para a pessoa com deficiência, destaca-se, 

no campo educacional, a importância do AEE para o acesso e aprendizado das pessoas com 

deficiência. Essa política adotada em 2008 e 2011 será nosso foco de análise de sua execução 

no âmbito do município de Canavieiras/BA. 
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 Os planos nacionais de educação no Brasil e a educação especial 

 
 

Em termos de plano educacional4, em 2001, o Brasil instituiu pela primeira vez a Lei nº 

10.172, de 9 de janeiro de 2001, que estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE). Previsto 

na Constituição, no art. 214: “A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 

integração das ações do poder público [...]”, conduzindo suas ações a: 

 
I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País (BRASIL, 1988). 

 

O plano, de acordo com Cury (1998, p. 164), pode ser considerado “[...] um programa 

de realizações para ser cumprido e executado em um certo período (definição cronológica), 

dentro de objetivos a serem atingidos e para os quais se pleiteiam os meios, inclusive 

pecuniários, necessários para a implementação adequada”. Com força de lei, o PNE, de acordo 

com Souza (2014): 

 
Definiu diagnósticos, diretrizes e 295 objetivos e metas relacionadas ao 
conjunto de níveis – educação básica e educação superior – e modalidades de 

ensino, dentre elas, Educação Especial –, tratando também da Formação dos 

Professores e Valorização do Magistério, do Financiamento e Gestão, além do 

Acompanhamento e Avaliação do Plano, propugnando a efetivação de uma 
gestão descentralizada pela via do regime de colaboração entre os entes 

federativos (p. 150). 

 

Estabeleceu prazo de 10 anos para o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas. Em 

relação à educação especial, foram propostas 28 metas para a educação especial. No item 8.1 

apresenta um diagnóstico em que destaca a inserção legal dessa modalidade do ensino no 

contexto educacional, mas se pergunta: “Diante dessa política, como está a educação especial 

brasileira?” Apresenta vários dados da realidade brasileira, mas salienta não ter disponibilizado 

4 Souza (2014, p. 146) destaca que “um plano diferenciar-se-ia do planejamento propriamente dito na medida em 

que, enquanto o primeiro ‘coordena, racionaliza e dá unidade de fins à atuação do Estado, este garante a coerência 

entre meios e fins, sendo expressão da política geral do Estado’ (MARTINS, 2012, p. 96), motivo pelo qual os 
planos podem cumprir diversas funções nas instituições políticas, econômicas e sociais, dependendo do seu 

contexto de elaboração e da correlação de forças sociais que os ensejou (BORDIGNON, 2014; VIEIRA, 2014; 

VIEIRA; ALBUQUERQUE, 2001). Nos tempos atuais, o planejamento passa a ser entendido, portanto, menos 

como a produção de um documento (o plano propriamente dito) e mais como um processo (MARTINS, 2012), 

afigurando-se, em última análise, em um ato de intervenção técnica e política (KUENZER; CALAZANS; 

GARCIA, 2003)”. 
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estatísticas completas nem sobre o número de pessoas com necessidades especiais nem sobre o 

atendimento. “Somente a partir do ano 2000, o Censo Demográfico fornecerá dados mais 

precisos, que permitirão análises mais profundas da realidade” (BRASIL, 2001d). Essa situação 

implicou, nesse período, maior esforço do poder público em criar políticas para recensear e 

promover o atendimento educacional às pessoas com deficiência. 

Na elaboração do documento final para implementação do PNE, destacam-se as 

tendências recentes dos sistemas de ensino: 

 
. integração/inclusão do aluno com necessidades especiais no sistema regular 

de ensino e, se isto não for possível em função das necessidades do educando, 
realizar o atendimento em classes e escolas especializadas; 

. ampliação do regulamento das escolas especiais para prestarem apoio e 

orientação aos programas de integração, além do atendimento específico; 

. melhoria da qualificação dos professores do ensino fundamental para essa 

clientela; 
. expansão da oferta dos cursos de formação/especialização pelas 

universidades e escolas normais (BRASIL, 2001d). 

 

Com 28 objetivos e metas para o atendimento à educação especial, o PNE previa aporte 

financeiro e responsabilidade do Estado para implementar políticas públicas de atendimento às 

pessoas com necessidades especiais, principalmente, nas escolas públicas regulares. No entanto, 

segundo Pinto (2014), garantir a viabilidade de implementação é a questão que se evidencia 

como mais crítica de um plano e para tanto requer um bom diagnóstico e cálculo de recursos 

financeiros para atingir suas metas. A esse respeito, Pinto, em entrevista à ANPEd (2014), 

destaca: 

 
O PNE-2001-2010, aprovado no Governo FHC, embora houvesse um 

diagnóstico e um grande número de metas, o veto, por parte do presidente, da 
meta que determinava o investimento público em educação de 7% do PIB 

jogou por terra qualquer possibilidade de sua implementação. 

 

A citação do autor demonstra as fraquezas que o PNE de 2001 apresentou na execução 

das metas, principalmente pela falta de financiamento. No entanto, o PNE também apresentou 

algumas conquistas e muitos pontos foram significativos e serviram para o repensar das ações 

ao próximo decênio. 

O Censo Demográfico foi um dos pontos importantes do PNE, o qual possibilita a 

criação de indicadores sociais e constitui-se como ferramenta importante pela relevância na 

formulação, implementação e avaliação de políticas. De acordo com Jannuzzi (2016), o 

indicador social é: 
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Um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um 

aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na 

mesma. Os indicadores sociais se prestam a subsidiar as atividades de 
planejamento público e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas 

de governo, possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar 

da população por parte do poder público e sociedade civil e permitem 

aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os 
determinantes dos diferentes fenômenos sociais (JANNUZZI, 2006, p. 15). 

 

Nessa direção, destaca-se a meta 25 do PNE de 2001, que visa “estabelecer um sistema 

de informações completas e fidedignas sobre a população a ser atendida pela educação especial, 

a serem coletadas pelo censo educacional e pelos censos populacionais”. Essa meta foi 

reformulada no PNE de 2014 na estratégia 4.15: 

 
Promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, 
demografia e estatística competentes, a obtenção de informação detalhada 

sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 

(dezessete) anos (BRASIL, 2014). 

 

A alteração refere-se à responsabilidade por sua execução, a qual passa a ser de 

responsabilidade do MEC. Essa estratégia tem fundamental importância para formulação e 

reformulação de políticas para o atendimento às pessoas com deficiência, altas habilidades e 

superdotação. 

De acordo com Didonet (2000, p. 11), “o PNE 2001-2010 entrou para a história da 

educação no Brasil distinguindo-se dos demais planos por seis qualificações básicas” em 

destaque: 

 
a) é o primeiro plano submetido à aprovação do Congresso Nacional, portanto, 

tem força de lei; b) cumpre um mandato constitucional (art. 204 da 
Constituição Federal de 1988) e uma determinação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB, art. 87, 1º); c) fixa diretrizes, objetivos e 

metas para um período de dez anos, o que garante continuidade da política 
educacional e coerência nas prioridades durante uma década; d) contempla 

todos os níveis e modalidades de educação e os âmbitos da produção de 

aprendizagens, da gestão e financiamento e da avaliação; e) envolve o Poder 

Legislativo no acompanhamento de sua execução; e f) chama a sociedade para 
acompanhar e controlar a sua execução (DIDONET, 2000, p. 11). 

 

Ao término da vigência do PNE 2001-2010, de acordo com Souza (2014), ainda não 

havia sido elaborado um novo PNE: 



66 
 

Originalmente, conforme previsto no PL n. 8.035/2010 (BRASIL, 2011), de 

autoria do Poder Executivo federal, deveria vigorar no decênio 2011-2020, 

mas cujo trâmite legislativo consumiu três anos e meio desse período, tendo 
sido aprovado somente em 25 de junho de 2014, por meio da Lei n. 13.005 

(BRASIL, 2014) (SOUZA, 2014, p. 158). 

 

Ainda segundo o autor, as discussões sobre a elaboração de um novo PNE ocorreram, 

entre outros espaços, em 2010, na I Conferência Nacional de Educação (Conae), cujos debates, 

além de abarcarem a educação básica e superior, também gravitaram em torno da criação de um 

Sistema Nacional de Educação, e em 2014, na II Conae. 

Na avaliação de Souza (2014), o fato de o novo PNE assentar-se apenas em 20 metas e 

estratégias – distintamente do primeiro plano, que veio a ser constituído por 295: 

 
No cômputo geral continuam a vigorar os desafios relativos à universalização 
do conjunto de etapas e modalidades da educação básica, articuladamente à 

melhoria da sua qualidade; à ampliação, igualmente, da oferta com qualidade 

do ensino superior, incluindo-se o segmento de pós-graduação; passando pela 
qualificação e valorização dos profissionais da educação e culminando tanto 

no asseguramento de condições para a efetivação da gestão  democrática 

quanto na ampliação do investimento público em educação, agora para os 

almejados 10% do PIB (SOUZA, 2014, p. 160). 

 

No que se refere à educação inclusiva, apresentou alguns avanços em termos conceituais 

e de expressão, criando possibilidades de ações de mudanças no campo educacional. No 

entanto, também apresentou recuos, principalmente, em relação ao direito à educação a todos e 

todas, como a redação dada à meta 4: 

 
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, 
grifos nossos). 

 

A palavra “preferencialmente” causou grande polêmica por se entender que esta fere a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2007 e a Constituição Federal 

1988, no que diz respeito ao direito à educação. O texto votado nas preparatórias, I e II Conae, 

estabelece a universalização da educação básica para todas as pessoas entre 4 e 17 anos de idade 

em escolas comuns. 

Em termos de possibilidades, é oportuno afirmar que o: 
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O PNE 2014-2024 atualizou algumas expressões e abordagens, por exemplo, 

substituindo o conceito de educandos com ‘necessidades especiais’ por 

educandos com deficiência – terminologia adotada pela Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados 

em Nova York, em 30 de março de 2007, e ratificados pelo Brasil, nos termos 

do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 (GOMES; MARTINS; 

GILIOLI, 2017, p. 73). 

 

No PNE (2014-2024), Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, entre os beneficiários da 

educação especial, os educandos com transtornos globais do desenvolvimento também foram 

expressamente citados, conferindo direitos na forma de lei. 

A criação, em parceria com áreas da saúde, assistência social, trabalho e com as 

organizações da sociedade civil, de um centro especializado para atendimento de pessoas com 

dificuldades severas, em cada unidade de federação, foi reelaborado no PNE (2014-2024), 

conforme estabelece a estratégia 4.5: 

 
Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e 
assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por 

profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, 

para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica com os (as) 
alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação (BRASIL, 2014). 

 

Apesar de reafirmar a importância de criação de centros, mesmo assim, “estimular” não 

implica efetivamente um imperativo para o poder público implementar a política, porque o 

estímulo é sempre uma condição positiva, mas sem a garantia de responsabilização legal. 

Sobre o financiamento da educação especial, houve muitas polêmicas e controvérsias e é 

tratado de forma diferente em cada plano. A meta 23, do PNE (2001-2010), previa: 

 
Aumentar os recursos destinados à educação especial, a fim de atingir, em dez 

anos, o mínimo equivalente a 5% dos recursos vinculados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, contando, para tanto, com as parcerias com as 

áreas de saúde, assistência social, trabalho e previdência, nas ações referidas 
nas metas nº 6, 9, 11, 14, 17 e 18 (BRASIL, 2001). 

 

No PNE (2014-2024): 

 

Contabiliza, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação/FUNDEB as matrículas dos (as) estudantes da educação regular da 

rede pública que recebam atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na 
educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar 
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mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei no 11.494, 
de 20 de junho de 2007 (regulamenta o FUNDEB) (BRASIL, 2014). 

 

Em que pese a dificuldade para se efetivar um plano de educação, o novo PNE precisa 

efetivar políticas de acesso e permanência de pessoas com deficiência: 

 
No Brasil, segundo as estimativas do Censo Demográfico de 2010, 

frequentavam a escola ou creche 82,5% (897.116) de crianças e adolescentes 
de 4 a 17 anos que não conseguiam ou tinham grande dificuldade para 

enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou ainda possuíam alguma 

deficiência mental/intelectual permanente que limitava suas atividades 
habituais. Esses valores indicam que, em 2010, a universalização ao acesso à 

educação básica dessa população, preconizada pela Meta 4 do PNE (2014- 

2024), ainda estava distante, uma vez que 17,5% (190.501) desse público 

ainda estava fora da escola. (Relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas 
do PNE 2014-2024: biênio 2014-2016) (BRASIL, 2014). 

 

Os desafios na ampliação envolvem maiores investimentos na formação de professores, 

na acessibilidade de forma geral, principalmente, na comunicação e o envolvimento de todos da 

comunidade escolar e seu entorno, assim como parcerias na intersetorialidade da gestão pública, 

este último, um grande desafio, pois envolve mudança de mentalidades historicamente 

arraigadas. 
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3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO ADOTADAS PELO MUNICÍPIO DE 

CANAVIEIRAS/BA 

 
 O atendimento educacional a alunos com deficiência no município de Canavieiras/BA 

 
 

Buscamos evidenciar, neste capítulo, o caminho percorrido pelo município de 

Canavieiras/BA na implementação de políticas públicas de educação especial na perspectiva 

inclusiva, com recorte para o período de 2008-2017, contextualizando a política municipal de 

educação para pessoa com deficiência. A educação especial é “uma modalidade que perpassa 

diferentes níveis, etapas e modalidades da educação brasileira, realiza o atendimento 

educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e 

orienta os alunos e seus professores quanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino 

regular” (BRASIL, 2008a), tendo por objetivo a inclusão dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede municipal 

de ensino. 

Em 2 de abril de 1997, inicia-se em Canavieiras/BA o atendimento na APAE, instituição 

que se estabeleceu no município com caráter inicialmente assistencialista. A APAE é um marco 

no atendimento à pessoa com deficiência no município, durante um longo período foi o único 

atendimento dispensado à pessoa com deficiência na área educacional. Nesse  contexto, 

podemos destacar a importância dessa instituição no atendimento à pessoa com deficiência. 

A instituição é mantida pela prefeitura municipal de Canavieiras/BA, que disponibiliza 

alimentação, materiais pedagógicos e didáticos e todos os funcionários são da rede municipal de 

ensino, os quais são disponibilizados para atuarem na APAE. A instituição conta também com 

parceiros associados à APAE, projetos e doações. 

A APAE durante um longo período, como já mencionado, foi o único atendimento 

educacional para as pessoas com deficiência no município, inicialmente mantido apenas por 

doações e seus associados. Ao longo do tempo foi se estabelecendo e formalizou parceria com a 

prefeitura, que hoje assume as demandas. A APAE é protagonista das primeiras iniciativas de 

atendimento e ações que promovam a inserção dos alunos no mercado de trabalho. 

Atualmente, desenvolve atividades diversas, tais como atendimento psicológico, 

pedagógico, individualizado, fisioterapia e encaminhamentos para outros atendimentos médicos 

quando necessário. Também promove caminhadas em comemoração ao dia do autista, Semana 

Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla onde são desenvolvidas diversas 

atividades, tais como palestras, oficinas e estudos na própria instituição. As atividades 
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desenvolvidas têm relevância para a formação e visibilização das necessidades de políticas para 

a pessoa com deficiência no município. Vale destacar que em alguns momentos participou, na 

Câmara de Vereadores, levando as demandas e necessidades de assumir os deveres para com 

essa população, como destaque o projeto de implementação de políticas públicas educacionais 

para a pessoa com deficiência. 

A APAE de Canavieiras/BA, no ano de 2018, atendeu 89 alunos, desse quantitativo, 22 

alunos estão incluídos na rede comum de ensino. Quanto à organização administrativa, possui 

um diretor, um coordenador, uma psicóloga, uma fisioterapeuta, uma assistente social, 12 

professores e 12 funcionários de serviços gerais. A APAE funciona em tempo integral (APAE, 

2017). 

Vale ressaltar que, em paralelo aos atendimentos na APAE, os alunos com deficiência 

auditiva eram todos matriculados na mesma sala na rede regular de ensino, e permaneciam ali, 

por anos, com a mesma professora. Alunos com deficiência mental tinham sua matrícula na sala 

de aula comum, porém não havia organização em âmbito municipal e escolar para atender as 

demandas, em suas específicas necessidades. De acordo com relatos da administração  da 

APAE, não há precisão nas datas em que se inicia o atendimento na rede regular de ensino, mas, 

que, paulatinamente, os alunos foram matriculados na rede regular de ensino. 

Com relação aos documentos legais do período de recorte desta pesquisa (2008-2017), o 

município dispõe de dois planos de educação, o PME Lei de 2008-2018 e o PME Lei de 2015- 

2025; não possui diretrizes para educação inclusiva; não possui setor específico de educação 

inclusiva nas dependências da Secretaria de Educação, porém uma coordenadora é responsável 

especificamente pelas demandas de educação inclusiva. 

O município de Canavieiras/BA teve sua primeira lei de planejamento educacional com 

a implementação do PME, por meio da Lei nº 876/2008, em consonância com o PNE, Lei nº 

10.172/2001. É a primeira lei instituída pelo município que planeja a educação municipal, a ser 

executada num período de dez anos, e que prevê a garantia da educação para alunos com 

deficiência. 

Destarte, é oportuno apresentar definições do plano na perspectiva de compreender a 

importância dos planos para a educação. Cury (1998) e Bordignon (2014) definem o plano numa 

mesma perspectiva. Para Cury (1998, p. 164), um plano pode ser considerado [...] um programa 

de realizações para ser cumprido e executado em um certo período (definição cronológica), dentro 

de objetivos a serem atingidos e para os quais se pleiteiam os meios, inclusive pecuniários, 

necessários para a implementação adequada. Para Bordignon (2014), plano é: 
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[...] o desenho, o projeto do caminho a seguir, das etapas (metas) e ações a 

empreender (estratégias) na caminhada para alcançar o futuro desejado. É o 

documento formal que consolida as decisões tomadas no processo de 
planejamento. O plano se configura, portanto, num registro escrito, 

apresentado sob a forma de um documento aprovado, na instância própria de 

competência legal (BORDIGNON, 2014, p. 33). 

 

O PME, como destacado pelos autores, é um plano que visa de forma organizada, 

articulada e planejada traçar uma política educacional decenal, que estabelece objetivos, 

diretrizes, metas e estratégias que devem direcionar as iniciativas na área da educação. O PME 

deve ser elaborado considerando a situação, as demandas e as necessidades locais. Nesse 

contexto, o PME (2008-2018) de Canavieiras/BA cumpre etapas expressas no PNE (2001- 

2010) iniciando por diagnóstico do município, da educação básica até o ensino superior, da 

educação de jovens e adultos, financiamento, entre outras políticas necessárias a uma educação 

de qualidade (CANAVIEIRAS, 2008). Em termos de prazo, o PME (2008-2018) inicia-se com 

um atraso de sete anos, se comparado com o PNE (2001-2010), que estabelece, no art. 2º: “a 

partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão [...] elaborar 

planos decenais correspondentes” (BRASIL, 2001d). 

Em termos de avaliação, a cada dois anos, por meio de audiências públicas, o PME 

(2008-2018) deve ser avaliado e adequado, quando for necessário, de acordo com previsto pelo 

PNE (2001-2010), art. 3º, “a União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os 

municípios e a sociedade civil, procederá a avaliações periódicas da implementação do PNE” 

(BRASIL, 2001d), o que não ocorreu em relação ao PME de Canavieiras. A primeira avaliação 

do documento ocorreu em 2013, após cinco anos de formulação. Os resultados dessa avaliação 

foram organizados por níveis e modalidades, metas estabelecidas para cada nível e modalidade, 

ações executadas, ações executadas em parte e ações não executadas, conforme a Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Avaliação do PME (2008-2018) Canavieiras/BA – por níveis e modalidades, metas 

estabelecidas para cada nível e modalidade, ações executadas, ações executadas em parte e ações não 

executadas. 
 

Níveis e 

Modalidades 
Metas 

Ações 

Executadas (%) 

Ações Executadas 

*em parte (%) 

Ações 

Não executadas (%) 

Educação Infantil 13 2 (15,38) 3 (23,09) 8 (61,53) 

Ensino 

Fundamental 
21 1 (4,76) 14 (66,66) 6 (28,58) 

Ensino Médio 6 - - 6 (100) 

Educação 

Profissional 
5 - 1 (20,0) 4 (80,0) 

Educação de 

Jovens e Adultos 
11 3 (27,27) 2 (18,19) 6 (54,54) 
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Níveis e 

Modalidades 
Metas 

Ações 

Executadas (%) 

Ações Executadas 

*em parte (%) 

Ações 

Não executadas (%) 

Educação do 

Campo 
10 2 (20,0) 3 (30,0) 5 (50,0) 

Educação 

Especial 
9 - 6 (66,67) 3 (33,33) 

Ensino superior 9 1 (11,11) 1 (11,11) 7 (77,77) 

Gestão 8 5 (62,5) - 3 (37,5) 

Valorização do 
Magistério 

8 3 (37,5) 4 (50,00) 1 (12,5) 

Recursos 
Financeiros 

8 1(12,5) - 7 (87,5) 

Fonte: PME (2008-2018), Canavieiras (2017). 

* Significa que a estratégia não foi cumprida integralmente. 

 

 

A avaliação do PME (2008-2018) foi de extrema relevância para, a partir dos resultados, 

a elaboração do PME de Canavieiras/BA, Lei nº 1.027, de 23 de junho de 2015. Para tanto, o 

processo de avaliação do PME (2008-2018) contou com: representante da Secretaria Municipal 

de Educação; representante da Associação dos Professores Licenciados do Brasil – Secção da 

Bahia (APLB-BA); representante dos professores da educação básica; representante dos 

diretores de escolas; representante do Conselho do FUNDEB; representante do Conselho 

Municipal de Educação; e equipe técnica da Secretaria. A avaliação foi realizada por comissão 

firmada pelo Decreto nº 69, de 23 de maio de 2014, que nomeia comissão avaliativa do PME 

(2008-2018) que, posteriormente, é apresentada e avaliada pela comunidade em audiência 

pública. 

O decreto, em seu art. 1º, resolve: “Ficam nomeados os integrantes da Comissão 

Avaliativa do Plano Municipal de Educação, os quais representam os diversos segmentos 

relacionados com o sistema educacional do Município, em conformidade com a Lei nº 876, de 

21.11.2008” (CANAVIEIRAS, 2014). A comissão, juntamente com colaboradores, teve por 

objetivo avaliar o PME de Canavieiras/BA, Lei nº 876/2008, fazer adequações, diagnóstico da 

educação no município, e postar os documentos em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

e, em seguida, realizar a audiência pública a qual objetiva levar à plenária a avaliação e 

adequação realizada pela comissão para que neste momento fosse avaliada e adequadas pela 

sociedade (CANAVIEIRAS, 2015). 

Sob a orientação do Programa de Apoio à Educação Municipal (PROAM5), que teve por 

objetivo   prestar   assistência   técnica   ao   município   no   desenvolvimento   das   atividades 

 

5 O programa criado pelo estado da Bahia constitui parte integrante do Projeto Educacional – Todos pela Escola 

– e atende ao princípio constitucional do regime de colaboração entre União, estados e municípios. 
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relacionadas à elaboração/adequação do PME, os membros da comissão iniciaram as atividades 

que foram organizadas por etapa. Para divulgar os trabalhos a serem desenvolvidos, foram 

utilizados a mídia e rádio local, e em reuniões nas escolas e sindicato. 

Para avaliação do PME (2008-2018), audiências públicas foram realizadas, conforme 

Regimento Interno de realizações da Conferência Municipal de Educação, que no art. 1º 

estabelece: 

 
A Conferência Municipal de Educação de Canavieiras, promovida pela 
Secretaria Municipal de Educação com a participação dos Sindicatos, Câmara 

de Vereadores, Escolas Municipais, Estaduais, Particulares, Instituições de 

Educação Superior e Organizações da Sociedade Civil, acontecerá em duas 
etapas: dia 26 de Maio de 2015 na Unidade Escolar Professora Noécia Vidal 

Cavalcante, e no dia 27/05/2015 nas instalações do Salão Paroquial onde terá 

sua culminância (CANAVIEIRAS, 2015). 

 

A primeira fase teve vários entraves: o decreto não foi representativo, sendo instituído 

um segundo decreto, dentro do que  estabelece a lei, número reduzido de pessoas que 

compareciam às reuniões, documentos que não eram encontrados, e/ou não foi possível acesso. 

Representantes do ensino médio que não compareceram às reuniões. A comissão instituída 

contou com colaboradores convidados, realizou o trabalho no tempo estabelecido, porém, no 

plano consta que a avaliação deve ser realizada a cada dois anos, o que não ocorreu. 

A educação especial, como mostra os dados da Tabela 1, não apresentou estratégias 

executadas. Das nove estratégias que compõem o plano municipal de educação de 

Canavieiras/BA para a educação especial, apenas seis foram executadas em parte e três não 

foram executadas. 

No Quadro 4, a seguir, são apresentadas nove estratégias estabelecidas pelo PME (2008- 

2018) de Canavieiras/BA para a educação especial6, com as avaliações detalhadas de cada uma, 

juntamente com as ações executadas, não executadas e a justificativa pelo não cumprimento da 

meta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

6 Em 2008, o município de Canavieiras/BA ainda utilizava o termo “educação especial” para se referir à 

educação das pessoas com deficiência em geral e permanece o uso do termo no PME (2015-2025). 
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Quadro 4 – Avaliação da meta 4 do PME (2008-2018) de Canavieiras/BA – estratégias estabelecidas, 

executada, não executada e justificativa. 
 

Nº Educação Especial Executada 
Não 

executada 
Justificativa 

 

 

1 

Implantar, em seis (06) anos, um 

Centro de Apoio Pedagógico 
Especializado, com equipe 

multidisciplinar (Educação e 

Saúde) e equipamentos e 
material didático específico para 
necessidade educacional. 

  

 

X 

 
 

Essa política ainda não existe 

no município, apesar de 

dispor de projeto elaborado. 

 
 

2 

Disponibilizar, em cinco (05) 
anos, livros didáticos falados, 

em braille e em caracteres 
ampliados, da Educação Infantil 

ao Ensino Médio. 

  
 

X 

 
O município ainda não se 

adequou à política existente. 

 
3 

Criar, em quatro anos sala de 
informática adaptada e com 

programas específicos para cada 
deficiência. 

  
X 

 

Essa política ainda não existe 

no município. 

 

 

 

 

4 

 

 

Garantir, durante a vigência 

deste plano, a matrícula e 
permanência dos alunos com 

necessidades especiais em 

classes de ensino regular. 

 

 

 

 
50% 

executada 

 

 

 

 
50% não 

executada 

Nos anos anteriores a 2013, 

nenhuma criança com 

deficiência foi informada no 
censo das escolas regulares. 

Em 2013, 55 alunos foram 

matriculados e informados, 

perfazendo um total de 106 
alunos que se encontram 

matriculados na Associação 

de Pais e Amigos do 
Excepcional – APAE. 

 

 

 

 

5 

 
Estabelecer, em seis (06) anos, 

para cada classe inclusiva, o 

número máximo de três (03) 
alunos com necessidade 

educacional especial e da mesma 

área de excepcionalidade, com 
apoio de serviços especializados 

em turno oposto. 

 

 

 

 
50% 

executada 

 

 

 

 
50% não 

executada 

A partir de 2013, iniciou-se 

um trabalho voltado para a 
inclusão nas escolas com a 

efetivação de uma 

coordenação de educação 

especial, que vem 
desenvolvendo estratégias de 

implementação das políticas 

públicas de inclusão, onde 
deu início a implantação das 
salas de recursos. 

 
 

6 

Assegurar, durante a vigência 

deste plano, veículo adaptado 

para realizar transporte escolar, 
para os alunos que apresentem 
dificuldade de locomoção. 

 
50% 

executada 

 
50% não 

executada 

Existe veículo adaptado que 

faz o transporte escolar de 

alunos que apresentem 
dificuldades de locomoção. 

 

 

7 

Realizar, anualmente, em todo 

período de vigência deste plano, 

cursos de formação continuada 

em educação inclusiva para 
todos os professores, gestores 
educacionais, em exercício do 

município. 

 

 
5,2% 

executada 

 

 
94,8% não 

executada 

 
O município não formalizou 
uma política de formação 

continuada na área de 

educação inclusiva. 
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Nº Educação Especial Executada 
Não 

executada 
Justificativa 

 

 

 

8 

Adaptar, em seis (06) anos, os 

prédios escolares, 
preferencialmente os que já 

atendem a alunos portadores de 

necessidades especiais, segundo 
os padrões mínimos de 

infraestrutura, para o 

recebimento dos alunos com 
necessidades especiais. 

 

35% de 

meta 
executada na 

sede. 

No campo 

não houve 
adequação. 

 

65% de 

meta não 
executada na 

sede. 

100% de 

meta não 
executada 
no campo. 

 
O processo de adequação das 
escolas vem ocorrendo de 

acordo à realidade e 

necessidade do qual o aluno 
está inserido no contexto 

escolar. 

 

 

 
9 

 

Assegurar, em cinco (05) anos, a 
aplicação de testes de acuidade 

visual e auditiva em todas as 

unidades escolares, de forma a 
detectar problemas e oferecer 

apoio adequado aos educandos. 

 

 

50% 

executada 

 

 

50% não 

executada 

O município encontra-se em 

processo de implantação de 
políticas relacionadas à área. 

50% de meta executada em 

2013. Foi efetivado teste de 
acuidade visual em parceria 
com a Secretaria Municipal 

de Saúde. 

Fonte: PME (2008-2018), Canavieiras (2013). 

 

 

No Quadro 4, é possível observar que das nove estratégias indicadas para educação 

especial formuladas para Educação Especial, três não foram executadas. As estratégias 4, 5, 6 e 

9 foram executadas apenas 50%, a estratégia 8 foi executada mais de 50% e a estratégia 7 foi 

executada apenas 5,2%. 

As três estratégias não executadas foram: estratégia 1, referente à implantação de um 

Centro de Apoio Pedagógico Especializado; a estratégia 2, referente à garantia de materiais para 

alunos com deficiência não visual; e a estratégia 3, referente à implantação de Sala de 

Informática Adaptada. A justificativa constante na avaliação do PME (2008-2018), conforme 

comissão avaliativa, para não implementação das estratégias supracitadas, foi a não implantação 

de uma política de educação especial municipal (CANAVIEIRAS, 2014). 

Das seis estratégias executadas em parte, quatro tiveram um percentual de 50% 

executadas e 50% não executadas, quais sejam: as estratégias 4 e 5, referentes à matrícula e 

permanência dos alunos com deficiência na rede; a estratégia 6, referente a veículo adaptado. O 

município dispõe de um veículo adaptado, adquirido em 2012, pelo programa transporte 

acessível, que fica disponível para os alunos matriculados na APAE, e quando surge um aluno 

na rede com dificuldade de locomoção, o atendimento à criança é solicitado pela coordenação 

geral de educação especial. É oportuno destacar que o transporte acessível deve estar disponível 

para rede regular de ensino, mas não foi possível saber por que o transporte ficou de 

responsabilidade da APAE; e a estratégia 9, referente ao teste de acuidade visual, foi executada 
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apenas no ano de 2013, como consta na justificativa de avaliação da meta. Nos anos anteriores e 

posteriores, não foi dada continuidade à execução dessa meta. 

A estratégia 7, referente à formação continuada de gestores e professores, foi executada 

apenas em 5,2% e apresenta como justificativa a não implementação de uma política de 

formação continuada (CANAVIEIRAS, 2014). A formação de gestores e professores é uma 

estratégia de fundamental importância para a implementação de uma política educacional 

inclusiva considerando que os cursos de formação de professores não possuíam no currículo 

disciplinas relacionadas à educação inclusiva. No entanto, o município não conseguiu 

implementar a estratégia integralmente. 

O PME (2008-2018), como se pode observar, iniciou com atraso em relação ao que 

estava estabelecido no PNE de 2001, que previa, no prazo de um ano, a elaboração dos PMEs. 

Já com atraso, apresentou várias metas que ainda não foram efetivadas pelo município, e as que 

foram atingidas parcialmente, apresentam fragilidades em sua continuidade de execução. 

A partir dos resultados da avaliação e diagnóstico realizado e, em consonância com o 

PNE (2014-2024), foi elaborado o PME (2015-2025). Vale destacar que o PME (2008-2018) do 

município ainda estava em vigor quando da elaboração do segundo PME, em consonância com 

o PNE de 2014. Em relação à educação especial, foco desta pesquisa, as estratégias foram 

elaboradas conforme observado na meta 4 do PNE (2014-2024): 

 
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). 

 

A meta 4 do PNE mais o relatório de avaliação do PME (2008-2018) de Canavieiras/BA 

foram a referência para a elaboração do PME de Canavieiras/BA, Lei nº 1.027, de 23 de junho 

de 2015. 

A elaboração e adequação do PME (2015-2025) contou com a mesma equipe de 

avaliação do PME de 2008, a qual teve como integrantes outros profissionais da educação, 

convidados pela equipe avaliativa após a primeira reunião de início dos trabalhos. Sob a 

orientação do PROAM do estado da Bahia, essa equipe teve por objetivo prestar assistência 

técnica ao município no desenvolvimento das atividades relacionadas à elaboração e adequação 

do PME. Os membros da comissão iniciaram as atividades organizadas por etapas em maio de 
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2014. A divulgação dos trabalhos desenvolvidos no processo de avaliação e adequação do PME 

foi feita pela rádio local e reuniões realizadas nas escolas e sindicatos. 

O processo de elaboração do PME (2015-2025) contou com avaliação do PME (2008- 

2018), com o objetivo de “fazer possíveis reelaboração, reestruturação e posterior tomadas de 

decisões direcionadas neste processo, que visem garantir educação de qualidade para todos” 

(CANAVIEIRAS, 2015) e, em seguida, fazer as adequações necessárias. 

A meta 4 da educação especial do PME (2015-2025), portanto, de igual modo como 

aprova o PNE, estabelece a: 

 
Universalização para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtorno 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. 

(CANAVIEIRAS, 2015). 

 

A meta 4 do PME refere-se, como já mencionado, à educação da pessoa com deficiência 

tanto na rede regular de ensino quanto no AEE para o público supracitado. As estratégias que 

objetivam o cumprimento da meta preveem implantação de política pública de educação 

inclusiva, de centros de apoio, estrutura física adequada, materiais de apoio e de acesso, e 

financiamento com o objetivo de garantir os direitos da pessoa com deficiência. A meta possui 

17 estratégias referentes à educação especial, que estão apresentadas no Quadro 5. 

 
Quadro 5 – Meta 4 – educação especial do PME (2015-2025) Canavieiras/BA. 

 

Estratégias estabelecidas 

4.1. Articular a implantação de um Centro de Apoio Pedagógico Especializado, instituído através de 
Lei, em parceria com as secretarias de assistência social e Saúde, e com equipamentos e material 
didático específicos para necessidade educacional especial; 

4.2. Manter o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em escolas municipais, 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

público e com atuação exclusiva na modalidade; 

4.3. Expandir, em parceria com os governos Federal e Estadual, salas de recursos multifuncionais, e 
assegurar formação continuada específica para professores(as) que atuam nessas salas, nas escolas 

urbanas e do campo; 

4.4. Garantir, durante a vigência deste plano, a matrícula e permanência dos alunos com necessidades 

especiais em classes de ensino regular; 

4.5. Estabelecer, após a aprovação do plano, para cada classe inclusiva, o número máximo de dois (02) 
alunos com necessidade educacional especial e da mesma área de excepcionalidade (subdividindo por 

deficiências – físicas, auditivas, entre outras), desde que sejam observados os números de alunos 
previstos pelo MEC, com apoio de serviços especializados em turno oposto; 
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Estratégias estabelecidas 

4.6. Assegurar, a partir da aprovação desse plano, veículos adaptados para realizar transporte escolar, 

para os alunos que apresentem dificuldade de locomoção, orientação e mobilidade; 

4.7. Realizar, anualmente, a partir da aprovação deste plano, cursos de formação continuada em 

educação inclusiva para todos os professores, gestores educacionais e profissionais da educação, em 
exercício no município; 

4.8. Adaptar prédios escolares, atendendo aos alunos com necessidades educacionais especiais, 

segundo os padrões de infraestrutura, desses alunos; 

4.9. Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, 
a todos(as) alunos(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada por 

meio de avaliação, dando atenção aos anseios da família e do aluno; 

4.10. Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições 

públicas, para garantir o acesso e a permanência dos(as) alunos(as) com deficiência, por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático 

próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as 
etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos(as) alunos(as) com altas habilidades ou 
superdotação, por meio de diagnóstico de profissional habilitado para tal fim; 

4.11. Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira 

língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos(às) alunos(as) surdos e 
com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 

4.12. Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de 

deficiência e promover a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional 
especializado; 

4.13. Criar equipe e mecanismos de acompanhamento e monitoramento do acesso à escola e ao 

atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar 
dos(as) alunos(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação beneficiários(as) de programas de transferência de renda, juntamente com o combate às 

situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições 
adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

4.14. Realizar um levantamento da demanda dos alunos com possíveis necessidades educacionais 

especiais, bem como orientar, encaminhar e acompanhar as famílias, durante o pós-anamnese, através 

de ações intersetoriais voltadas aos esclarecimentos das dificuldades de aprendizagem do educando, 
em regime de colaboração com as secretarias municipais; 

4.15. Garantir recursos financeiros (LDO, Plano Plurianual e LOA) para a oferta de cursos de 

formação continuada em Braille, libras, soroban, deficiência intelectual, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, bem como, aquisição de outros materiais 

específicos da Educação especial; 

4.16. Implantar, no primeiro ano de vigência deste plano, política de educação especial, na perspectiva 

inclusiva, através de Lei Municipal; 

4.17 Constar na LDO, no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária, recursos financeiros destinados à 
educação especial. 

Fonte: PME (2015-2025), Canavieiras (2018). 

 

 

O PME de 2015, atualmente, foi reavaliado por equipe instituída por decreto, sendo que 

os resultados não foram divulgados até o decorrer de desenvolvimento desta pesquisa, pois 
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estavam em processo de digitação como esclareceram técnicos que atuam na SEMED 

(CANAVIEIRAS, 2018). 

Considerando que o PME (2015-2025) ainda está em vigor e no prazo para a efetivação 

das estratégias, nos preocupa saber sua execução, principalmente com relação a financiamento, 

estratégia de extrema relevância a qual depende a execução das demais estratégias. 

A estratégia 4.4 prevê a garantia, “durante a vigência deste plano, a matrícula e 

permanência dos alunos com necessidades especiais em classes de ensino regular” (PME 2015- 

2025). Essa é uma estratégia que exige atenção especial do município. A matrícula dos alunos 

com deficiência no município ainda se configura um grande desafio a ser superado; em contato 

com o responsável técnico na SEMED, este informou que ainda estão organizando os dados 

referentes à matrícula das pessoas com deficiência; e nas escolas, fui informada que não 

possuíam esses dados, que não havia registros que comprovassem matrícula da pessoa com 

deficiência no período de recorte desta pesquisa. Este é um desafio que a escola enfrenta. As 

escolas, para conseguirem informar sobre esses dados, no período em destaque, buscaram fazer 

levantamento, porém ainda se encontra em construção, pelas escolas, no setor responsável. 

O AEE posto no PME (2015-2025) de Canavieiras/BA, estratégia 4.9 e demais 

estratégias que se referem à ampliação de programas que promovam a acessibilidade nas 

instituições pública têm papel fundamental de garantia do pleno desenvolvimento das 

potencialidades dos alunos com deficiência, no sentido de adequar-se estruturalmente, e criando 

condições necessárias não só para o atendimento de qualidade, que permita acesso ao ensino 

comum, como também, a permanência dos alunos na rede regular de ensino. Desse modo, 

torna-se uma estratégia importante de execução efetiva da política pública de educação 

inclusiva. 

Aliado à sala de AEE, a formação do professor para atuar nas SRMs tem grande 

importância na execução da política. No entanto, foram identificadas nas análises que, em 

Canavieiras/BA, não ocorreu nem por iniciativa do município, nem em parceria com MEC a sua 

efetiva execução. Vale ressaltar que o MEC disponibilizou curso de formação para professores 

da sala de AEE, porém os docentes do município não participaram dessa iniciativa e não foram 

identificadas informações do município da participação nessa formação, para atender à 

estratégia 4.3 do PME (2015-2025): “Expandir, em parceria com os governos Federal e 

Estadual, salas de recursos multifuncionais, e assegurar formação continuada específica para 

professores (as) que atuam nessas salas, nas escolas urbanas e do campo”. 

A estratégia 4.7 do PME (2015-2025), “realizar, anualmente, a partir da aprovação deste 

plano, cursos de formação continuada em educação inclusiva para todos os professores, gestores 
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educacionais e profissionais da educação, em exercício no município”, ainda não foi organizada 

pelo município. 

A estratégia 4.15: “Garantir recursos financeiros (LDO, Plano Plurianual e LOA) para a 

oferta de cursos de formação continuada em braille, libras, soroban, deficiência intelectual, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, bem como, aquisição 

de outros materiais específicos da Educação especial”, e a estratégia 4.17: “Constar na LDO, no 

Plano Plurianual e na Lei Orçamentária, recursos financeiros destinados à educação especial”, 

não foram executadas pelo município. O município, para a implementação de educação 

inclusiva, depende diretamente das leis acima citadas e pôde-se observar que o município ainda 

não executou essas metas, estratégias de fundamental importância para o cumprimento  do 

plano. O desenvolvimento de uma educação inclusiva com qualidade requer investimento 

específico para essa modalidade da educação básica. Nessa direção, o PME (2015-2025) prevê 

investimento financeiro para educação inclusiva disposto na estratégia 4.15 para viabilizar 

condições efetivas de avanço. No entanto, nas análises do PME do município, pode-se afirmar 

que tais estratégias não foram cumpridas. 

A Tabela 2, sobre a comparação da meta 4 e suas estratégias dispostas no PME (2008- 

2018) e (2015-2025), confirma que o município não avançou na execução das políticas públicas 

de educação inclusiva. 

 
Tabela 2 – Avaliação da meta 4: educação especial – PME (2008-2018) Canavieiras/BA. 

 

Planejamento Estratégias Executadas 
Executadas em 

parte 
Não 

Executada 

PME 2008 9 - 6 3 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

 

Na avaliação do PME (2008-2018), nenhuma estratégia foi totalmente executada, seis 

estratégias foram executadas em parte, e três não foram executadas. No PME (2015-2025), uma 

estratégia executada; cinco estratégias foram executadas em parte; e 11 estratégias ainda não 

foram executadas. Em relação ao PME (2015-2025), que deve ser avaliado a cada dois anos, 

não houve a publicização dos resultados da avaliação do PME. 

Em comparação às metas e estratégias referentes à educação especial, o PME (2015- 

2025) apresenta novas estratégias, e modificação em algumas redações, em relação ao PME 

(2008-2018). 

Na estratégia 4.1, em ambos os planos, aparece a criação de um Centro Pedagógico 

Especializado, porém com modificação na redação. No PME (2008-2018) foi estabelecido um 
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prazo de seis anos para criação desse centro, o que foi retirado do PME (2015-2025), e incluído 

que será instituído por lei, além da parceria também com a Secretaria de Assistência Social. 

A estratégia 4.2, incluída no PME (2015-2025), não consta no PME (2008-2018), refere- 

se à atualização dos dados do Censo. É um instrumento fundamental para composição de 

diagnóstico e formulação de políticas. 

Com relação à SRM, aparece apenas no PME (2015-2025), nas estratégias 4.3 e 4.9, e se 

configura como importante ação de inclusão dos alunos com deficiência na escola, na sala 

regular, por meio da política de acompanhamento entre a sala regular e a sala de recursos. 

As SRMs colaboram com a inclusão dos alunos na rede regular de ensino. Os AEEs que 

são realizados nas SRMs devem ocorrer no turno oposto ao ensino regular, como atendimento 

de caráter suplementar e/ou complementar, não podendo substituir o ensino na rede regular. O 

fato de o PME (2015-2015) possuir duas estratégias sobre as SRMs considera-se um importante 

avanço para a garantia do AEE. 

No que se refere às estratégias 4 e 4.4, respectivamente do PME (2008-2018) e (2015- 

2025), foi possível observar que permanecem inalteradas as estratégias que visam à garantia de 

matrícula e permanência dos alunos com deficiência na rede regular de ensino. 

Quanto ao número de alunos com deficiência por sala, observou-se uma alteração em 

relação aos dois planos. Em ambos, permanece o estabelecimento do número de alunos com 

deficiência por classe, porém, em 2015, o número foi reduzido de três alunos (PME, 2008- 

2018) para dois, considerando a mesma deficiência. Destaca-se também o apoio do serviço 

educacional especializado nos dois planos. 

Em relação ao transporte, os dois planos asseguram, mas sem querer aprofundar na 

semântica do verbo “assegurar”, não de forma contundente e mais impositivo, já que para 

alguns tipos de deficiência é indispensável o transporte. O verbo “garantir” seria mais 

apropriado e propositivo perante a lei. Outro ponto a destacar sobre o transporte é que houve 

mudança na redação, o PME (2008-2018) dispõe sobre a garantia durante a vigência do plano, 

enquanto no PME (2015-2025) a redação foi alterada para “a partir da aprovação do plano”, o 

que significa a implantação imediata da estratégia. 

Os dois planos reafirmam a necessidade de formação continuada para os envolvidos 

com a prática educativa com alunos com deficiência. No entanto, o PME (2008-2018) inclui 

somente professores e gestores educacionais, já o PME (2015-2025), além de professores e 

gestores educacionais, inclui profissionais da educação, e amplia, assim, a necessidade de 

cursos para todos, inclusive para os coordenadores e àqueles que trabalham em outros setores da 

escola, como as merendeiras, auxiliares de serviço geral, porteiro etc. Vale ressaltar também 
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que o trecho do PME (2008-2018) “em todo período de vigência do plano”, no PME (2015- 

2025), é modificado para “a partir da aprovação deste plano”, demonstrando a necessidade 

imediata de realização de formação continuada para todos os profissionais da educação. 

A estratégia sobre adaptação dos prédios permanece no PME (2015-2025), com a 

retirada do termo “preferencialmente”, disposto no PME (2008-2018). 

O PME (2008-2018) destaca duas questões importantes de ações para além do 

atendimento nas salas regulares de ensino, ampliar o serviço público para outras áreas, como 

informática e serviços de saúde, para aumentar a qualidade dos alunos com deficiência, porém 

essas estratégias não compõem o PME (2015-2025). 

As estratégias 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 foram incluídas no PME (2015- 

2025), e não constam no PME (2008-2018). As estratégias incluídas constituem-se em avanço 

ao garantir educação bilíngue para alunos surdos, equipe de acompanhamento, políticas de 

Estado e garantia de financiamento nas leis municipais. 

Ao observamos, os PMEs (2008-2018) e (2015-2025) de Canavieiras/BA, é possível 

inferir que algumas mudanças ocorreram após a implementação dos planos, porém há um 

número considerável de estratégias a serem executadas. O PME (2015-2025) apresenta oito 

estratégias a mais que o PME (2008-2018), que tratam dos temas: 4.11, garantia de educação 

bilíngue e libras como primeira língua; 4.13, criação de equipe de monitoramento de acesso e 

permanência na escola; 4.14, levantamento de demandas de alunos com deficiência; e 4.15, 

garantia de financiamento nas leis do município de Canavieiras/BA (LDO, Plano Plurianual e 

LOA). Essas estratégias não constavam no PME (2008-2018), o que demonstra que o município 

está em consonância com a legislação. 

Destarte, os avanços obtidos com o planejamento da educação municipal são inegáveis, 

no entanto, os desafios para sua execução são inúmeros, como são evidenciados no decorrer das 

análises neste trabalho. Também se destaca a questão do financiamento da educação para 

pessoa com deficiência. Como foi observado na análise, as metas referentes à inclusão do 

financiamento nas leis orçamentárias municipais para execução da meta 4 não foram 

executadas. Outro ponto fundamental são as informações necessárias ao monitoramento e 

avaliação dos PMEs, a incongruência dos dados fornecidos revela as fragilidades do sistema 

municipal para a efetividade do plano. Como destacam Cruz e Monteiro (2016) com relação ao 

PNE, que refletem também a situação do PME no município: 

 
Vale ressaltar que, no caminho para o cumprimento da meta do PNE, há um 

obstáculo fundamental a ser superado. Os dados disponíveis atualmente não 
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são suficientes para o monitoramento dessa meta. As pesquisas populacionais, 

domiciliares e escolares oficiais não utilizam definições técnicas compatíveis 

entre si. Dessa forma, não é conhecido o universo da população cujo 
atendimento deve ser monitorado (CRUZ; MONTEIRO, 2016, p. 42). 

 

Desse modo, o atendimento à pessoa com deficiência na rede regular de ensino é uma 

política pública de inclusão na educação que visa romper com um modelo segregatório e 

assistencialista de atendimento, como ocorreu no país durante quase todo o século XX. 

Considerando a importância do PME  como política de Estado,  o município avança 

significativamente ao elaborar de forma participativa, democrática e transparente o plano 

municipal de educação que define as bases da política educacional do município para os próximos 

10 anos. Mas precisa avançar no cumprimento das metas e estratégias dispostas no PME. 

Ao longo dos últimos anos, o município dispôs de legislações referentes à educação 

especial, para regulamentar e colocar em execução a política de educação inclusiva, como se 

destaca: Lei Municipal nº 990/2013, que trata do fundo municipal dos direitos das pessoas com 

deficiência; a Lei Municipal nº 1.035, de 4 de novembro 2015, que dispõe sobre a instituição do 

dia municipal pela inclusão social da pessoa com deficiência, em seu art. 1º estabelece o dia 21 

de setembro como “Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência”; no art. 2º, a “Semana 

Municipal da Luta da Pessoa com deficiência”; e no art. 5º, “Fica autorizado o Poder Executivo 

Municipal, no limite de suas possibilidades administrativas e orçamentárias, através do Fundo 

Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (FUMPEDE), pautando-se nos artigos 18 e 

19 da Lei Municipal nº 990/2013, custear as despesas oriundas da realização das atividades e 

eventos constantes nesta lei”. No entanto, não há no município o fundo que estabelece a lei 

supracitada. 

De maneira geral, as leis municipais de Canavieiras/BA apresentam um  passo 

importante na busca da garantia de direitos das pessoas com deficiência. A lei tem fundamental 

importância, pois através de sua publicação permite reflexões a respeito do tema e tem força 

normativa para que seja executada. Iniciativas como estas têm por objetivo conscientizar a 

população sobre assuntos relacionados à pessoa com deficiência, e fazer valer seus direitos 

garantidos constitucionalmente. 

Recentemente, o município sancionou a Lei nº 1.073, de 12 de setembro de 2017, que 

estabelece normas de acessibilidade para a cidade de Canavieiras/BA e dá outras providências. 

Essa lei constitui-se em mais um avanço significativo para as pessoas com deficiência, visto que 

ter os direitos garantidos na forma de lei possibilita ao cidadão reivindicar seus direitos desde a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 
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A Lei nº 1.073/2017 reafirma o preceito legal da Constituição Federal de 1988, art. 205, 

“educação, direito de todos e dever do Estado”, e art. 206, “o ensino será ministrado com base 

nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”, e o 

art. 38 da lei assegura: 

 
Art. 38 – Fica assegurado, na rede Pública municipal de Ensino, a inclusão e 

desenvolvimento escolar de crianças, jovens e adultos em todos os níveis e 
modalidades de ensino, garantindo-lhes o acesso, a permanência e uma 

educação de qualidade. 

Parágrafo Único – A matrícula desses alunos educandos será efetivada de 

acordo com a região de moradia, observando–se os parâmetros e critérios de 
cadastro geral do Município, respeitando–lhes sua melhor condição de 

locomoção e transporte (CANAVIEIRAS, 2017). 

 

A Lei nº 1.073/2017 reafirma os direitos garantidos também no PME (2015-2025) a 

respeito da universalização do atendimento à população de 4 a 17 anos de idade, e do 

atendimento educacional especializado, bem como o que estabelece o art. 208 da Constituição, 

“III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino”; em seus artigos 40 e 44: 

 
Art. 40 – O atendimento educacional especializado dar-se á, prioritariamente, 

no âmbito da rede pública e de forma complementar por meio de convênios, 

acordos de cooperação ou contratos, conforma legislação pertinente e de 
acordo com as disposições da Lei de diretrizes e bases da educação Nacional - 

LDB. 

Art. 44 – A Secretaria Municipal de Educação – SEMED, deve universalizar, 
para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com 

deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação na Rede Regular de Ensino (CANAVIEIRAS, 2017). 

 
A lei em análise está em consonância com a LDB (1996), que, em seu inciso III, prevê 

“atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, 

etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1996), encontra- 

se também em acordo com a Constituição Federal de 1988 e com a PNEEPEI de 2008, 

elaborada pelo MEC. Todas as legislações municipais fundadas nos princípios de igualdade de 

condições de acesso à participação em um sistema educacional inclusivo, e que definem a 

educação especial como modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades. Para garantir tais prerrogativas, a Lei nº 1.073/2017 disponibiliza recursos e 
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serviços como AEE, de forma complementar ou suplementar, aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino regular. 

Sobre a educação infantil, de crianças com deficiência, a Lei nº 1.073/2017, no art. 39, 

dispõe ser necessário “promover a evolução infantil por meio de estimulação precoce em bebês 

e crianças de até 03 anos e 11 meses que apresentam alterações no seu desenvolvimento, 

evidenciando as necessidades específicas, sensorial, motor, cognitivo e de comunicação”. Dessa 

forma, garante atendimento específico nos primeiros anos de vida, o que corrobora para superar 

e/ou desenvolver através de estimulações habilidades necessárias ao processo de 

desenvolvimento infantil. 

 
Art. 41 – Compete ao Poder público Municipal assegurar o cumprimento das 
normas de acessibilidade da Associação Brasileira de normas Técnicas – 

ABNT, para a construção e reforma dos prédios escolares. 

§1º cabe ao Poder Público Municipal oferecer suporte pedagógico e o material 

adaptado para cada tipo de deficiência, além de salas de recursos 

multifuncionais (CANAVIEIRAS, 2017). 

 

A lei também assegura direitos sobre deficiência específica, como disposto no art. 42: 

“Ficam assegurados o conhecimento e a difusão da língua Brasileira de sinais – Libras, do 

sistema Braille” e no § 2º, que prevê a garantia de “contratação de profissionais cuidadoras para 

autista e de Interprete de Libras [...] por parte do poder público”. O art. 45 da referida lei 

municipal estabelece: 

 
A rede Municipal de Ensino do município de Canavieiras, obrigatoriamente 

ofertará educação bilíngue para surdos, da educação infantil ao o Ensino 
Fundamenta anos finais, com base na Lei Federal nº 5. 626 de 22.04.2005 

(CANAVIEIRAS, 2017). 

 

Além disso, há provisão de recursos tecnológicos e de equipamentos que favoreçam o 

atendimento às necessidades educacionais específicas de alunos com deficiência, altas 

habilidades/superdotação, transtorno globais do desenvolvimento na rede pública de ensino 

(CANAVIEIRAS, 2017). 

Sobre a formação de professores, a Lei nº 1.073/2017 constitui-se em um importante 

avanço ao assegurar, no art. 43, “a consecução de medidas e ações que possibilitem a formação 

continuada em serviço dos educadores da Rede pública Municipal de Ensino, tendo em vista o 

atendimento às necessidades educacionais específicas do alunado [...]”. A lei reafirma o que 

está posto no PME (2015-2025), a necessidade de formação dos professores para atuar de forma 

eficaz no atendimento às pessoas com deficiências. 
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Todas as leis municipais referentes à educação inclusiva encontram-se organizadas no 

Apêndice VI, para melhor visualização das leis do município em atendimento à demanda legal 

nacional e local. 

O município de Canavieiras/BA, até a formulação do PME, Lei nº 876/2008, não havia 

planejamento, formulação e políticas públicas para a educação especial, caracterizando as ações 

do município para essa área, com políticas de governo, pontuais e com caráter descontínuo. 

Da análise da legislação municipal, também identificamos que essas legislações foram 

implementadas a partir da indução dos governos federal e estadual, estando muitas vezes em 

contradição com as ações que o próprio município realiza no contexto da realidade local. O 

município, muitas vezes, por essa característica histórica de não planejamento da educação, não 

consegue promover políticas que de fato tenham continuidade e possam produzir resultados 

quantitativos e qualitativos para replanejamento e redirecionamento de suas ações. 

No campo educacional, o planejamento se constitui em um grande avanço para a 

educação ao observar que  o princípio da continuidade das políticas contribui para o 

desenvolvimento de forma contínua e gradual, sendo possível avaliar o caminho para possíveis 

adequações quando necessário. Tomando como princípio que o planejamento precisa dar-se de 

modo participativo na educação, a criação de mecanismos indutores de participação social nas 

decisões políticas e administrativas faz-se necessária. Nesse sentido, Netto (2003), além de 

afirmar a importância das representações sociais, evidencia três problemas que precisam ser 

desmistificados a esse respeito: 

 
A construção de uma institucionalidade de representação social  é 

imprescindível, pois está no centro deste novo contrato social emergente, uma 

vez que a participação social nas decisões estatais será o motor dessa nova 

dinâmica político-social. Esse problema, todavia, deverá enfrentar três assuntos 
que devem ser desmitificados: a) reconhecimento das potencialidades de 

participação social direta; b) negação do dilema entre democracia representativa 

e participativa; e c) a ruptura dos monopólios do poder político, para alcançar 
maiores simetrias na representação política (NETTO, 2003, p. 68). 

 
Desse modo, a formulação e implementação da política com a participação da sociedade 

civil e de representantes de seguimentos da sociedade, como associações e conselhos, são 

imprescindíveis para que as decisões tomadas sejam com base nos anseios sociais, e construídas 

após estudos e análise que têm por produto final um diagnóstico da educação, o qual deve 

direcionar as ações educacionais do município. Os planos de educação representam um enorme 

avanço, mas os desafios para sua implementação ainda perpassam por problemas primários de 

planejamento e financiamento, articulação com outros setores, formação e valorização de 
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professores. Nesse contexto, faz-se urgente e necessário iniciativas municipais na organização e 

implementação de políticas. Em uma sociedade inclusiva, as diferenças sociais, culturais e 

individuais são utilizadas para enriquecer as interações e a aprendizagem entre os seres 

humanos. Trata-se de uma mudança profunda no comportamento e na atitude das pessoas. 

 
 As políticas e programas de educação inclusiva no município de Canavieiras/BA 

 
 

Na SEMED de Canavieiras/BA foi possível verificar junto aos técnicos quais as 

políticas/programas referentes à educação inclusiva foram implementadas em parceria com o 

governo federal e/ou por iniciativa do governo local no período de 2008-2017. Também foi 

questionado sobre o setor específico de educação inclusiva na SEMED e os documentos que 

planejam a educação no município. Identificamos que o município não possui diretrizes para 

educação inclusiva; não possui setor específico de educação inclusiva nas dependências da 

Secretaria, porém uma coordenadora é responsável especificamente pelas demandas de 

educação inclusiva. 

Sobre o setor específico responsável pela educação especial, o Parecer CNE/CEB nº 

17/2001 dispõe: “para responder aos desafios que se apresentam, é necessário que os sistemas 

de ensino constituam e façam funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado de 

recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo de 

construção da educação inclusiva” (BRASIL, 2001a). 

Em pesquisa on-line na página do MEC, em específico na Diretoria de Políticas de 

Educação Especial (DPEE), foi evidenciado que foram propostos programas de educação 

inclusiva para pessoas com deficiência: Programa Escola Acessível (2011), Transporte Escolar 

Acessível (2012), Salas de Recursos Multifuncionais (2009-2012), Formação Continuada de 

Professores na Educação Especial, BPC na Escola, Acessibilidade à Educação Superior, Livro 

Acessível, Centro de Formação e Recursos (CAP, CAS e NAAHS), Comissão Brasileira do 

Braille e Principais Indicadores da Educação de Pessoas com Deficiência. 

Entre esses programas mencionados anteriormente, o município de Canavieiras/BA, 

segundo técnicos da SEMED, fez adesão a três dos programas, o Programa Escola Acessível 

(2012), Programa Transporte Acessível (2012) e o Programa Sala de Recursos Multifuncionais 

(2009-2012). 

O Programa Escola Acessível (2012) teve sete escolas contempladas de acordo com a 

Resolução CD/PDDE nº 19, de 21 de maio de 2013. Esse programa tem por objetivo “promover 

a acessibilidade e inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
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altas habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular” (BRASIL, 

2012, p. 5). Os objetivos específicos visam adequar os espaços físicos reservados à instalação e 

funcionamento de SRMs, a fim de atender aos requisitos de acessibilidade, assim como adquirir 

mobiliário acessível, material, entre outros recursos de tecnologia assistiva. (BRASIL, 2012). O 

município insere o seu plano de atendimento contendo o planejamento de utilização de recursos 

no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação 

(SIMEC/MEC). 

Entre as ações do programa, disponibiliza recursos, por meio do Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE), às escolas contempladas pelo Programa Implantação de Salas de 

Recursos Multifuncionais. Tem por ações financiáveis: adequação arquitetônica: rampas, 

sanitários, vias de acesso, instalação de corrimão e de sinalização visual, tátil e sonora; 

aquisição de cadeiras de rodas, recursos de tecnologia assistiva, bebedouros e mobiliários 

acessíveis. Nesse contexto, o programa, em parceria com o município, contribui para a 

consolidação de um sistema educacional inclusivo na medida em que busca eliminar barreiras e 

promover autonomia aos estudantes. 

Das sete escolas contempladas pelo programa, três foram desativadas: Creche Maria de 

Nazaré, Escola Profa. Rita Braga e Escola Frei Sampaio. A Escola Municipal Lions Club e 

Creche Municipal Vovô Cabocla utilizaram o recurso na estrutura física. Na Escola Comunitária 

São Boaventura não foi possível observar alterações em suas estruturas físicas, pois já possuía 

rampas. É oportuno observar que o prédio é cedido, e o recurso nessa escola foi utilizado para 

obtenção de bens permanentes. Na Escola Clarindo José dos Santos não foi possível obter 

informação (SEMED, 2015). No Quadro 6, é possível observar as escolas contempladas. 

 
Quadro 6 – Escolas contempladas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Escola 

Acessível, e situação de utilização do recurso, ano de 2012. 
 

Escolas contempladas pelo PDDE – Escola Acessível 

Código Escolas Situação 

29413893 Creche Maria De Nazaré Desativada 

29414075 Creche Municipal Vovó Cabocla 
Observa-se a construção de rampas, 
alargamento das portas e barras nos banheiros 

29296676 Escola Clarindo José dos Santos Sem informações 

29351529 Escola Comunitária São Boaventura Prédio cedido 

29296749 Escola Frei Sampaio Desativada 

29296765 Escola Municipal Lions Club 
Observa-se a construção de rampas, 

alargamento das portas e barras nos banheiros 

29297117 Escola Municipal Profa. Rita Braga Desativada 

Fonte: Canavieiras (2018). 



89 
 

Outro programa de convênio do município com o MEC foi o Transporte Escolar 

Acessível vinculado ao Programa Caminho da Escola. O convênio ocorreu entre os anos de 

2011 e 2012, e disponibilizou um ônibus para o município. A adesão foi realizada através do 

acesse ao módulo do Plano de Ações Articuladas (PAR), por meio do sítio 

http://simec.mec.gov.br/, de acordo com a Resolução nº 12, de 8 de junho de 2012, Nota 

Técnica nº 42/2011 / MEC / SECADI / DPEE, que orienta para adesão à ação Transporte 

Escolar Acessível – Caminho da Escola. 

O Transporte Escolar Acessível tem por objetivo atender a uma demanda da população 

que necessita de transporte acessível, e que, muitas vezes, fica impedida de frequentar a escola. 

Os municípios priorizados são os com maior número de beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) em idade escolar obrigatória e que estão fora da escola. Os veículos 

adquiridos transportam estudantes para as aulas e para o AEE, rural ou urbano. 

O ônibus adquirido através do programa está disponível para APAE, sendo utilizado por 

um total de 90% dos alunos. Quando solicitado por alunos matriculados em salas regulares da 

rede pública municipal, que possuem deficiência e/ou dificuldade de locomoção, este é 

disponibilizado. Não soubemos os motivos por que o ônibus foi alocado na APAE. 

Outro programa de convênio com o MEC foi o de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais, com o objetivo de apoiar a organização e a oferta do AEE, prestado de forma 

complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino 

regular, assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem (BRASIL, 2009). 

A SEMED, por meio do PAR, informa a demanda de alunos com deficiência e, por 

meio do Sistema de Gestão Tecnológica (SIGETEC), indica as escolas a serem contempladas. 

As escolas públicas de ensino regular recebem um conjunto de equipamentos de informática, 

mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade para a organização do espaço de AEE. 

Cabe ao sistema de ensino, a seguinte contrapartida: disponibilização de espaço físico 

para implantação dos equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos de 

acessibilidade, bem como do professor para atuar no AEE (BRASIL, 2009). É encaminhada à 

escola, pela Coordenação Geral da Política de Acessibilidade na Escola (CGPAE), cópia do 

controle de entrega dos itens que fazem parte da composição da SRM. 

O município fez adesão a 12 SRMs no período de 2009 a 2011. No Quadro 7, a seguir, é 

apresentada a relação nominal das escolas municipais de Canavieiras/BA contempladas pelo 

Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. 

http://simec.mec.gov.br/
http://simec.mec.gov.br/
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Quadro 7 – Escolas contempladas pelo Programa Salas de Recursos Multifuncionais e sua condição 

atual no município de Canavieiras/BA entre 209 e 2011. 
 

Período Escola Condição 

2009 Grupo Escolar Dr. Benicio Machado Ei EFI Não implementada 

2010 Grupo Escolar Rotary Clube Ei Efi Não implementada 

2011 Escola Frei Sampaio (Desativada, 2018) Não implementada 

2011 Escola Municipal Lions Clube EFI Não implementada 

2011 Escola Santa Lucia Não implementada 

2011 Escola Municipal Profa. Noécia Vidal Cavalcante Implementada (2016)* 

2011 Escola Clarindo Jose Santos Não implementada 

2011 Escola Municipal Profª Rita Braga Desativada 2014 Implementada** 

2011 Centro Educacional Antonio C. Magalhaes EI Implementada (2016)* 

2011 Escola Comunitária São Boaventura Implementada (2013)* 

2011 Escola Municipal Frederico Minervino Não implementada 

2011 Creche Municipal Vovó Cabocla EI Não implementada 

Nota: * Ano de implementação da sala. ** A escola foi desativada em 2014, os materiais da sala foram enviados 

para Escola Profa. Noécia Vidal Cavalcante. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

 

Das 12 escolas contempladas com a SRM, apenas três foram implementadas e estão 

funcionando. As demais, uma escola foi desativada, e oito não implementaram a SRM. A 

justificativa da SEMED para a não implementação da sala concerne à disponibilidade  de 

espaço, formação de professores, além de disponibilização de materiais. A Escola Maria de 

Nazaré, que foi desativada, foi substituída pela Escola Frederico Minervino, por ser, entre as 

escolas que não possuíam SRM, a que possuía maior número de alunos, entre os matriculados 

com deficiência (PME 2015-2025). 

O Programa Sala de Recursos Multifuncionais inicia com adesão em 2009 pelo 

município, junto ao MEC, que envia os materiais para as escolas contempladas, assim como 

disponibiliza a formação dos professores para atuar na sala de recursos. 

Em 2014, foi implementada a primeira SRM na Escola Comunitária São Boaventura, 

com funcionamento de 40 horas, e um professor que atendia os alunos individualmente e uma 

intérprete de libras. Em 2015, foi implementada a segunda sala na Escola Rita Braga, com 40 

horas de funcionamento, mas que até a finalização desta pesquisa estava desativada. O material 

dessa escola foi transferido para a Escola Profa. Noécia Vidal Cavalcante, a qual iniciou o 

processo de implantação em 2016, com 12 alunos atendidos, funcionando com uma professora 

contratada, com carga horária de 20 horas, a qual era distribuída nos turnos matutino e 

vespertino. 
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Em 2016, foi implementada outra SRM na Escola Municipal Antônio Carlos 

Magalhães, a qual ficou específica para atender alunos com autismo, com uma professora, 

inicialmente com 40 horas. Após 2016, não foi implementada nenhuma SRM. Vale destacar 

que, em relação aos materiais das SRMs, as quais em contato com gestores das escolas 

informaram que não identificaram e não têm informações. Quando mencionado sobre os 

notebooks, computadores e impressoras, estes estavam sendo utilizados para outros fins e/ou 

quebrados. 

Depois de identificados os programas implementados pelo município, observa-se que as 

SRMs têm grande importância para materialização da política no contexto escolar, pois geram 

uma interlocução com a sala regular e efetivam a educação inclusiva na escola. Desse modo, a 

análise da política de educação inclusiva no município foi direcionada para as escolas que têm 

SRM, por se compreender ser uma política importante no processo de acesso à educação e ao 

aprendizado, e está ativo no município. 
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4 A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVAS: 

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

CANAVIEIRAS/BA 

 
Um sistema educacional inclusivo exige a ressignificação da concepção da educação e o 

papel de todos e cada um que atua no espaço escolar frente à diversidade presente. Nessa 

perspectiva, pretende-se, neste capítulo, apresentar os diálogos com a gestora, coordenadora e 

professoras do AEE de três escolas públicas municipais, a respeito das políticas públicas de 

educação inclusiva no município de Canavieiras/BA, mais especificamente sobre o AEE, 

evidenciando suas percepções sobre a implementação dessas políticas de educação inclusiva no 

município e no contexto escolar. 

A partir das discussões no grupo, participantes desta etapa da pesquisa, produzimos 

ações que visam ao fortalecimento da educação inclusiva nas escolas do município. O capítulo 

está organizado a partir de temas que foram emergindo no processo da pesquisa-ação e dos 

objetivos propostos neste estudo, como mencionado no capítulo 2 deste trabalho. 

As participantes da pesquisa foram identificadas através da utilização das letras do 

alfabeto. Para as professoras, letras A, B, C; para coordenadora D; e para gestora E. Os sujeitos 

da pesquisa atuam nas escolas as quais serão identificadas como Escola 1, Escola 2 e Escola 3. 

Para realização dos encontros-diálogos, realizamos inicialmente um diagnóstico (Apêndice 

VII) para caracterização do perfil das escolas e participantes da pesquisa. No Quadro 8 

apresentamos o perfil das escolas que possuem SRM na rede municipal. 

 
Quadro 8 – Perfil das escolas da rede pública municipal de Canavieiras/BA, ano 2018, participantes da 

pesquisa e que possuem Sala de Recursos Multifuncionais (SRM). 
 

 
Escolas 

 
Público 

 
Turnos 

Nº de 

crianças/alunos 

matriculadas 

Nº de 

crianças/aluno

s com 

deficiência 
matriculadas 

Escola 1 Ed. Infantil 
Matutino e 
vespertino 

286 6 

Escola 2 
Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

Matutino e 

vespertino 
457 28 

 

Escola 3 
Ed. Infantil e Ensino 

Fundamental Anos 
Iniciais 

Matutino e 

vespertino 

 

350 
 

12 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 
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É possível observar no Quadro 8 que, das três escolas participantes deste momento de 

pesquisa, a Escola 1 atende apenas à educação infantil, a Escola 2 atende apenas ao ensino 

fundamental anos iniciais e a Escola 3, educação infantil e ensino fundamental anos iniciais. 

Essas informações indicam que no município o ensino fundamental anos finais não possui 

SRMs. 

 
Quadro 9 – Perfil da gestora e coordenadora das escolas da rede pública municipal de Canavieiras/BA, 

ano 2018, que atuam nas escolas com Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs). 
 

Sujeitos 
Tempo de 

atuação na rede 

Tempo de atuação 

no cargo 
Vínculo Carga horária 

Coordenadora D 11 anos 1 ano e 8 meses Efetivo 40 horas 

Gestora E 23 anos 1 ano e 8 meses Efetivo 40 horas 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 

 

 

Das três gestoras e três coordenadoras convidadas a participar, estiveram presentes uma 

gestora e uma coordenadora. Em relação ao perfil da gestora e coordenadora (Quadro 9), 

observa-se que apresentam experiências na docência, mais de 10 anos de atuação na rede e são 

efetivas, mas com pouco tempo de atuação no atual cargo. 

 
Quadro 10 – Perfil das professoras das escolas da rede pública municipal de Canavieiras/BA, ano 2018, 

que atuam nas escolas com Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs). 
 

Profa. 
Tempo de atuação na 

rede 

Tempo de atuação na 

SRM 
Vínculo Carga horária 

A 19 anos 5 anos Efetivo 20 horas 

B 29 anos 1 ano e 8 meses Efetivo 40 horas 

C -* 1 ano 8 meses Efetivo 40 horas 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). * Não respondeu. 

 
 

O Quadro 10, referente ao perfil das professoras, evidencia que a professora A possui 

maior tempo de atuação na SRM. No encontro-diálogo, a professora A destacou sua 

participação efetiva na implementação da SRM. Todas as professoras possuem vínculo efetivo 

na rede, o que é relevante ao considerarmos a importância da continuidade dos serviços, visto 

que as formações e experiências na área dos professores atuantes podem ser compartilhadas. 
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Quadro 11 – Formação das participantes da pesquisa das escolas da rede pública municipal de 

Canavieiras/BA, ano 2018, que atuam nas escolas com Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs). 
 

 

Participantes 
 

Formação inicial 
Especialização na área de Ed. 

Inclusiva 

 

Formação continuada 

A Pedagogia 
Psicopedagogia e Educação 

Especial e Inclusiva. 

Cursos sobre autismo 

(Recursos próprios). 

B Pedagogia 
Neuro Psicologia (em 

andamento). 

Libra 80 horas 

(recursos próprios). 

C Pedagogia -* -* 

D Pedagogia Não possui Não possui 

E Pedagogia Não possui Não possui 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). * Não respondeu. 

 

 

O Quadro 11 evidencia que a formação inicial das participantes da pesquisa foi em 

Pedagogia, e duas professoras da SRM possuem especialização na área de educação das pessoas 

com deficiência. A LDB de 1996, art. 59, inciso III, estabelece que os sistemas de ensino devem 

assegurar “professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns” (BRASIL, 1996). A Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, 

esclarece no art. 12: “Para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite 

para o exercício da docência e formação específica para a Educação Especial” (BRASIL, 2009). 

De acordo a Resolução, apenas uma professora tem a formação que a habilita a atuar na SRM. 

A professora C não respondeu ao questionário-diagnóstico. As informações gerais sobre a 

referida professora foram fornecidas pela escola. Vários contatos foram realizados para 

realização do diagnóstico, sem êxito. O questionário foi deixado com a professora, que não o 

devolveu. 

 
Quadro 12 – Perfil das Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) das escolas da rede pública 

municipal de Canavieiras/BA, ano 2018. 
 

 

Escolas 
Tempo de 

funcionamento da SRM 

 

Público atendido 
Profissional que 

atende 

Nº de 

crianças/alunos 

atendidas 

Escola 1 2 anos Autismo Pedagoga 10 

Escola 2 2 anos 
Todas as 

deficiências 
Pedagoga 

28 

Escola 3 5 anos 
Todas as 

deficiências 
Pedagoga 

12 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). 
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A adesão à SRM, como mencionado no capítulo 3, Quadro 7, iniciou em 2009, porém sua 

implantação no município só teve início em 2013, quatro anos depois, e a última sala implantada 

foi em 2016. As salas funcionam nos períodos matutino e vespertino, com média de 10 alunos, a 

cada 20 horas de trabalho. A Escola 1 atende especificamente a crianças com autismo, as demais 

escolas, a diversas deficiências, porém, dessas diversas deficiências, destacam-se as dificuldades 

de aprendizagem. Sobre o público-alvo do AEE, a Resolução do CNE nº 4, de 2 de outubro de 

2009, estabelece: 

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 humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, 

psicomotora, artes e criatividade (BRASIL, 2009). 

 

Sobre a criança com dificuldades de aprendizagem, a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 

2009, que institui diretrizes operacionais para o AEE na educação básica, modalidade educação 

especial, não a define como público-alvo da SRM. A professora A, sobre esse ponto, expõe que 

atendeu dois alunos com dificuldades de aprendizagem, e que os alunos já estavam no terceiro 

ano e não liam ainda. Ainda destaca que, apesar de não ser o público-alvo da SRM, têm crianças 

que precisam do atendimento em um período determinado de tempo. A professora B, sobre esse 

aspecto, destaca que “todo aluno que apresenta a mínima dificuldade de aprendizagem está sendo 

encaminhado a sala de recurso multifuncional, e que isto gera um problema, pois as salas ficam 

superlotadas e quando chega um aluno público alvo da sala não tem mais vaga”. 

Segundo Effgen (2011), o trabalho e a função do professor na SRM devem ser 

organizados, objetivos e explícitos “[...] para que não haja equívocos sobre a função tanto do 

atendimento educacional especializado como do espaço da sala de recursos multifuncionais” 

(2011, p. 159). 

Nessa direção, convém destacar a função do AEE que é de “identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas”. O atendimento deve 
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como destaca “complementar e/ou suplementar a formação dos alunos com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela”. Para tanto, o público-alvo para o atendimento na SRM são 

alunos que apresentem algum tipo de deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo 

de natureza física, intelectual, mental ou sensorial; alunos com transtornos globais do 

desenvolvimento; e alunos com altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008b). 

Quanto ao atendimento na SRM, como mostra o Quadro 13, referente a números de 

alunos atendidos, tempo de atendimento e dias de atendimento. Sobre o tempo de atendimento, as 

professoras colocam que, por terem um número relevante de alunos, não há condições de mais de 

um atendimento na semana, e destacam essa questão como negativa, ressaltando que o ideal seria 

duas vezes na semana. 

Quadro 13 – Atendimento na Sala de Recursos Multifuncionais (SRMs), ano 2018, das escolas da rede 

pública municipal de Canavieiras/BA. 
 

Escolas Nº de crianças/alunos Tempo de atendimento Dias de atendimento 

Escola 1 12 40 min a 1h Uma vez por semana 

Escola 2 28 40 min a 1h Uma vez por semana 

Escola 3* - - - 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018). * Não foi apresentado como se realiza o atendimento da escola. 

 

 

Sobre as SRMs, a professora A destacou que foram diversas as dificuldades de 

implementação, pois não tinha conhecimento da proposta, nem participaram do curso de formação 

para atuar. Foram construídos, segundo a professora A, materiais para realização dos atendimentos 

com materiais reciclados. Muitos dos itens (Apêndice VIII) que compõem a SRM são 

encaminhados pelo MEC, mas não foram encontrados na Escola 1. Os gestores que estão atuando 

não sabem informar sobre os materiais da SRM, e afirmam não terem conhecimento desses 

materiais. No período de implantação foi realizado um levantamento para identificar os materiais, 

sendo encontrados alguns em outros espaços da escola. Vale destacar que muitos materiais não 

foram encontrados. 

Diante do exposto, podemos destacar que as SRMs vêm se estabelecendo no município há 

cerca de cinco anos. No entanto, a estrutura para funcionamento ainda carece de materiais, e a 

formação para atuação na SRM não foi promovida pelo município. Destaca-se que a equipe 

gestora das escolas não possui formação na área de educação inclusiva. A falta de formação 

consiste em uma lacuna que inviabiliza ações necessárias e adequadas que garantam o processo 

inclusivo. Nessa direção, Carneiro (2012), afirma que: 
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Uma formação adequada deve garantir a formação de um professor reflexivo, 

que tenha consciência do seu ensino, que seja capaz de analisar a própria 

prática e o contexto no qual ela ocorre, que seja capaz de avaliar diferentes 
situações de ensino, trabalhar com situações problema, utilizar um repertório 

variado de soluções, tomar decisões e ser responsável por elas. O profissional 

comprometido com seu trabalho atua refletindo na ação, criando uma nova 

realidade, experimentando, corrigindo e inventando através do diálogo que 
estabelece com essa mesma realidade (CARNEIRO, 2012, p. 7). 

 

Contudo, destacamos que para que isso ocorra, conforme destaca o autor, é necessário 

apoiar as políticas de formação continuada encaminhadas pela gestão municipal. A equipe de 

profissional da educação sozinha não consegue dar conta da complexidade que exige essa 

modalidade. De posse desse contexto observado e identificado nas escolas, buscamos realizar 

encontros-diálogos com as gestoras, coordenadoras e professoras do AEE das três escolas para 

refletir sobre as políticas públicas de educação especial na perspectiva inclusiva implementadas no 

município, e subsidiar a produção de ações de fortalecimento dessa modalidade no município. Os 

encontros-diálogos na perspectiva da pesquisa-ação totalizaram seis encontros, com participação 

de cinco sujeitos de pesquisa: uma gestora, uma coordenadora e três professoras das SRMs das 

escolas da rede pública municipal de Canavieiras/BA. 

 
 1º Encontro: diagnóstico referente às legislações de educação especial e inclusiva em 

âmbito nacional e local 

 
Neste primeiro encontro, participaram duas professoras atuantes na SRM e uma 

coordenadora, mas foram convidados para esse encontro nove sujeitos. As justificativas 

recebidas de duas gestoras que não participaram foi a demanda da escola. Sobre o número 

reduzido de participantes, as professoras fazem uma crítica: professora A: “Se a gente olhar a 

cara da inclusão está aqui. Do município apenas três pessoas estão presentes.” A professora B 

complementa “exatamente”; a fala da coordenadora D: “O pessoal está desinteressado”. 

O encontro foi realizado na Escola Comunitária São Boaventura e teve a duração de 1 

hora e 40 minutos. Inicialmente foi apresentado ao grupo a pesquisa, sua contextualização, 

problemática, objetivos, etapas da pesquisa, metodologia, sujeitos da pesquisa e o desenho da 

pesquisa. Propomos ao final de nossa apresentação a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), para os que concordassem em participar. Após assinatura e aceite 

de participação na pesquisa, foi solicitado que preenchessem um questionário-diagnóstico 

(Apêndice II), de caráter orientador, para evidenciar as percepções das professoras sobre as 



98 
 

políticas públicas de inclusão. Em seguida, apresentamos o diagnóstico do município sobre as 

políticas de educação especial e inclusiva implementadas. 

Vale destacar que, no período concomitante ao diagnóstico realizado no município 

(Apêndice II), também foi aplicado um questionário às gestoras (Apêndice II) e às professoras da 

SRMs (Apêndice III) para esclarecer algumas questões acerca da implementação das SRMs, o que 

possibilitou o início dos trabalhos de pesquisa-ação no município. 

Na apresentação da pesquisa diagnóstica do município, demonstramos que apenas 25% das 

SRMs adquiridas junto ao programa do MEC foram implementadas e estão efetivamente 

funcionando. Essa informação direcionou a pesquisa para conhecer os programas de implantação de 

SRMs e o AEE realizado nesses espaços. 

O questionário-diagnóstico preenchido pelas participantes da pesquisa foi estruturado de 

forma a evidenciar o que os sujeitos conhecem sobre as legislações de educação inclusiva, para 

tanto o questionário foi dividido em três blocos. No primeiro, buscamos conhecer as legislações 

nacionais no período de 1988-2016; no segundo, as legislações locais; e no terceiro, as salas de 

recursos multifuncionais. 

O momento foi bastante enriquecedor e, através dos questionamentos e discussões 

realizadas sobre o questionário, foi possível inferir que houve reflexão sobre questões importantes 

da educação para pessoas com deficiência. Destacamos as reflexões referentes à formulação de 

políticas públicas de inclusão; sua implementação; confronto dos saberes e, principalmente, os 

saberes referentes à própria atuação da professora. A coordenadora D expressou: “Eu não vou 

participar da pesquisa, pois não ajudarei em nada, não conheço nenhuma dessas leis, não sei nada 

sobre inclusão”, o grupo inferiu que ela deveria, então, aprender junto. Esta optou por participar, 

porém sem acreditar que poderia contribuir. 

O momento foi bastante relevante e as professoras se mostraram interessadas e se 

comprometeram em participar da pesquisa. Demonstraram disponibilidade em responder ao 

questionário-diagnóstico e, no momento em que preenchiam o questionário, discutiam entre  elas e 

questionavam sobre as dúvidas que surgiam. Para finalizar o encontro, discutimos sobre o 

cronograma dos encontros posteriores e concordamos que os encontros fossem às quartas-feiras. 

 
 2º Encontro: as leis e diretrizes nacionais e locais 

 
 

As discussões neste segundo encontro tiveram por objetivo apresentar ao grupo a síntese do 

diagnóstico do 1º encontro e, a partir dele, abrir discussões. No primeiro momento foi proposto que 

elas comentassem o que conheciam das legislações nacionais, com exceção da 
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coordenadora D, que entregou o questionário em branco, todas marcaram conhecer a CF de 1988, 

ECA de 1990, a LDB de 1996, e as relacionaram à SRM. A professora A também destacou 

conhecer a lei referente ao autismo, Lei nº 12.764/2012, que institui a política nacional de proteção 

dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e a Lei nº 13.146/2015, que institui a 

lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, é o estatuto da pessoa com deficiência. 

O objetivo era que o grupo refletisse sobre as legislações e seu contexto de publicação, o que 

de fato conheciam desses documentos fundamentais para implementação de um sistema educacional 

inclusivo. As professoras demonstraram conhecer os marcos legais do país a respeito do direito à 

educação e, principalmente, do direito à educação especial. Evidenciaram também conhecimento 

das legislações, resoluções e decretos sobre a educação especial. 

O grupo destacou, no entanto, que os conhecimentos não eram consistentes, pois 

necessitaria de estudos e formação, “as coisas estão sempre mudando”. A professora A destacou a 

necessidade de estudos, pois, apesar de ter estudado, sente falta e a necessidade desses estudos para 

sua efetividade no cotidiano escolar: 

 
Havia, nos encontros de estudo, com o Coordenador Geral, sobre orientação de Educação Especial e 

inclusiva em nosso município no período de 2013 a 2016, hoje, e sempre que posso, e sinto a necessidade, 

faço esse estudo sozinha, em minha sala do AEE (2° Encontro, Professora A). 

 

Em nível de conhecimento, para garantir a permanência e os direitos dos alunos com deficiência (2° 

Encontro, Professora B). 

 

Experiências profissionais, em casa, através de experiências profissionais conferências e encontros (2° 

Encontro, Professora C). 

 

As professoras perceberam nas discussões que, apesar de conhecerem os documentos, o que 

sabiam não era suficiente para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Sobre essas reflexões, 

colocaram a necessidade de estudos para atuação na SRM: 

 
Eu sinto falta desse momento de estudo que eu tive no período de 2013 a 2016. Não é que a gente tinha mais 

tempo, mas é que a gente sabia organizar o tempo que a gente tinha dando prioridade ao estudo. É preciso ter 
conhecimento aprofundado dessas leis, e esses momentos eram bons mesmo. Tanto com a coordenadora, 

como com os professores da sala regular, com os pais, com os monitores, eram momentos ricos, eu tenho 

saudade desse tempo  e necessidade mesmo (2° Encontro, Professora A). 

 
Eu na verdade tenho essa carência, porque eu não tenho conhecimento nenhum. Na verdade, eu parei numa 

sala multifuncional - sala de AEE, por 
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conta do amor que eu tenho a criança com deficiência, mas em nível de conhecimento, eu não tenho 

nenhum. Às vezes, quando eu me deparo com algumas situações e alguma coisa, eu vou estudar para ver se 

me ajuda, para dar um norte, porque na verdade estou sem norte. Estou sozinha, é uma situação horrível. A 
gente não sabe como seguir, se está dando certo, se está dando errado, por isso que a gente busca às vezes 

estudar. E, eu também só estudo, porque eu sinto na pele (2° Encontro, Professora B). 

 

E esse período que a gente teve de estudo, mesmo eu tendo essas experiências, eu sinto falta hoje, porque as 
questões de leis, a gente não aprende tudo, a gente precisa sempre estudar (2° Encontro, Professora A). 

 

A professora B explanou uma situação bastante vivenciada no processo de inclusão na rede, 

que fez o grupo se questionar: de quem é esse aluno? Qual lugar ocupa no contexto da sala de aula, 

da escola? 

 
Porém, o problema não é só meu. O aluno é de todos, desde o porteiro até o diretor. Mas o que a gente ouve? 

os ‘doidinhos’ da professora ‘B’, quer dizer, o aluno não é da escola, é meu. E esse aluno na verdade não é 

meu apenas, ele é  de  todos.  Cada  um  tem  o  seu  papel   a   desenvolver,   com   cada  aluno matriculado 
na escola, independente das suas necessidades específicas (2º Encontro, Professora B). 

 

Porque o foco nosso são os alunos, não é a Secretaria. Não é nada disso; são os alunos, a família, meu foco é 

esse (2º Encontro, Professora A). 

 
Parece que não tem olhar, porque a educação inclusiva não é algo para promover nada. Tipo assim, eles tão lá 

segregadinhos, lá quietinhos, basta dar uns biscoitinhos de vez em quando, nesse patamar, entendeu? (2º 

Encontro, Professora B). 
 

Por que a gente só ouve falar da inclusão quando é a semana do deficiente. Quando é o dia do autista. Não é 

assim ou eu estou errada? (2º Encontro, Professora B). 

 

De acordo com Capellini e Mendes (2007) a escolarização de alunos com deficiência nas 

salas de aula do ensino regular, deve ser considerada: 

 
um processo e não um evento. Há que ter consideração cuidadosa sobre o que é melhor para a criança, pois 
nem todas as crianças beneficiam-se inicialmente de todo o tempo na classe comum; planejamento 

colaborativo cuidadoso, respeitando quantidade de alunos por sala de aula; e de formação em serviço para 

receber programas colaborativos. A inclusão realmente clama por uma mudança na filosofia e possivelmente 

uma reestruturação fundamental dos sistemas escolares e das escolas. Isso significa mudanças no currículo, 
mudanças na prática pedagógica e, especialmente, mudanças na formação dos professores (CAPELLINI; 

MENDES, 2007, p. 123-124). 
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Fica evidenciado a necessidade de a escola repensar suas ações, Dorziat (2013) ressalta 

que: 
 

 

A educação na escola, considerada para todos, deve contar com a participação de todos profissionais, num 

trabalho multidisciplinar, que não veja o aluno diferente como potencialmente ‘pertencente’ ao professor de 

educação especial, mas que tenha neste profissional e nos outros chamados especialistas apoio pedagógico-

curricular adequado (p. 993). 

 
A escola nesse novo contexto precisa considerar que há uma nova demanda existente no 

espaço escolar e que requer envolvimento e participação de todos visto que não se constrói um 

espaço inclusivo sem diálogo que permita reflexões sobre os rumos da educação nesse novo cenário. 

As reflexões sobre a necessidade de conhecerem de forma mais detida os documentos legais 

apresentaram-se como um dos pontos fundamentais nessa discussão e com o intuito de fortalecer o 

trabalho e, consequentemente, a inclusão. Porém, o grupo reconheceu que conhecer em si não 

fortalece outras ações, e medidas são necessárias e envolvem outros sujeitos. Aliado ao 

conhecimento, foi discutida a necessidade de formação de professores, política de educação 

inclusiva municipal e financiamento da educação inclusiva. 

Ao fazer uma reflexão com o grupo, percebemos que toda e qualquer política a ser 

implementada, ou que esteja sendo implementada, tem toda uma dinâmica, todo um processo a ser 

desenvolvido, e isso envolve desde o gestor até o professor. Todos são sujeitos envolvidos e fazem 

parte desse processo de implementação e execução das ações. O grupo inferiu, nesse sentido, que a 

responsabilidade sobre a educação da pessoa com deficiência tem ficado a cargo do professor da 

SRM. Essa situação ficou evidenciada fortemente nas falas das professoras. Segundo a professora 

B: 

 
Eu ouvi algo vindo de alguém que até hoje eu fico martelando em minha cabeça referente à questão do  
cuidador  [...]  ainda  tem  cuidador, como assim, como se eles tivessem que ter migalhas, vindo do alto isso 

aí (2° Encontro, Professora B). 

 

Nas discussões ainda sobre a implementação de leis, e como a observavam na prática, 

como as leis referentes à estrutura física, rampas, corrimão, escrita em braille, sonorização, 

banheiros, vagas, alargamento de portas, intérprete de libras nas escolas, entre outros, as 

percepções das professoras estão destacadas nos diálogos a seguir: 
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Conseguimos visualizar modificações em prédios, nas vias públicas (2° Encontro, Professora A). 

 

Um local que eu não sei como está mais, que tem tempo que eu fico observando, como pode um local 

público daquele não ter acessibilidade, na parte do palco é a secretaria de educação. Pode observar como pode 
a secretaria de educação não ser acessível. Isso me chamou atenção há muito tempo. Aí quando têm as coisas, 

ficam pegando a cadeira de roda levando para lá, levando para cá (2° Encontro, Professora B). 

 

Sobre as leis presentes no município, duas professoras marcaram todas do item 1, e uma 

professora marcou a lei referente à implantação da SRM e leis referentes a adaptações de prédios, 

em vias públicas. Em relação à lei do município sobre a inclusão da pessoa com deficiência, duas 

professoras marcaram todas, e uma professora marcou apenas uma. Diante das respostas, 

informaram como conheceram as leis: 

 
No dia da provação do Plano Municipal de Educação (2° Encontro, Professora A). 

 
Também, no dia da aprovação do plano. Foram envolvidas a associação, conferências e trabalhos 

comunitários. Encontros promovidos pela secretaria, em reuniões na própria escola, porque se pretendemos o 

fortalecimento da educação inclusiva, da sala de recurso multifuncional (2° Encontro, Professora B). 

 
Sobre a implementação da SRM, a professora A expôs: “Eu vejo assim (sobre a sala de 

recurso multifuncional), algo que foi implantado, que começou a cinco anos, que simplesmente está 

estacionada, regredindo. Eu não vejo o cumprimento dessas leis”: 

 
Eu acho que o mais difícil era começar. Por que começar, só quem está no início de tudo sabe a dificuldade 

que foi você começar uma coisa que você nunca nem viu, nunca ouvi falar. Assim não é fácil. Começamos 

estudando as leis e confeccionando materiais, então já que começou era para as coisas irem crescendo. 
Sinceramente eu não vejo isso hoje (2° Encontro, Professora A). 

 

Milanesi (2012), referente à implantação das SRMs, destaca: 

 
 

[...] a implementação das SRMs se configura como um desafio para as escolas de ensino comum e implicam 

em uma ação política que demanda tanto um processo de acompanhamento/análise quanto de diálogo com os 

sujeitos que fazem o ato educativo acontecer nas escolas, ou seja, professores, pedagogos e dirigentes 
escolares. Para, além disso, tanto a Educação Especial quanto à educação regular para darem conta de atender 

às especificidades de todos os sujeitos, será necessário tempo para se adequarem e construírem políticas 

públicas e também práticas pedagógicas (p. 128). 
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Em relação aos recursos financeiros, o grupo discutiu sobre o exposto na estratégia 4.3 do 

PME (2015-2025), que inclui em seu texto a ampliação do número de SRMs. O município de 

Canavieiras/BA fez a adesão de 12 SRMs, em parceira com governo federal, que disponibiliza 

recursos e formação de professores. No entanto, em análise com o grupo e, quando apresentamos o 

diagnóstico do município, identificou-se que foram instaladas apenas três SRMs. O material 

recebido para as 12 escolas está sucateado e/ou não foi encontrado, conforme relatamos, a partir de 

nossas observações nas escolas, e entrevista com os técnicos da Secretaria e gestores. 

 
Uma pergunta que não quer calar quando vieram a sala de recursos, vieram todos esses recursos depois nos 

próximos anos continuaram chegando ou não? (2° Encontro, Professora A). 
 

No caso a sala foi montada com recursos reutilizados com sucata  (2° Encontro, Coordenadora D). 

 

A questão dos recursos criou muita dúvida das professoras sobre o que aconteceu depois das 

primeiras remessas e materiais, mas o grupo não conseguiu responder, apenas a coordenadora 

destacou que o material que existe na SRM foi feito com sucata. Essa questão acabou gerando 

novos questionamentos, como da importância dos encontros na escola; discussões sobre educação 

inclusiva e/ou especial na escola; e a importância de se abrir esse espaço na escola para contribuir 

com a formação dos professores não apenas com professores da sala regular, mas, também, com os 

demais funcionários; essa ação permite mais pessoas envolvidas no processo de educação inclusiva: 

 
No caso de uma formação inicial e continuada direcionada à inclusão escolar, estamos diante de uma 
proposta de trabalho que não se encaixa em uma especialização, extensão ou atualização de conhecimentos 

pedagógicos. Ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel  do professor, da escola, da 

educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino, em todos os 

seus níveis. Como já nos referimos anteriormente, a inclusão escolar não cabe em um paradigma 
tradicional de educação e, assim sendo, uma preparação do professor nessa direção requer um design 

diferente das propostas de profissionalização existentes e de uma formação em serviço que também muda, 

porque as escolas não serão mais as mesmas, se abraçarem esse novo projeto educacional (MANTOAN, 
2003, p. 43). 

 

As falas das professoras participantes deste momento da pesquisa-ação, aliadas à reflexão 

sobre a prática docente e à citação da autora sobre formação inicial e continuada, foram importantes 

nas discussões nos encontros, e provocaram reflexões sobre como fortalecer a 
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educação, a educação inclusiva. Ao conhecer a legislação, os documentos que orientam e organizam 

a educação inclusiva no PME, como seria fortalecer essa educação inclusiva? Está posto na 

legislação, e o próprio grupo não tem acesso aos conhecimentos de tudo isso no cotidiano da escola, 

em sua prática educativa. Essas reflexões do grupo mostraram fragilidades na implementação das 

SRMs, mas, ao mesmo tempo, o grupo apontou a necessidade de que, nas escolas, toda a 

comunidade escolar precisa conhecer. Das discussões, o grupo fez uma sistematização de ações a 

serem desenvolvidas: 

 
1. Conhecer a legislação, os documentos que orientam e organizam a educação 

especial – iniciar pela Sala de Recursos Multifuncional. 

2. Conhecer o Plano Municipal de Educação/2015 – sobre a educação especial 

– Sala de Recursos Multifuncional. 

3. O fortalecimento da sala precisa promover discussões na escola, fora da 

escola,   formação   individual   (do   professor    da    sala    e    os demais), organização do PPP e 
participação da comunidade (2° Encontro, deliberação do grupo). 

 

Ao apontar os caminhos iniciais sobre a responsabilidade de todos referente à inclusão e, 

especificamente, ao atendimento nas SRMs, o grupo fez uma autocrítica sobre a sua própria prática 

educativa ao se questionar sobre as diretrizes seguir. Questionaram as orientações que dão suporte e 

as condições para entender o trabalho a ser desenvolvido; se o trabalho desenvolvido é coerente, de 

acordo com as necessidades do aluno. Para as professoras, é preciso saber o que tem que fazer 

primeiro. Uma das condições para desenvolvimento desse trabalho é o conhecimento referente a 

essa área de atuação. 

 
 3º Encontro: análise comparativa do plano municipal de educação de Canavieiras/BA 2008 

e 2015 

 
Este encontro foi organizado em três momentos, dando continuidade às discussões do 

encontro anterior, e o tema central de discussão foi os PMEs (2008-2018) e (2015-2016). O 

objetivo foi o de realizar análise comparativa das estratégias dos dois PMEs sobre a educação 

especial e inclusiva, com vista a identificar possíveis avanços ou retrocessos. Antes de 

adentrarmos nessa discussão, iniciamos um diálogo sobre os principais documentos nacionais para 

a educação da pessoa com deficiência, Constituição Federal (1988), Capítulo III - Da Educação, 

da Cultura e do Desporto, Seção I - Da Educação, o art. 208, incisos III e IV; ECA (1994), 

Capítulo IV - Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, art. 54, inciso 
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III; e a LDB (1996), Capítulo V, Da Educação Especial, os artigos 58, § 1º, § 2º§ 3º; 59 e 60, e o 

parágrafo único. 

No segundo momento, foi apresentado um quadro (Apêndice VI) das legislações do 

município sobre educação especial e inclusiva. Esse momento inicial foi organizado, a partir das 

respostas das professoras referentes ao questionário-diagnóstico, para dar continuidade à análise e 

reflexão com o grupo da necessidade de conhecer e aprofundar os estudos referentes às legislações, 

principalmente as de âmbito do município. Não tivemos a pretensão de esgotar a temática, pois 

esses estudos exigem tempo, mas de apresentar e conhecer o conteúdo das legislações relacionadas 

à pessoa com deficiência. 

Iniciamos fazendo a leitura dos documentos nacionais e reflexões possíveis às aplicações 

práticas que conseguíamos identificar. Sobre o estudo, as professoras: 

 
Realmente quando começamos a estudar, a ler, percebemos que não sabemos e 

o quanto precisamos para garantir os direitos (3° Encontro, Professora B). 

 
Apesar de já ter feito vários estudos no decorrer dessa trajetória na educação 

inclusiva, também percebo a necessidade de continuar estudando, aprendendo 

até porque sempre está surgindo coisas novas (3° Encontro, Professora A). 

 

No terceiro momento, utilizamos como dinâmica de trabalho os quadros organizados 

pela pesquisadora, com as estratégias dos dois planos de educação do município, para reflexão e 

discussão no grupo. A análise dos PMEs do município ocorreu a partir da comparação das 

metas e das estratégias. Vejamos o Quadro 14: 

 
Quadro 14 – Análise comparativa dos Planos Municipais de Educação (2008-2018) e (2015-2025) de 

Canavieiras/BA – Estratégias 1 e 4.1. 
 

Estratégia 1 (PME 2008-2018) Estratégia 4.1 (PME 2015-2025) 

1. Implantar, em seis (06) anos, um Centro 

de Apoio Pedagógico Especializado, com 

equipe multidisciplinar (Educação e Saúde) e 
equipamentos e material didático específico 

para necessidade educacional. 

4.1. Articular a implantação de um Centro de 

Apoio Pedagógico Especializado, instituído através 
de Lei, em parceria com as secretarias de 

assistência social e Saúde, e com equipamentos e 

material didático específicos para necessidade 
educacional especial. 

Fonte: PME 2008 e 2015, Canavieiras (2017). 

 

 

Constatamos que  existe uma proposta de criação de um Centro Pedagógico 

Especializado presente nos dois planos. O que alterou foi a palavra “implantar” presente no 

PME (2008-2018) para a palavra “articular” no PME (2015-2025). O grupo ficou dividido sobre 

a mudança das palavras, e não houve consenso; por um lado, concordaram que deveria haver 
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articulação, mas sozinha fica a espera da efetiva articulação com diferentes setores públicos; 

ainda, a palavra “articular” dificulta a realização da meta já que o município enfrenta 

dificuldades de articulação com os demais setores. Implantar é um verbo imperativo, que exige 

e não aguarda a articulação. Para as professoras, essas análises ajudaram a perceber que as 

trocas de palavras não são de textos isolados, há um contexto presente que inviabiliza a 

implementação da meta. 

A articulação é de extrema relevância para se garantir a educação da pessoa com 

deficiência, sozinha a educação não consegue lidar com todos os desafios enfrentados pela 

educação inclusiva, necessitado que, em algumas frentes, haja sim articulação com outros 

setores sociais. Essas reflexões do grupo ajudaram a perceber a importância de conhecer as 

legislações e o local que ocupam para ações efetivas, e continuamos o debate da análise 

comparativa dos PMEs do município de Canavieiras/BA. 

A estratégia 4.2 refere-se à atualização do censo sobre a matrícula de alunos com 

deficiência na rede regular de ensino. Esta é uma estratégia nova que aparece apenas no PME 

(2015-2025). O grupo colocou a importância da estratégia visto que a matrícula ainda é um 

desafio para os que trabalham nessa área, e a estratégia 4.2 também colabora para a composição 

de diagnóstico do município sobre a demanda referente ao aluno com deficiência matriculado  

na rede regular de ensino, contribuindo para a formulação de políticas. 

 
Quadro 15 – Análise comparativa dos Planos Municipais de Educação (2008-2018) e (2015-2025) de 

Canavieiras/BA – Estratégia 4.2. 
 

PME (2008-2018) Estratégia 4.2 (PME 2015-2025) 

 

 
- 

4.2. Manter o censo escolar mais atualizado, na 

educação especial oferecida em escolas municipais, 

instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com 
o poder público e com atuação exclusiva na 

modalidade. 

Fonte: PME (2015-2025), Canavieiras (2017). 

 

 

O grupo discutiu sobre a importância de manter o censo atualizado na escola e que essa 

meta é de suma importância para o planejamento e a organização das ações referentes à pessoa 

com deficiência. Hoje, no município, não se sabe ao certo quantas crianças, adolescentes e 

jovens estão fora da escola e que apresentam alguma deficiência, e que percentual o município 

tem atendido. No diagnóstico sobre o atendimento à modalidade da educação especial no 

município, identificamos que o ensino fundamental anos finais não tem atendimento. 
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Outra análise realizada pelo grupo foi a respeito da SRM. Discutimos que é uma 

estratégia que consta apenas no PME (2015-2025), em duas estratégias: 4.3 e 4.9. As discussões 

mais uma vez nesse momento se encaminharam para a importância da estratégia e da 

necessidade de seu fortalecimento, visto que identificamos vários pontos discordantes à garantia 

do serviço na política de funcionamento da SRM no município. Entre eles, a articulação, 

público-alvo, formação, estrutura e materiais. Em relação a expandir o número de SRMs, o 

município apresentou, em 2016, a última SRM implantada. 

 
Quadro 16 – Análise comparativa dos Planos Municipais de Educação (2008-2018) e (2015-2025) de 

Canavieiras/BA – Estratégias 4.3 e 4.9. 
 

PME (2008-2018) PME (2015-2025) 

 
 

- 

4.3. Expandir, em parceria com os governos 

Federal e Estadual, salas de recursos 

multifuncionais, e assegurar formação continuada 

específica para professores (as) que atuam nessas 
salas, nas escolas urbanas e do campo; 

 

 

 

 

- 

4.9. Garantir atendimento educacional 

especializado em salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados, nas 

formas complementar e suplementar, a todos (as) 
alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, matriculados na rede pública de 
educação básica, conforme necessidade 

identificada por meio de avaliação, dando atenção 
aos anseios da família e do aluno; 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

 

Quando analisamos o Quadro 16, o comparativo dos dois PMEs em relação às SRMs, o 

grupo fez questionamentos sobre o público-alvo a ser atendido: 

 
Ta vendo aí? É isso aí que eu digo. Aí a escola está enchendo as salas com 

esse público (problemas de aprendizagem) e quando é matriculada uma 
criança público alvo da sala (com algum tipo de deficiência), não tem vaga (3° 

Encontro, Gestora E). 

 
Uma percepção que eu estou tendo, é que a multifuncional é para atender o 

índice maior da escola. Alunos com dificuldades de aprendizagem (3° 

Encontro, Gestora E). 
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Uma banca7 para alunos com dificuldades de aprendizagem (3° Encontro, 

Professora B). 

 

Você está entendendo. É aquele menino que tá dando problema ali na sala. 
Mas, assim, eu não sei Sarah, se o que eu li condiz, mas o atendimento 

educacional especializado é para os alunos que estão em processo de inclusão. 

E aí cai por terra. A lei determina que alunos de inclusão sejam os que têm: 
transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e no caso deficiente 

auditivo e visual. Eu acho que é bom a gente dá uma olhadinha. Aí entra em 

contradição, por exemplo: Por que os meninos de dislexia e TDAH estão na 

sala (3° Encontro, Gestora E). 

 

Porque, às vezes, o transtorno de aprendizagem leva outros problemas maiores 

que se agravam na escola, tem muito a ver com o contexto familiar também. 
Não que a gente não tenha espaço para atender uma criança dislexia, uma 

criança que tem dificuldade de aprender, mas existe a prioridade. Tem um que 

traz o problema de aprendizagem e têm muitas outras coisas, o lado afetivo, 
lado familiar, que quando você chega nisso e ganha a confiança dele, tudo que 

ele aprendeu durante todos esses anos você percebe que estava ali guardado, 

ali dentro (3° Encontro, Professora A). 

 

Diante dessas colocações sobre o público-alvo a ser atendido na SRM, foi feita uma 

reflexão sobre o que está proposto no PPP da escola com relação à SRM. O PPP deve ser o 

documento que orienta as ações e deve ser consultado nas questões em que haja divergência. E, 

caso não contemple as questões que surgem, deve ser reelaborado por todos na escola e 

comunidade. Sobre o PPP, as professoras questionaram se todas as escolas tinham PPP: 

 
Sim, todas as escolas têm, mas nem todas têm um projeto inclusivo. As que 

têm foi realizado depois que montamos as salas de recurso multifuncional (3° 
Encontro, Professora A). 

 

Eu não sei se tem incluído a sala de AEE (3° Encontro, Professora B). 

 
Os documentos que instituem a SRM preveem a institucionalização do AEE no PPP. O 

PPP da escola deve ser inclusivo e contemplar a todos, e o AEE deve compor o mesmo. 

Lembrando que os alunos devem manter-se matriculados na sala regular, conforme previsto 

tanto no PME de 2008 quanto no PME de 2015, vejamos o Quadro 17: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

7 Referente ao termo “banca” utilizado pela professora, significa que o atendimento é visto como um espaço com 

a responsabilidade de ensinar as atividades de casa propostas pelo professor da sala regular. 
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Quadro 17 – Análise comparativa dos Planos Municipais de Educação (2008-2018) e (2015-2025) de 

Canavieiras/BA – Estratégias 4 e 4.4. 
 

PME (2008-2018) PME (2015-2025) 

4. Garantir, durante a vigência deste plano, a 

matrícula e permanência dos alunos com 
necessidades especiais em classes de ensino 
regular. 

4.4. Garantir, durante a vigência deste plano, a 

matrícula e permanência dos alunos com 
necessidades especiais em classes de ensino 
regular; 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

 

Quanto ao número de alunos com deficiência por sala, as professoras colocaram que, 

nas discussões da estratégia que ocorreram na audiência pública de avaliação do PME em abril 

de 2018, foi acrescentado que depende do grau de comprometimento. 

 
Quadro 18 – Análise comparativa dos Planos Municipais de Educação (2008-2018) e (2015-2025) de 

Canavieiras/BA – Estratégias 5 e 4.5. 
 

PME (2008-2018) PME (2015-2025) 

5. Estabelecer, em seis (06) anos, para cada 
classe inclusiva, o número máximo de três 

(03) alunos com necessidade educacional 

especial e da mesma área de 

excepcionalidade, com apoio de serviços 
especializados em turno oposto. 

4.5. Estabelecer, após a aprovação do plano, para 
cada classe inclusiva, o número máximo de dois 

(02) alunos com necessidade educacional especial e 

da mesma área de excepcionalidade (subdividindo 

por deficiências – físicas, auditivas, entre outras), 
desde que sejam observados os números de alunos 

previstos pelo MEC, com apoio de serviços 
especializados em turno oposto; 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017). 

 
 

Para o grupo, o grau de comprometimento é algo importante e que deve ser levado em 

consideração, mas não conhecia o que estava disposto nos PMEs. Vejamos algumas falas: 

 
Eu achava que era um aluno com deficiência por sala. Tanto que quando eu vou 

à escola, quem já tiver aluno incluído na sala, o próprio diretor fala que não pode 
matricular por que já tem um aluno (3° Encontro, Gestora E). 

 

Foi acrescentado ainda na última avaliação do Plano que devem ser dois, porém, 

dependendo do grau de comprometimento (3° Encontro, Professora A). 

 

Porque eu digo que é só um. Onde eu inventei isso? (3° Encontro, Professora B). 

 

Outro ponto discutido e identificado pelo grupo foi o transporte escolar para as crianças 

com deficiência. O que houve de mudança para a redação no PME (2015-2025), “a partir da 

aprovação do plano”; no PME (2008-2018) a garantia era para “durante a vigência do plano”. A 

alteração significa a implantação imediata da estratégia. 
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Quadro 19 – Análise comparativa dos Planos Municipais de Educação (2008-2018) e (2015-2025) de 

Canavieiras/BA – Estratégias 6 e 4.6. 
 

Estratégia 6 (PME 2008-2018) Estratégia 4.6 (PME 2015-2025) 

6. Assegurar, durante a vigência deste 

plano, veículo adaptado para realizar 
transporte escolar, para os alunos que 
apresentem dificuldade de locomoção. 

4.6. Assegurar, a partir da aprovação desse 

plano, veículos adaptados para realizar transporte 
escolar, para os alunos que apresentem dificuldade 
de locomoção, orientação e mobilidade. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017). 

 
 

Nas discussões sobre o transporte, o grupo identificou que o único transporte adquirido 

pelo município, por meio do programa financiado pelo governo federal, está a serviço da 

APAE: 

 
Menina é muita informação. Eu achava que era só da APAE o transporte (3° 
Encontro, Professora B). 

 

Todos os alunos que precisam, que aparecem para mim, todos que solicitam 

encaminho para diretora da APAE. Aí ela coloca no itinerário do transporte da 
APAE. Mas os que conseguem se locomover, que não tem dificuldade de 

locomoção, a gente não oferece. Exceto os gêmeos que são autistas. Aí 

tivemos um olhar sensível porque para mãe sozinha levar fica um pouco difícil 

(3° Encontro, Coordenadora D). 

 

Quanto à formação continuada, os dois planos reafirmam a necessidade dessa formação 

para os envolvidos com a prática educativa com alunos com deficiência. O grupo identificou 

que o PME (2008-2018) inclui somente professores, gestores educacionais, já o PME (2015- 

2025), além de professores, gestores educacionais, inclui profissionais da educação, e amplia, 

assim, a necessidade de cursos para todos, inclusive para os coordenadores e àqueles que 

trabalham em outros setores da escola, como as merendeiras, auxiliares de serviço geral, 

porteiro. Vejamos o Quadro 20: 

 
Quadro 20 – Análise comparativa dos Planos Municipais de Educação (2008-2018) e (2015-2025) de 

Canavieiras/BA – Estratégias 7 e 4.7. 
 

Estratégia 7 (PME 2008-2018) Estratégia 4.7 (PME 2015-2025) 

7. Realizar, anualmente, em todo período de 

vigência deste plano, cursos de formação 

continuada em educação inclusiva para todos 

os professores, gestores educacionais, em 
exercício do município. 

4.7. Realizar, anualmente, a partir da aprovação 

deste plano, cursos de formação continuada em 

educação inclusiva para todos os professores, 

gestores educacionais e profissionais da 

educação, em exercício no município. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 
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Para o grupo, a formação continuada é de extrema importância: 

 
 

É uma estratégia importante, precisamos de cursos para lidar com diversas 
questões que aparecem no cotidiano da escola e não temos resposta, 

preparação para lidar (3° Encontro, Professora B). 

 

Muitas vezes, quando acontece curso, também, os professores não vão, ou 
ficam do lado de fora (3° Encontro, Professora B). 

 

É, mas, mesmo assim, não podemos deixar de fazer e de ter o curso (3° 

Encontro, Professora A). 

 

O grupo também percebeu que o trecho do PME (2008-2018) “em todo período de 

vigência do plano” foi alterado no PME (2015-2025) para “a partir da aprovação deste plano”, 

demonstrando a necessidade imediata de realização de formação continuada, e não somente aos 

professores, gestores, mas a todos os profissionais da educação atuantes na escola. 

A estratégia sobre adaptação dos prédios permanece no PME (2015-2025) retirando o 

termo “preferencialmente”, disposto no PME (2008-2018). Vejamos o Quadro 21: 

 
Quadro 21 – Análise comparativa dos Planos Municipais de Educação (2008-2018) e (2015-2025) de 

Canavieiras/BA – Estratégias 8 e 4.8. 
 

PME (2008-2018) PME (2015-2025) 

8. Adaptar, em seis (06) anos, os prédios 
escolares, preferencialmente os que já 

atendem a alunos portadores de necessidades 

especiais, segundo os padrões mínimos de 
infraestrutura, para o recebimento dos alunos 

com necessidades especiais. 

 

4.8. Adaptar prédios escolares, atendendo aos 

alunos com necessidades educacionais especiais, 

segundo os padrões de infraestrutura, desses 
alunos; 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

 

As estratégias apresentadas no Quadro 21 não permaneceram no PME (2015-2025), 

ampliar o serviço público para outras áreas, como informática e serviços de saúde, para 

aumentar a qualidade de atendimento aos alunos com deficiência. 

 
Quadro 22 – Análise comparativa dos Planos Municipais de Educação (2008-2018) e (2015-2025) de 

Canavieiras/BA – Estratégias 3 e 9. 
 

Estratégias 3 e 9 (PME 2008-2018) PME (2015-2025) 

3. Criar, em quatro anos sala de informática 

adaptada e com programas específicos para 

cada deficiência. 

9. Assegurar, em cinco (05) anos, a 
aplicação de testes de acuidade visual e 
auditiva em todas as unidades escolares, de 

 

 
- 
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Estratégias 3 e 9 (PME 2008-2018) PME (2015-2025) 

forma a detectar problemas e oferecer apoio 
adequado aos educandos. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

 

Nas discussões, o grupo foi identificando alguns avanços e/ou retrocessos ao comparar 

os planos de educação do município, como observado no Quadro 22. 

Sobre a educação da pessoa surda no município, as professoras colocaram que são 

diversos os desafios na sala de aula, tais como acompanhamento, relação com intérprete, não 

conhecimento da língua de sinais, entre outros. No entanto, concordam ser um avanço a 

presença de intérprete no espaço escolar, apesar dos desafios que ainda se encontram na 

execução da atividade junto ao aluno. Destacam que, assim como em outros aspectos, há muito 

que avançar na educação da pessoa surda. Cabe destacar que a estratégia 4.11 visa a garantia de 

oferta de educação bilíngue, o que ainda não ocorre no município. Essa estratégia não consta no 

PME de 2008. Vejamos o Quadro 23: 

 
Quadro 23 – Análise comparativa dos Planos Municipais de Educação (2008-2018) e (2015-2025) de 

Canavieiras/BA – Estratégias 4.11 a 4.17. 
 

PME (2008-2018) Estratégias 4.11 a 4.17 (PME 2015-2025) 

 4.11. Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na 
modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda 

língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva 
de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos. 

 4.12. Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a 

exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e 
promover a articulação pedagógica entre o ensino regular e o 
atendimento educacional especializado. 

 4.13. Criar equipe e mecanismos de acompanhamento e 

monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 
educacional especializado, bem como da permanência e do 

desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas 

de transferência de renda, juntamente com o combate às 

situações de discriminação, preconceito e violência, com 

vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o 
sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com 
os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, à adolescência e à juventude. 

 4.14. Realizar um levantamento da demanda dos alunos com 

possíveis necessidades educacionais especiais, bem como 
orientar, encaminhar e acompanhar as famílias, durante o pós 

anamnese, através de ações intersetoriais voltadas aos 
esclarecimentos das dificuldades de aprendizagem do 
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PME (2008-2018) Estratégias 4.11 a 4.17 (PME 2015-2025) 

 educando, em regime de colaboração com as secretarias 
municipais. 

 4.15. Garantir recursos financeiros (LDO, Plano Plurianual e 

LOA) para a oferta de cursos de formação continuada em 

Braille, libras, soroban, deficiência intelectual, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 
bem como, aquisição de outros materiais específicos da 

Educação especial. 

 4.16. Implantar, no primeiro ano de vigência deste plano, 
política de educação especial, na perspectiva inclusiva, 
através de Lei Municipal. 

 4.17 Constar na LDO, no Plano Plurianual e na Lei 

Orçamentária, recursos financeiros destinados à educação 

especial. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2017). 

 

 

As estratégias 4.15 e 4.17 foram destacadas pelo grupo como de relevância para 

implementação da educação dos alunos com deficiência, e afirmaram que não se pensa na 

pessoa com deficiência na escola quando se refere à disponibilidade de recursos necessários ao 

desenvolvimento do trabalho. As estratégias supracitadas não foram executadas até o momento. 

 
Agora mesmo foi realizada uma compra de materiais para os alunos, quando 
eu solicitei os dos meus alunos, fui informada de que não tinha. Questionei o 

motivo, a diretora me disse que não falei que estava precisando de material. 

No entanto, também não me informaram sobre a realização da compra de 

material. É sempre assim, com os alunos com deficiência. Tem material para 
todos, se pensa em todos, mas a educação dos alunos com deficiência, não é 

pensada (3° Encontro, Professora B). 

 

Já enfrentei também diversas dificuldades diante da necessidade de materiais, 
e ainda enfrento, porém hoje percebo que a coordenadora tem um olhar para a 

educação inclusiva. E isso tem facilitado o trabalho. Ainda são muitas  

questões a superar (3° Encontro, Professora A). 

 

Os planos de educação são instrumentos de extrema relevância para a educação e, por 

serem os primeiros documentos de planejamento da educação no município, julgamos 

importante conhecê-los e realizar análise, identificar as possíveis alterações nos documentos, 

assim como perceber os rumos que vão tomando à medida que são formulados e avaliados. 

Esse 3º encontro foi bastante enriquecedor e foi possível esclarecer dúvidas e aprofundar 

algumas questões, principalmente, sobre o público-alvo da SRM, assim como esclarecer sobre o 

número de alunos a incluir na rede regular de ensino. Com relação às questões sobre transporte, 

ainda ficaram dúvidas, pois o grupo desconhecia os documentos e processos referentes à 

aquisição e utilização de transporte para alunos com deficiência. 
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 4º Encontro: estudo sobre as salas de recursos multifuncionais 

 
 

Neste encontro, conforme deliberação do grupo foi estudado os documentos referentes à 

SRM e AEE. O grupo sugeriu a seleção e estudo dos seguintes documentos legais: 

 
I Documento orientador do Programa Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais (2012); 

II Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011: dispõe sobre a educação especial, o 

atendimento educacional especializado e dá outras providências; 

III Nota Técnica – SEESP/GAB/nº 11/2010: orientações para a institucionalização da 

oferta do atendimento educacional especializado – AEE em salas de recursos 

multifuncionais, implantadas nas escolas regulares; 

IV Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009: institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial; 

V Política Nacional de Educação Especial na Educação Básica (2008). 

VI Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001); 

 
 

Os documentos listados foram apresentados ao grupo em forma de síntese, sendo 

destacados os pontos principais de cada documento. Entre os documentos sugeridos, nos 

detemos em analisar o manual que orienta a implantação das SRMs, os aspectos relacionados à 

implantação da sala, o processo de implementação e a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, 

que institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação 

básica, modalidade educação especial. Sobre este último, fizemos um diálogo mais intenso visto 

que este é o documento que orienta os trabalhos a serem desenvolvidos na SRM, o AEE, e 

algumas falas das professoras, no encontro anterior, evidenciaram a necessidade de estudo desse 

documento. 

Iniciamos com alguns questionamentos a respeito das SRMs, para que fosse possível 

refletir durante os diálogos sobre: o que é a sala de recursos multifuncionais? Qual é o objetivo 

de sua implantação? Quais ações são realizadas na sala? Qual é a função do atendimento 

educacional especializado? 

O documento orientador do programa de implantação de SRMs (2012) destaca que, para 

a realização do AEE, o MEC, por meio da extinta Secretaria de Educação Especial, conforme o 

Decreto nº 6.571/2008, estabelece que as SRMs deverão realizar as seguintes ações: 
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- cadastro das escolas no município. Esse cadastro foi realizado pela SEMED; 

orientação aos sistemas de ensino para a organização e oferta do AEE sobre 

esses aspectos com o grupo no período de 2013-2018; 
- promoção da formação continuada de professores para o AEE; 

- aquisição dos recursos que compõem as salas; 
- informação sobre a disponibilização das salas e critérios adotados; 

- monitoramento da entrega e instalação dos itens nas escolas; 

- encaminhamento, assinatura e publicação dos contratos de doação; 

- atualização dos recursos das salas implantadas pelo programa; 

- apoio à acessibilidade nas escolas com salas implantadas; assim, a SEESP no 

programa de implantação dessas salas, disponibilizou equipamentos, 

mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos para a organização das salas e a 

oferta do AEE (BRASIL, 2008a). 

 

À medida que se apresentava os documentos legais, as professoras demonstravam total 

desconhecimento da política/programa: 

 
Nunca tive qualquer informação sobre a sala de recurso multifuncional, sobre 

funcionamento, planejamento, atendimento, materiais disponíveis, eu até via 

que antes de eu entrar nessa sala tinha estudos com a coordenadora local, mas, 
depois que eu entrei, nunca teve. Já tenho mais de um ano atuando na sala, e 

digo, é um desafio constante, você às vezes quer saber, quer falar, discutir, 

mas não tem ninguém (4º Encontro, Professora B). 

 

Realmente as atividades na sala nos desafiam constantemente (4º Encontro, 
Professora B). 

 

No decorrer dos estudos e discussões foi possível destacar o desconhecimento sobre o 

processo de implantação das SRMs, sobre os materiais e as atividades a serem desenvolvidas. A 

respeito da criação e implantação das SRMs, Brabo (2012) destaca em seus estudos as 

dificuldades para se colocar em prática a SRM: 

 
A criação de salas de recursos precisa ser difundida em todas as redes de 

ensino com vistas a garantir que o aluno com deficiência/necessidades 
educacionais especiais não fique em situação de desvantagem em seu processo 

de aprendizagem com relação aos demais alunos. Sabemos que tal criação não 

é tarefa simples, mas sim, configura-se em um continuum que vai desde a 

existência de demanda para esse serviço, a sua garantia pela legislação e o 
conhecimento da política que lhe dá sustentação, até a mobilização da 

comunidade escolar como um todo (p. 10). 

 

Sobre a implantação da SRM, são muitas as dúvidas e questões das professoras, por 

exemplo, os documentos que a organizam e os materiais que a compõem. Por isso, em relação à 

Resolução do CNE nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui as diretrizes operacionais para o 

AEE na educação básica, modalidade educação especial, levamos o documento impresso e, à 
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medida que apresentávamos a síntese da resolução, concomitante, o grupo fazia uma leitura 

compartilhada e o grupo destacava os pontos que considerava importantes e necessários de se 

discutir ou apresentar reflexões. 

Em relação à função do AEE, a Resolução de 2009 destaca que ela deve ser 

complementar e suplementar à formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, 

recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na 

sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem (BRASIL, 2009), e, de acordo com o grupo, 

é uma questão que necessita de discussão na escola, pois o atendimento aos alunos na SRM não 

deve substituir o direito do aluno estar na sala regular. Muitas vezes, como discutido no grupo, a 

responsabilidade sobre a aprendizagem do aluno fica sob o professor do AEE. Um equívoco, 

pois retira do professor da sala regular a responsabilidade de cumprir com seu papel com o 

aluno, como faria com outros alunos que estão matriculados na escola. Em boa parte das 

situações na escola, que envolve aluno com deficiência, o professor é chamado para dar uma 

solução. Essa é uma situação que as professoras do AEE enfrentam todos os dias no ambiente 

escolar. 

Sobre o público-alvo do AEE, o grupo retomou a discussão e relatou que muitas vezes 

as salas de aula regulares possuem alunos com alguma dificuldade e o professor quer que o 

aluno seja matriculado na SRM. Ressaltaram o público-alvo descrito na Resolução nº 4, de 2 de 

outubro de 2009: 

 
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 humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 

liderança, psicomotora, artes e criatividade (BRASIL, 2009). 

 

Sobre o local de realização do AEE, o art. 5º, da Resolução nº 4, de 2 de outubro de 

2009, dispõe que o AEE deve ser realizado: 

 
Prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em 

outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo 

substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de 
Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições 
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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). 

 

Essa é uma situação que precisa ser revista no município, pois as discussões apontaram 

que muitos alunos que se encontram matriculados na APAE, também, têm atendimento na SRM 

da escola, como discutido pelo grupo. 

Para o AEE, em casos de ambiente hospitalar ou domiciliar, o art. 6 prevê que a oferta 

deve ser realizada pelo respectivo sistema de ensino, sob forma complementar ou suplementar 

(BRASIL, 2009). Sobre essa questão, a professora A afirmou: 

 
Já tivemos casos de aluno que precisou de atendimento domiciliar, foi 

realizado algumas tentativas de fazer o atendimento, porém muitos entraves se 
colocaram nesse caminho, então é necessário que seja organizado pela escola. 

O professor da sala não tem como organizar as atividades extras de 

acompanhamento sozinhas (4º Encontro, Professora A). 

 

Essas e todas as atividades referentes aos alunos precisam estar dispostas no PPP da 

escola, e a partir dele, serem tomadas as medidas necessárias ao atendimento do aluno. O 

professor da SRM, sozinho e por conta própria, de fato não tem como tomar certas medidas: 

 
Em muitas situações cotidianas, não sabemos quais são as atitudes 

necessárias. São muitas as dúvidas (4º Encontro, Professora B). 

 

Em relação à matrícula, como podemos constatar abaixo, o grupo afirma que alguns 

alunos participam de três atendimentos, e discorda desse procedimento, acrescentando ser sem 

necessidade, e que atrapalha o aluno, pois este apresenta cansaço e desinteresse: 

 
Tem que ver como está na escola, por que tem aluno que está em três 
atendimentos, na escola, no AEE e na APAE. Então será que a escola recebe? 

Por esse aluno? (4º Encontro, Professora B). 

 

Pois é. Sem necessidades, eles ficam cansados, desinteressados acaba sendo 
muita coisa para eles. Muitas vezes eu tinha que convencer um aluno a ficar, a 

vir para o atendimento, mas eu percebia que ele estava cansado. Ele 

participava além da aula, de dois atendimentos educacionais especializados (4º 

Encontro, Professora A). 

 
As discussões no grupo partiram de não saberem se a escola informa a matrícula do 

aluno com deficiência e, consequentemente, se a rede municipal recebe pelo AEE, isso porque 

alguns alunos também estão matriculados na APAE. As professoras presentes disseram que 
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iriam se informar sobre essa situação, porque se o aluno também não estiver informado que 

recebe o atendimento, o município não receberá o duplo computo da matrícula como resguarda 

a lei. Também destacaram a necessidade de rever os diversos atendimentos para o aluno, essa é 

uma organização em âmbito de município. 

A elaboração e a execução do plano de AEE, de acordo com o art. 9º, da Resolução nº 4, 

de 2 de outubro de 2009, são de competência dos professores que atuam na SRM ou centros de 

AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular, com a participação das 

famílias e em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre 

outros necessários ao atendimento (BRASIL, 2009). 

Para o grupo, é um desafio para o município a interface com os demais setores e 

serviços disponíveis. Nessa questão, o município precisa caminhar. A articulação na escola com 

os demais professores também não acontece, de acordo com o grupo, ficando a cargo dos 

profissionais da SRM a elaboração e execução das atividades desenvolvidas no AEE. As 

professoras relataram que os planejamentos, assim como demais atividades da sala, estão sob a 

responsabilidades delas. 

Em relação à institucionalização do AEE, o art. 10, da Resolução nº 4, de 2 de outubro 

de 2009, dispõe sobre a necessidade de constar no projeto pedagógico da escola de ensino 

regular a oferta do AEE, prevendo na sua organização: 

 
I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais 
didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 

específicos; 

II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria 

escola ou de outra escola; 
III – cronograma de atendimento aos alunos; 

IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas 

dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem 
desenvolvidas; V – professores para o exercício da docência do AEE; 

VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 
principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção; 

VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 

desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, 

entre outros que maximizem o AEE. 
Parágrafo único. Os profissionais referidos no inciso VI atuam com os alunos 

público alvo da Educação Especial em todas as atividades escolares nas quais 

se fizerem necessários (BRASIL, 2009). 

 

De acordo com a discussão em relação ao projeto da escola e ao AEE, vejamos alguns 

relatos: 
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Sobre a reformulação do PPP, penso que só nas escolas que têm a sala que 

reformulou. Mas não sei como está (4º Encontro, Gestora E). 

 

O PPP da minha escola, não sei dizer se consta o AEE, se é uma proposta 
inclusiva (4º Encontro, Professora B). 

 

Durante um período foi discutido o PPP pela coordenação geral, com 

coordenadores das escolas, porém, muitas escolas não reformularam só as 
escolas que possuíam o atendimento (4º Encontro, Professora A). 

 

Sobre a atuação no AEE, as professoras sinalizaram que vários pontos precisam ser 

revistos. A professora B teve muitas dúvidas e falta de conhecimento a esse respeito, o que 

impossibilitou o desenvolvimento mais adequado do trabalho desenvolvido por ela e de acordo 

com o que foi proposto para o desenvolvimento de atividades na SRM. A articulação dessas 

professoras com os professores da sala regular, ponto de extrema relevância, não acontece e 

essa situação se configura como complicada porque é de extrema relevância para garantir que o 

aluno de fato seja contemplado nas especificidades e necessidades. Sobre as atividades a serem 

desenvolvidas no AEE, a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, no art. 12, dispõe que, para 

atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da 

docência e formação específica para a educação especial; e o art. 13 dispõe sobre as atribuições 

do professor do AEE: 

 
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 

de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos 

alunos público-alvo da Educação Especial; 

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, 

avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade; 

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de 

recursos multifuncionais; 
IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos 

e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em 

outros ambientes da escola; 
V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 

estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno; 
VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 
visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas 

atividades escolares (BRASIL, 2009). 
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Para Barbosa (2012), o AEE é um ponto de resistência, de estratégia que possibilita a 

discussão desse público no espaço escolar e, consequentemente, a transformação desse espaço. 

Neste contexto, o autor define o AEE como: 

 
Um ponto de resistência e um embrião da transformação da escola. Trata-se 
de uma estratégia fundamental para garantir o direito da criança à escola 

comum, porque sua prática se baseia na diferenciação para incluir. Os 

desafios e as tarefas do professor do AEE implicam, necessariamente, na sua 

presença no cotidiano escolar. Esse serviço garante o direito para a inclusão 
do estudante dentro do ambiente próprio à educação (a escola comum). Com 

isso, o aluno torna-se, indiscutivelmente, assunto da escola. Não se terceiriza 

a sua educação. Não se desloca o aluno para o lugar e para o serviço que o 
diferencia dos demais colegas pela fixação de sua identidade baseada na 

deficiência, na falta de condições, na inadequação, na necessidade de 

‘tratamento’ e normalização com vistas à adaptação (BARBOSA, 2012, p. 
148). 

 

No processo de discussão nesse encontro, foi possível observar a angústia das 

professoras em relação à forma que direcionam comentários aos trabalhos que realizam. Em 

proposta do grupo para fortalecer os seus trabalhos na SRM, ficou decidido fazer um guia 

didático que contenha a identidade do professor do AEE, o trabalho que desenvolve e algumas 

leis que direcionam o trabalho. Nesse encontro, conseguimos delinear o nosso produto desta 

dissertação: 

 
Eu penso ser um documento que tenha imagens, bem colorido. Um documento 
que mostre o trabalho que essas meninas realizam na sala. Acredito que os 

professores que se referem ao trabalho de forma preconceituosa ou pejorativa 

fazem por não conhecerem o trabalho que vocês desenvolvem (4º Encontro, 
Gestora E). 

 

Isso mesmo concorda. Um guia cheio de ilustrações, que seja agradável a 

leitura (4º Encontro, Professora B). 

 

Penso que o seminário também é bastante relevante e pode ser desenvolvido 
também. No seminário pode ser trabalhado o guia didático (4º Encontro, 

Professora A). 

 

Os estudos realizados sobre a SRM e a atuação do professor no AEE proporcionaram o 

levantamento de diversas questões. Um dos pontos discutidos e que serviu de tema para o 

encontro seguinte foi a institucionalização do AEE no PPP da escola. As professoras 

evidenciaram a necessidade de rever o documento, visto que diversas questões que surgem na 

SRM são resolvidas sem nenhuma orientação e/ou direção, como as questões referentes à 

avaliação, currículo, planejamento, público-alvo da sala, atendimento individual, entre outras. 
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Assim, ficou decidido no grupo, estudos referentes à institucionalização do AEE no PPP da 

escola. 

 
 5º Encontro: o projeto político pedagógico e a institucionalização do AEE 

 
 

Os diálogos neste encontro partiram de discussões e análise do PPP da Escola 1 e da 

Escola 2. A Escola 3, por não possuir nenhum representante, não foi analisada. A Escola 1 e a 2 

foram, então, foco de análises, diálogos, reflexões e discussões referentes ao PPP, pois as 

professoras A e B estiveram presentes nos encontros. 

O objetivo de estudar e analisar o PPP, como mencionado no encontro anterior, foi o de 

subsidiar ações de fortalecimento da SRM e, consequentemente, a inclusão na escola. É 

oportuno destacar que o programa de implementação de SRM apresenta-se como o único 

programa de inclusão de alunos com deficiência no que se refere ao acesso e participação nas 

atividades escolares. Dessa forma, faz-se necessário que se fortaleçam as atividades 

desenvolvidas nesse espaço. Na análise do PPP, nos detivemos em identificar e analisar se 

contempla o AEE, e se no processo de elaboração foi contemplada a educação da pessoa com 

deficiência. Concomitante ao estudo do PPP, demos continuidade ao estudo dos documentos 

legais, e analisamos o Parecer CNE/CEB nº 17/2001, que  orienta a reformulação e 

institucionalização do AEE no PPP. 

O PPP se constitui em fundamental importância para o desenvolvimento das atividades 

desenvolvidas na escola. As atividades de avaliação, planejamento e currículo devem estar 

presentes no PPP. O PPP é: 

 
Um instrumento técnico e político que orienta as atividades da escola, 
delineando a proposta educacional e a especificação da organização e os 

recursos a serem disponibilizados para sua implementação. Os princípios e 

objetivos de ordem filosófica, política e técnica permitem programar a ação 
educacional, imprimindo-lhe caráter, direção, sentido e integração, 

articulando-se com as seguintes dimensões da administração escolar: 

pedagógico-curricular, administrativa financeira, organizacional-operacional, 

comunitária, sistêmica e de convivência são os fundamentos que orientam a 
proposta educacional (BRASIL, 2005, p. 114). 

 
Com esse entendimento, o PPP deve contemplar todos os alunos matriculados na escola, 

em todos os seus aspectos e dimensões. Nas discussões com o grupo foi ressaltada a ausência de 

discussão a respeito da proposta de inclusão no PPP. Na análise dos PPPs da Escola 1 e da 2, 
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com o estudo do Parecer CNE/CEB nº 17/2001, refletimos a necessidade de um projeto de 

escola para todos. Mantoan (2015) define uma escola para todos como: 

 
Os espaços educativos de construção de personalidades humanas autônomas, 

críticas, nos quais as crianças e jovens aprendem a ser pessoas. Nesses 

ambientes educativos, ensinam-se os alunos a valorizar a diferença, pela 
convivência com seus pares, pelo exemplo dos professores, pelo ensino 

ministrado nas salas de aula, pelo clima socioafetivo das relações estabelecidas 

em toda a comunidade escolar – sem tensões, competição de forma solidária e 

participativa. Escolas assim concebidas não excluem nenhum aluno de suas 
classes, de seus programas, de suas aulas, das atividades e do convívio escolar 

mais amplo. São contextos educacionais em que todos os alunos têm 

possibilidade de aprender, frequentando uma mesma e única turma (p. 66). 

 

As professoras afirmaram conhecer o PPP de sua escola. A professora A conhece e 

participou da reelaboração do PPP de outra escola onde trabalhou em anos anteriores, e afirma 

ter recaído sobre as professoras da SRM a responsabilidade de elaborar proposta sobre a pessoa 

com deficiência para constituir o projeto. Sinaliza que não foram discutidos com a comunidade 

escolar as necessidades e desafios de atendimento à pessoa com deficiência. Essa é uma 

realidade nas escolas, recai sobre as professoras da sala a responsabilidade de reformular o PPP 

quando o assunto é a educação da pessoa com deficiência, por estarem atuando no AEE. 

Na Escola 1, o projeto, de acordo com a coordenadora, necessita de análise e 

reformulação, se necessário, pois este, segundo a lei, deve ser avaliado a cada dois anos, o que 

não ocorreu em nenhuma das escolas participantes da pesquisa. Analisamos, no entanto, que os 

projetos necessitavam de ajustes, os projetos traziam a educação da pessoa com deficiência 

dissociada das ações das escolas em muitos pontos. 

Quanto às questões referentes à avaliação, o currículo e demais projetos desenvolvidos 

na escola não contemplavam a pessoa com deficiência. Segundo a professora A, a parte 

referente à educação inclusiva foi realizada pela professora da SRM. Nas escolas que têm SRM, 

essa responsabilidade recai sobre o professor da sala, como se essa fosse apenas tarefa do 

professor (professora A): 

 
Quando foi para reformular o PPP, referente à inclusão, a responsabilidade 
ficou para nós professoras da sala de recurso multifuncional. Então incluímos 

as questões referentes ao AEE, na escola em que eu atuava. A coordenadora 

me ajudou. Hoje, a gente percebe que não pode ficar a parte, tem que incluir 
todos da escola na discussão (5º encontro, Professora A). 

 

Tem que ser todos da escola, se o professor da sala regular vai também receber 
o aluno, então tem que participar (5º Encontro, Gestora A). 
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A reformulação do PPP deve ser realizada pelo coletivo, todos que, de forma direta ou 

indireta, compõem a escola devem fazer parte desse processo, democrático e participativo. A 

esse respeito, de acordo Mantoan (2010): 

 
É ingenuidade pensar que situações isoladas são suficientes para definir a 

inclusão como opção de todos os membros da escola e configurar o perfil da 

instituição. Não se desconsideram aqui os esforços de pessoas bem 

intencionadas, mas é preciso ficar claro que os desafios das mudanças devem 
ser assumidos e decididos pelo coletivo escolar (p. 10). 

 

Durante os diálogos foi evidenciada a necessidade de envolvimento de todos, como 

afirma a autora. A educação inclusiva requer mais do que ações isoladas, faz-se necessário o 

envolvimento de todos no sentido de pensar essa escola em termos de uma proposta que defina 

suas metas, objetivos, ações e avaliação. 

O PPP da Escola 1 necessita de adequações com relação ao planejamento, ao currículo, 

à avaliação, à organização do AEE, entre outros. De acordo com Garcia (2003), a construção do 

PPP, numa perspectiva inclusiva, exige: 

 
[...] reorientar radicalmente o currículo, em todos os seus aspectos, desde a 

organização das turmas, a escolha de cada professor ou professora para cada 
grupo de alunos, o horário de aula, a seleção dos conteúdos culturais que na 

escola ganham o nome de conteúdos pedagógicos, a escolha dos materiais 

didáticos, das metodologias e didáticas, ao tipo de relação que se dão na sala 

de aula e no espaço fora da sala de aula, a relação da escola com as famílias 
dos alunos e com a comunidade circundante e até a repensar a avaliação em 

suas conseqüências nas vidas dos alunos. A reorientação curricular leva a um 

novo projeto político pedagógico orientado por uma visão intercultural que 
acolha todas as etnias, contribuindo assim para que a escola se torne 

efetivamente uma escola inclusiva, sintonizada com um projeto de sociedade 

mais democrática e, portanto inclusiva (GARCIA, 2003, p. 8). 

 

Sobre as metas e finalidades, conforme destacado pela professora B, o projeto da Escola 

1 dispõe sobre: 

 
- Equipar as salas de recursos multifuncionais, a fim de que possa ter 

recursos pedagógicos para todos os portadores. 

- Promover a inclusão e a acessibilidade em todos os espaços da escola, 

preferencialmente em conformidade com o desenho universal. 

- Ampliar a educação inclusiva por meio do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) de modo a complementar e suplementar para os 

alunos público-alvo da Educação Especial, com o olhar diferenciado e o 

foco na qualidade de ensino-aprendizagem. 

- Intensificação e presteza no Atendimento Educacional Especializado e na 
ampliação dos recursos humanos e tecnológicos. 
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- Ampliação do Atendimento Educacional Especializado na sala de recursos 

multifuncionais (CANAVIEIRAS, 2014). 

 

Mantoan (2003) destaca que a escola necessita de reorganização que envolve um 

encadeamento de ações centradas no PPP, o qual se constitui como ferramenta de fundamental 

importância para que as diretrizes gerais da escola sejam traçadas com realismo e 

responsabilidade: 

 
Não faz parte da cultura escolar a proposição de um documento de tal natureza 

e extensão, elaborado com autonomia e participação de todos os segmentos 
que a compõem. Tal projeto parte do diagnóstico da demanda, penetra fundo 

nos pontos positivos e nos pontos fracos dos trabalhos desenvolvidos, define 

prioridades de atuação e objetivos, propõe iniciativas e ações, com metas e 
responsáveis para coordená-las (MANTOAN, 2003, p. 35). 

 

Ainda sobre a construção do PPP da Escola 1, as professoras informaram o processo de 

construção, de reformulação. De acordo com as docentes: 

 
Fica solto, à parte, pois foi construído por um professor, não tem como ser 

diferente, nesse caso (5º Encontro, Gestora E). 

 

Pois é, mas cada uma da sala tinha que fazer, quando foi para reformular o 
PPP. O intuito era incluir o AEE. Agente pegou tudo sobre o AEE e 

encaixamos, hoje já percebemos que não deve ser assim (5º Encontro, 

Professora A). 

 

Lá na escola vão fazer o mesmo comigo. Mas como sabemos que não deve ser 

assim, não vou assumir a responsabilidade sozinha, que é do grupo (5º 
Encontro, Professora B). 

 

Se o professor da sala regular também recebe esse o aluno, precisa discutir 

com todos (5º Encontro, Gestora E). 

 

Na análise do PPP da Escola 1, percebemos que houve iniciativa de incluir processos 

referentes à educação inclusiva, no entanto, o próprio grupo percebeu que a escola deve ser 

inclusiva em todos os aspectos e dimensões, não devem ser ações isoladas, e todos devem 

participar da reformulação do PPP da escola. É preciso rever concepções, princípios e valores 

que norteiam os desenvolvimentos das atividades na escola, faz-se necessário pensar qual a 

escola queremos para os nossos alunos, para todos os alunos. 

Na análise do PPP da Escola 2, observou-se que não tinham sido incluídas no projeto as 

questões referentes à educação da pessoa com deficiência. A SRM não está instituída no PPP. 

Diante das constatações, refletimos sobre como a escola vem desenvolvendo as atividades 
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relacionadas à pessoa com deficiência, qual o referencial que norteia as atividades e ações. Para 

Mantoan (2010): 

 
O PPP não pode ser um documento paralelo que não diz respeito, que não 

atravessa o cotidiano escolar e fica restrito à categoria de um arquivo ou de 

uma alegoria, de caráter residual. Ele altera a estrutura escolar e escrevê-lo e 
arquivá-lo nos registros da escola só serve para acomodar a consciência dos 

que não têm um verdadeiro compromisso com uma escola de todos, por 

todos e para todos (p. 11). 

 

Destacamos a urgência de análise e reformulação do PPP da Escola 2, sob as bases e 

fundamentos de uma escola inclusiva. A gestora de uma das escolas destacou os anseios para 

reformulação e da necessidade de conhecer as necessidades da escola. Destacou ainda que a 

falta de conhecimento e de formação na área de educação inclusiva são grandes entraves para 

abrir discussões sobre a temática. No entanto, sabe que é preciso realizar essas mudanças na 

escola. Foi enfatizado pelo grupo que não se pode deixar excluídos os que por décadas ocupam 

o lugar segregado, pelo simples fato de não nos sentirmos preparados, “precisamos descruzar os 

braços e tornar a escola um espaço inclusivo, um espaço que garanta a todos os direitos 

garantidos legalmente” (professora A). O grupo destacou a importância do documento para o 

fortalecimento das ações inclusivas na escola, sendo que este deve ser construído com a 

participação de todos. 

Toda discussão no grupo foi respalda pelo documento de orientação de implantação da 

SRM (2010). Discutimos aspectos introdutórios relacionados a informações institucionais, 

dados cadastrais da escola, objetivos e finalidades da escola (BRASIL, 2010). À medida que 

íamos discutindo, as professoras buscavam identificar nos projetos da escola aspectos no 

documento, sinalizavam, debatiam e observavam a necessidade urgente de se discutir o PPP na 

escola. 

Em relação à organização da escola para atender todos, dialogamos sobre pensar em 

cada etapa do projeto, o aluno presente na escola e os entraves que necessitam ser eliminados 

para sua efetiva participação. De acordo com o documento, as orientações de implantação da 

SRM (2010), inicialmente, precisam ser discutidas pela escola, tais como: 

 
Fundamentação legal, político e pedagógica, referenciais atualizados da 

política educacional, da legislação do ensino e da concepção pedagógica que 
embasam a organização do PPP da escola. Com relação ao AEE, indicar os 

referenciais da educação especial na perspectiva da educação inclusiva que 

fundamentam sua organização e oferta (BRASIL, 2010, p. 20). 
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Nessa direção, a escola precisa refletir sobre qual fundamento legal, político e 

pedagógico está ancorada e, a partir dessas reflexões, repensar, a partir de um ideal de escola 

para todos, planejar suas ações desde a reformulação de um PPP, ações práticas em sala de aula, 

e em todos os espaços que a compõem. Assim, buscamos, a partir desses estudos, refletir sobre 

alguns pontos de reformulação do PPP. 

Para iniciar, discutimos sobre a importância do diagnóstico da escola, o documento 

apresenta que a escola deve realizar um diagnóstico local, que deve conter “dados gerais da 

comunidade onde a escola se insere. Com relação aos alunos matriculados no AEE, descrever 

sobre esse grupo populacional na comunidade” (BRASIL, 2010, p. 20). Os projetos analisados 

não apresentam dados referentes aos alunos matriculados na escola que possui deficiência, 

assim como não apresenta os alunos matriculados no AEE. Esses dados são de extrema 

relevância para a escola e, a partir deles, pode-se discutir as questões relacionadas às 

necessidades do público atendido. A professora A expõe: “Sobre essas questões o projeto não 

apresenta dados referentes aos alunos com deficiência nem sua oferta no atendimento”, desse 

modo, o grupo concluiu a necessidade de incluir no diagnóstico as novas demandas da escola. 

Sobre o diagnóstico local da Escola 1, o PPP descreve: 

 
No mundo em que vivemos percebemos que os indivíduos são diferentes, 
estas diferenças se baseiam nos seguintes aspectos: coisas materiais, raça, 

sexo, cultura e outros. Por isso vemos que a desigualdade social, assume 

feições distintas porque é constituída de um conjunto de elementos 

econômicos, políticos e culturais próprios de cada sociedade. 
O alunado desta unidade escolar de classe média e baixa predominando 

famílias onde pais, mães ou responsáveis trabalham fora, empregados no 

comércio, residências, hotéis, construção civil e Prefeitura Municipal 
(CANAVIEIRAS, Escola 1, 2014). 

 

Sobre a matrícula, a escola tem dificuldade de identificar o aluno com deficiência 

matriculado, sempre recorrem às professoras do AEE para coleta de dados. Nesse aspecto, a 

escola deve identificar: 

 
As matrículas gerais da escola, por etapas e modalidades, séries/anos, níveis 

ou ciclos; dos participantes em programas e ações educacionais 
complementares e outras. Com relação aos alunos público alvo da educação 

especial, além das matrículas em classes comuns do ensino regular informar as 

matrículas no AEE realizado na sala de recursos multifuncionais. A escola que 
não tiver sala de recursos multifuncionais deverá constar, no Projeto Político 

Pedagógico, a informação sobre a oferta do AEE em sala de recursos de outra 

escola pública ou em centro de AEE (BRASIL, 2010, p. 20). 
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A Tabela 5 expõe os dados de matrícula dos alunos por modalidade, mas não especifica 

dados referentes à matrícula de alunos que apresentam deficiência. É importante mencionar que 

nas discussões foi destacado que a Escola 1 possui em sua matrícula alunos autistas, entre outras 

deficiências, e a SRM dessa escola atende especificamente esses alunos. 

 
Tabela 3 – Corpo discente da Escola 1, da rede pública municipal de Canavieiras/BA, constante no PPP 

da escola. 
 

Turno Maternal 
Pré I 

A 

Pré I 

B 

Pré I 

C 

Pré II 

A 

Pré II 

B 

Pré II 

C 
TOTAL 

Matutino 25 25 25 21 23 23 - 142 

Vespertino 25 25 26 - 26 24 25 151 

Noturno - - - - - - -  

Total 50 50 51 21 49 47 24 293 

Fonte: PPP da Escola 1, 2014. 

 

 

O PPP das escolas deve informar sobre a formação dos professores para atuar no AEE, 

conforme o art. 12, da Resolução CNE/CEB nº 4/2009. O professor deve ter formação inicial 

que o habilite para o exercício da docência e formação específica na educação especial 

(BRASIL, 2009). Sobre a formação, a Escola 1 apresenta em seu PPP: “Aumentar o número 

professores com especialização em atendimento para portador de necessidades especiais, a fim 

de que atenda a um maior número de tipos de deficiências”. No entanto, a escola não aborda de 

que forma irá concretizar essa meta, nem apresenta proposta de formação para os professores. 

Além disso, a escola deve incluir no seu PPP qual formação o professor deve possuir para atuar 

no AEE de acordo com o documento. A Tabela 4 apresenta a formação acadêmica dos 

profissionais da Escola 1, no entanto, várias informações importantes e necessárias não são 

apresentadas no PPP da escola, como qual área de formação, se possui especialização e área 

específica, entre outras. 

 
Tabela 4 – Corpo docente da Escola 1 – formação acadêmica, da rede pública municipal de 

Canavieiras/BA, constante no PPP da escola. 
 

Turnos Graduados Graduandos Magistério 

Matutino 11 1 - 

Vespertino 11 1 2 

Total  - 2 

Fonte: PPP da Escola 1, 2014. 
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Em análise do PPP da Escola 2, observamos que o projeto não apresenta dados 

referentes à formação dos professores. 

Nas discussões com o grupo sobre formação, as professoras expuseram que, na escola, 

não há discussões sobre formação docente e inclusão. Já houve, mas nos últimos tempos, não 

está ocorrendo. Aspectos referentes à formação dos professores para atuar no AEE: “informar o 

número de professores, carga horária, formação específica (aperfeiçoamento, graduação, pós- 

graduação), competências do professor e interface com o ensino regular” (BRASIL, 2010, p. 

20), são pontos importantes ressaltados na Resolução nº 4/2001, na qual consta: “formação 

continuada no âmbito da escola e/ou do sistema de ensino: descrição da formação na escola 

(organização, parcerias e outros); participação em cursos de formação continuada, carga horária, 

modalidade número de professores/cursistas da escola” (BRASIL, 2010, p. 20). 

O grupo ressaltou que a formação na escola não ocorre, nem está prevista no PPP. 

Quando se trata da formação em âmbito do sistema e nas escolas, segundo as professoras e a 

coordenadora: 

 
Formação para nós professores da sala de recursos, [...] não temos nenhum 
curso, nada voltado, quando tem uma palestra em Ilhéus, em Itabuna, que 

muitas vezes, eu não vou, porque a palestra que vai ter eu já ouvi várias 

vezes, eu quero algo novo, algo a mais, que acrescente a mais no meu 
trabalho e não tem isso. Formação também continuada para os professores  

da sala regular, implantação de mais salas não tem. Agora também é preciso 

que alguém conheça porque eu lembro que teve um período que havia 

articulação com os coordenadores, onde ocorriam estudos com eles e depois 
com material organizado, eles levavam, faziam na escola, fazia com os 

professores, os que não fizeram foram porque não quiseram e depois tinha 

um retorno no encontro. Sabe, elas estudavam primeiro (5º Encontro, 
Professora A). 

 

Na escola temos AC de estudo, de planejamento e AC administrativo.  Só 
que nesse assunto precisa de alguém para fazer acontecer. Não há 

planejamento articulado com demais professores da escola (5º Encontro, 

Coordenadora D). 

 
 

A discussão sobre ausência de formação foi um tema recorrente no grupo. Verificamos 

que a temática está presente na estratégia 4.7, no PME (2008-2018) e no PME (2015-2025),  

mas não houve formação para os professores. A formação no âmbito da escola e do sistema 

ainda é um desafio para o município, como podemos identificar na avaliação do PME (2008- 

2018), estratégia 7, referente à formação: “Realizar, anualmente, em todo período de vigência 

deste plano, cursos de formação continuada em educação inclusiva para todos os professores, 

gestores educacionais, em exercício do município”. Essa estratégia foi executada apenas 5,2%. 
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O município justifica o não cumprimento da meta pela não formalização de uma política 

de formação para professores, gestores e demais funcionários, e ainda permanece sem uma 

política de formação. Sem formação, gestores e coordenadores apresentam dificuldades para 

discutir com os professores e propor estudos relacionados à educação inclusiva. Essa é uma 

lacuna que precisa ser repensada por todos na escola e município, pois a formação para atuar em 

um contexto inclusivo se faz necessária, fundamental e urgente. 

Quanto à avaliação no AEE, as professoras informaram que no AEE as avaliações são 

“realizadas através de relatórios”. No entanto, muitas questões que envolvem essa temática e 

discussões precisam estar previstas nos PPP. As professoras também esclarecem que, quando o 

aluno que frequenta uma SRM vai para outra escola, é exigido que o relatório produzido na 

SRM seja transformado em nota (referente à sala regular). 

O público-alvo da educação especial deve ser informado na organização da prática 

pedagógica do AEE, na SRM: 

 
a) Atividades e recursos pedagógicos e de acessibilidade, prestados de forma 

complementar a formação dos alunos público alvo da educação especial, 

matriculados no ensino regular; 

b) Articulação e interface entre os professores das salas de recursos 

multifuncionais e os demais professores das classes comuns de ensino regular; 

c) Plano de AEE: identificação das habilidades e necessidades educacionais 
específicas do aluno; planejamento das atividades a serem realizada, avaliação 

do desenvolvimento e acompanhamento dos alunos; oferta de forma individual 

ou em pequenos grupos; periodicidade e carga horária; e outras informações 
da organização do atendimento conforme as necessidades de cada aluno 

(BRASIL, 2001a). 

 
O projeto da Escola 1 apresenta o público-alvo da escola, como verificamos na análise, 

mas as questões referentes ao plano de atendimento não constam. A Escola 2 não inclui em sua 

proposta planejamento para a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência não é citado em 

parte alguma do PPP, nessa direção é oportuno evidenciar a urgência na análise e reformulação 

do PPP por todos que atuam na escola considerando as mudanças que vêm ocorrendo na 

legislação e no contexto escolar. Diante desse contexto, muitas alterações precisam ser 

realizadas para que o PPP reflita a realidade e necessidades dos alunos matriculados na escola. 

A escola deve prever em seu projeto e descrever “sobre o espaço físico adequado para a 

sala de recursos multifuncionais; de mobiliários, equipamentos, materiais didático-pedagógicos  

e outros recursos específicos para o AEE, atendendo as condições de acessibilidade” (BRASIL, 

2001a). A Escola 1 não apresenta informações sobre a SRM, como sua estrutura, e os materiais 
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desenvolvidos, assim como os planos de atendimento não estão dispostos no documento. Sobre 

esse aspecto, as professoras expõem: 

 
Estrutura melhor das salas de recursos, agora eu estou assim, abrindo meus 

olhos que é como se eu estivesse assim me satisfazendo com aquela sala, com 

aquela estrutura, dá para atender, dá para fazer, pegando coisinha, sucatinha. A 
coordenadora com esse lado dela de sonhar, está abrindo meus olhos, minha 

mente para eu olhar para minha sala e ver que aquilo não é uma sala para 

atender crianças autistas (5º Encontro, Professora A). 

 

Uma sala que deve ser atrativa não é? (5º Encontro, Professora B). 

 

Quando discutimos a infraestrutura nas escolas e analisamos os PPPs sobre essa questão, 

identificamos que precisam ser revistos. Não constam nos PPPs informações sobre a 

infraestrutura da escola: descrição do espaço físico e os ambientes existentes, assim como 

dispor de adaptações dos espaços para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

mobiliários, equipamentos e demais recursos existentes e necessários às pessoas com 

deficiência. As condições de acessibilidades na escola devem conter: 

 
Descrição das condições de acessibilidade da escola: arquitetônica (banheiros  

e vias de acesso, sinalização táctil, sonora e visual); pedagógica (livros e textos 

em formatos acessíveis e outros recursos de TA disponibilizados na escola); 
nas comunicações e informações (tradutor/intérprete de Libras, guia intérprete 

e outros recursos e serviços); nos mobiliários (classe escolar acessível, cadeira 

de rodas e outros); e no transporte escolar (veículo rebaixado para acesso aos 
usuários de cadeira de rodas, de muletas, andadores e outros) (BRASIL, 2010, 

p. 20). 

 

O encontro-diálogo foi bastante enriquecedor e tivemos relatos positivos sobre estudos 

relacionados ao PPP. Para Mantoan (1997), a inclusão: 

 
Institui a inserção de uma forma mais radical, completa e sistemática. [...]. As 

escolas inclusivas propõem um modo de se construir o sistema educacional 
que considera as necessidades de todos os alunos que é estruturada em virtude 

dessas necessidades. A inclusão causa uma mudança de perspectiva 

educacional, pois não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam 
dificuldades na escola, mas apoia a todos: professores, alunos, pessoal 

administrativo, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral (p. 

145). 

 

O 5° encontro-diálogo foi bastante enriquecedor e tivemos relatos positivos sobre 

estudos relacionados ao PPP. A análise foi direcionada durante todo o encontro no PPP das 

escolas, por apresentar dados referentes à inclusão. No diálogo, as professoras demonstraram 
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compreender a urgência de reformulação do PPP de forma a contemplar a todos que estão na 

escola, perceberam que a inclusão deve ser o princípio das escolas hoje e que a SRM não deve 

estar desarticulada da escola, um espaço distante, sem conexão com outros espaços que 

constituem a escola. A sala deve estar articulada com o PPP, e cumprir o papel de eliminar 

barreiras ao aprendizado do aluno. Ainda, nesse encontro, foi discutida a proposta de 

fortalecimento do AEE e da escola, no entanto, as discussões ficaram para o encontro posterior. 

 
 6º Encontro: organização da proposta de fortalecimento do AEE e das escolas 

 
 

Iniciamos o encontro retomando algumas questões que ainda geravam dúvida ao grupo, 

como destacado nessa fala da professora B: “não entendi a diferença entre educação especial e 

inclusiva, quando em algum momento do encontro anterior foi mencionado sobre isso. Fiquei 

com dúvida. O atendimento educacional especializado é inclusivo ou especial?”. 

Discutimos que a educação especial é uma modalidade da educação, como está posto 

nos documentos legais, e que deve perpassar todos os níveis e etapas da educação, e o AEE é 

um atendimento especial que visa promover a inclusão. Então, hoje a educação especial é uma 

modalidade que tem por fim promover a inclusão diferente da forma que era feita há alguns 

anos, a qual era separada da escola regular. Na inclusão, ninguém pode ficar de fora, por 

justificativa nenhuma, no entanto, dadas as necessidades específicas de alguns alunos, faz-se 

necessário que estes tenham atendimentos específicos que promovam a inclusão, e não a 

segregação, a separação, como foi realizado por muito tempo. 

Retomamos a discussão que, na integração, inicia-se o processo de integrar os alunos no 

sistema educacional, porém esses alunos deveriam se ajustar ao sistema; e na inclusão, a escola 

deve fazer as adaptações necessárias para que todos sejam incluídos no sistema educacional de 

ensino. Na integração, o aluno deveria superar suas limitações: 

 
Na verdade a educação é inclusiva, se ele se sentir parte, se ele participar. Se o 

aluno tiver acesso ao conhecimento, participar ativamente de todas as 

atividades desenvolvidas na sala, na escola e fora dela (6º Encontro, Gestora 
E). 

 

O atendimento educacional especializado então é um serviço da educação 
especial com objetivo de promover a inclusão (6º Encontro, Professora B). 

 

Superadas as dúvidas, nas discussões em grupo, ficou evidente a necessidade de ações no 

âmbito do município, porém o grupo era pequeno para discutir uma proposta de grande extensão, 
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sem as representações necessárias, e tempo disponível para todos os envolvidos. Diante da 

situação-limite do grupo, decidimos realizar ações com o objetivo de fortalecer as SRMs e o AEE, 

com foco nas nossas discussões, as quais se apresentaram diversas a serem desenvolvidas. 

No decorrer dos encontros ficaram evidenciadas que práticas necessárias ao bom 

funcionamento das SRMs não eram realizadas, com articulação entre professoras das salas de 

recursos e professores das salas regulares, planejamento com demais professores e 

coordenadores, instituição do AEE no PPP, estudos formativos na escola, acompanhamento dos 

alunos, entre outros pontos. Nesse contexto, segundo Mendes (2002, p. 70): 

 
A educação, o termo inclusão admite, atualmente, significados diversos. Para 
quem não deseja mudança, ele equivale ao que já existe. Para aqueles que 

desejam mais, ele significa uma reorganização fundamental do sistema 

educacional. Enfim, sob a bandeira da inclusão estão as práticas e pressupostos 
bastante distintos, o que garante um consenso apenas aparente e acomoda 

diferentes posições que, na prática, são extremamente divergentes. 

 

Das discussões nos encontros, principalmente a partir do terceiro encontro, foram 

iniciadas as discussões sobre sugestões de propostas e ações a serem desenvolvidas com o 

objetivo de fortalecer a educação no município. Três propostas foram elencadas: um guia 

didático, do qual as professoras gostaram muito, um seminário e um arquivo contento materiais 

referentes à educação da pessoa com deficiência, para disponibilizar as escolas. As professoras 

expuseram suas opiniões sobre como deveriam ser desenvolvidas as ações e foi decidido em 

grupo que as três opções eram viáveis. Com relação ao guia, as professoras destacaram: 

 
Eu acho que o guia é bem interessante, eu senti uma angústia na fala da 

professora B. Eu acho que o guia é bem interessante no sentido de fortalecer a 

identidade dos profissionais da sala. De forma geral, um documento escrito 
sobre o trabalho dela. Como funciona, que tipo de atendimento, como é feito. 

As perguntas que a gente ouve sobre, é por não saber às vezes. Não é 

desmerecendo, é por não conhecer mesmo, é pela ignorância mesmo, acha que 

aquele professor está ali só para cumprir tabela, não dá o valor devido. Porque 
na verdade vocês estão fazendo aquele trabalho que o professor também 

deveria fazer em sala e que exige de todos nós um trabalho de criatividade, 24 

horas no ar. Eu acho bacana o guia, cartilha informativa, algo que fosse mais 
funcional que está ali, eu gostei (6º Encontro, Gestora E). 

 

Eu concordo, gostei muito da ideia do guia didático. Pensei, ele ilustrado que 

fosse chamativo. Sobre o seminário, que fosse na escola, para que pudéssemos 
chegar mais perto, permitir mais participação (6º Encontro, Professora B). 

 

Também poderíamos trabalhar com o guia no AC na escola (6º Encontro, 

Professora A). 
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O guia foi considerado uma boa proposta, mas, com receio que muitos não irão lê-lo, o 

grupo pensou em uma proposta de seminário e, neste, trabalhar com o guia. No seminário, além 

de apresentar a pesquisa, seria apresentado o guia. 

As professoras destacaram a necessidade de a sala desenvolver algumas atividades, tais 

como planejamento articulado, reuniões com pais, confecção de materiais, planejamento 

individual, anamnese, avaliação individual, entre outras. Vale ressaltar que essas atividades já 

são desenvolvidas, porém necessitam de apoio de coordenadores e gestores e dos professores 

das salas regulares. O guia didático fortalece as atividades à medida que todos se envolvem e 

conhecem o seu papel: 

 
Você já disse tudo, é lamentável, eu acho que é uma das questões que passa 

pela valorização dos profissionais da Educação. A questão da leitura eu acho, 
lemos pouco, para produzir e escreve muito menos. Eu vejo assim, que uma 

coisa bem distante, porque bem auto didático, qualquer coisa que é bem 

didático, porque quando a gente vai para o seminário, até mesmo eu pensei no 

que eu fiquei quando tem discussões a respeito, a gente acaba fugindo dessas 
discussões. E foge, porque a gente pensa assim, é chato, enfadonho, eu não 

gosto disso. Eu não gosto de entender história, já é meio cultural, 

principalmente de nós profissionais de educação, acho que a gente precisa 
superar algumas coisas principalmente (6º Encontro, Coordenadora D). 

 

O grupo delineou o guia didático a ser elaborado, e um seminário de divulgação dos 

resultados da pesquisa, e nesse seminário seria trabalhado o guia didático e o que mais fosse 

definido. Nas discussões, as professoras acharam interessante o seminário com um grupo menor 

da escola, para que pudessem ter uma melhor participação dos professores. 

Foi sugerido também que o grupo pensasse na proposta do arquivo, a qual é muito simples 

de organizar e pode colaborar muito, na medida em que os professores tiverem disponibilizados os 

materiais no arquivo, acredita-se que pode atingir um bom número de professores, gestores e 

coordenadores que, muitas vezes, querem fazer algo mais, mas não têm material. Essa proposta foi 

pensada, porque no decorrer do processo de diálogo com o grupo, a pesquisadora observou que 

alguns documentos com facilidade de acesso, eram desconhecidos do grupo. Então a pesquisadora 

pensou em reunir em um arquivo documentos da educação especial e distribuir na escola para que 

possa ser utilizado em estudos. As professoras concordaram com as sugestões e colocaram: 

 
Muito bom para as escolas terem o arquivo, não só arquivado, mas que 

utilizem (6º Encontro, Professora A). 

 

Interessante, será muito proveitoso para os professores, para as escolas e para 
os alunos (6º Encontro, Professora B). 
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Às vezes, por não termos um material, não é desenvolvido um trabalho, por 

não conhecer mesmo, por não saber, não conhecer (6º Encontro, 

Coordenadora D). 

 

Foi feito um esboço do que seria importante constar nas propostas, a partir dos diálogos 

desenvolvidos. 

 
Proposta do guia didático 

 
 

O grupo decidiu organizar um guia didático com o objetivo de fortalecer os serviços de 

AEE e a educação inclusiva na escola. O guia será composto de: destaques das principais leis 

referentes à educação da pessoa com deficiência, com foco na SRM e no AEE. As professoras 

optaram pela formulação do guia  didático por julgarem necessário que a escola tenha 

conhecimento dos serviços desenvolvidos na sala, seus objetivos e importância. As professoras 

expressaram sentimento de tristeza referente à forma como é visto o trabalho que  é 

desenvolvido na SRM. 

 
Proposta de seminário 

 
 

Fazer seminários nas escolas participantes da pesquisa com o objetivo de apresentar os 

resultados da pesquisa no município e fortalecer o trabalho na SRM. O grupo decidiu que o 

seminário deveria ser realizado por escola, para que de fato todos possam ter um contato mais 

próximo e os participantes tenham mais oportunidade de participar ativamente. 

O seminário será realizado com carga horária de 8 horas, nas escolas participantes da 

pesquisa. No primeiro momento, pensamos em trabalhar com os resultados da pesquisa e, em 

seguida, discutir com o grupo proposições que a própria escola pode estar realizando, para 

fortalecer a educação inclusiva na escola, como, por exemplo, a reformulação do PPP discutido 

por toda comunidade. No segundo momento, trabalharíamos com o guia didático. Esse 

momento será um momento prático com envolvimento dos participantes. 

 
Proposta do arquivo com documentos referentes à educação inclusiva 

 
 

Esse arquivo será em formato PDF e foi discutido pelo grupo que será organizado 

contendo os documentos listados abaixo e será distribuído no seminário para que as escolas 

possam dispor de matérias que abordem a educação da pessoa com eficiência. A ideia é facilitar 
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o acesso a documentos importantes que a escola pode utilizar em suas formações continuadas. 

Os materiais a serem disponibilizados estão listados no guia didático (Apêndice IV). 

 
Materiais a serem disponibilizados: 

I documentos/recomendações internacionais (principais); 

II legislação e diretrizes nacionais; 

III legislações e diretrizes locais; 

IV documentos da sala de recursos; 

V materiais disponibilizados pelo MEC para desenvolvimento do trabalho na SRM. 

 
 

Encerramos o último encontro, e consideramos as avaliações durante o processo dos 

encontros-diálogos relevantes, como é possível constatar nos trechos a seguir: 

 
Foi bastante proveitoso os encontros, pena que não pude participar de todos. 
Encontros como esses que esclarece, sobre reais necessidades da escola como 

a inclusão, é bastante pertinente. É uma pena mesmo não ter participado de 

todos. Mas o que participei foi muito bom, para esclarecer sobre a inclusão no 

projeto, chegando a escola vou conversar com a coordenadora para iniciarmos 
o processo de avaliação do PPP da escola, e incluir o AEE (6º Encontro, 

Gestora E). 

 

Aprendi muitas coisas nos encontros, são muitas coisas que não sabemos e 
precisamos aprender discutir, saber, estudar, precisamos de mais encontro 

como esse, pois muitas questões ainda precisam ser aprofundadas (6º 

Encontro, Professora B). 

 

Precisamos de mais estudos como esse, os estudos que tivemos nestes dias 

fizeram retomar a vontade de estudar, de pesquisar, de continuar. Por não está 
fácil (6º Encontro, Professora A). 

 

Eu aprendi muito, não sabia nada sobre inclusão, hoje vejo as possibilidades, 

muitas coisas que podemos fazer e não fazemos por desconhecer (6º Encontro, 
Coordenadora D). 

 

Os encontros foram de extrema relevância para o grupo, o qual se mostrou participativo 

e interessado nas discussões, destacando a importância dos estudos e a necessidade de pesquisas 

como esta. Sabemos que não foi possível esgotar o tema, no entanto, foi notável o despertar nas 

professoras participantes a busca pela melhor forma de repensar suas práticas e tomar decisões 

de resoluções de problemas que, muitas vezes, não percebem ser possíveis de serem 

solucionadas. 
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Ficamos de finalizar a elaboração dos materiais, a partir de todas as sugestões do grupo, 

e marcar as reuniões nas escolas. No Apêndice IV deste trabalho, apresentamos o esboço do 

guia didático, do seminário e do arquivo com documentos referentes à educação inclusiva a ser 

entregue às escolas participantes da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A Constituição Federal de 1988 é um marco legal de extrema relevância para a política 

educacional brasileira, em especial para a educação da pessoa com deficiência, pois é o primeiro 

documento que estabelece a educação como direito de todos sem distinção de sexo, cor, etnia, 

conforme o art. 205, estando a partir dessa lei a garantia do direto à educação da pessoa com 

deficiência. Se pensarmos em tempo, a Constituição Federal de 1988 completou 30 anos e ainda 

encontramos desafios primários na garantia dos direitos. Para desenvolvimento da pesquisa, 

levamos em consideração esse tempo, mas, também, o contexto histórico e político, e buscamos 

fazer uma análise geral das políticas de educação especial e inclusiva, para, a partir delas, 

buscar analisar e compreender a política local, no município de Canavieiras/BA. 

Durante o processo de pesquisa, podemos elencar diversos desafios para a 

implementação das políticas de educação especial na perspectiva inclusiva no município, como 

a ausência de formação de professores, gestores e coordenadores, e o fortalecimento da política 

de educação inclusiva. Esses desafios, como pudemos perceber, estão interligados também à 

disponibilidade de dados sistematizados referentes à matrícula da pessoa com deficiência, o que 

dificulta efetivar políticas. 

Com esse contexto, pudemos evidenciar que os desafios para a implementação das 

políticas públicas de educação para pessoa com deficiência no município estão postos em 

âmbito municipal, escolar e em cada sala de aula, principalmente, nas SRMs. Destacamos, no 

entanto, que o PME do município se constitui em um avanço visto que é a primeira lei que 

planeja a educação para a pessoa com deficiência. Entretanto, faz-se necessário que  as 

estratégias sejam efetivadas, principalmente o diagnóstico preciso da matrícula dos alunos, 

acompanhamento e monitoramento dessas estratégias. Cruz e Monteiro (2016) ressaltam a 

insuficiência de dados domiciliares e escolares oficiais como obstáculo a ser superado para o 

cumprimento das metas do PNE, e, no caso do município de Canavieiras/BA, esses dados 

também foram insuficientes. 

O financiamento é outro ponto a ser observado, o município apresenta duas estratégias 

referentes à garantia de financiamento para a educação da pessoa com deficiência no PME 

(2015-2025), e devem constar na LDO e na LOA, as estratégias 4.15 e 4.17. Porém, essas 

estratégias não foram executadas. O município não dispõe de financiamento específico para a 

educação especial, e sem financiamento, fica inviável a execução de várias metas fundamentais, 

dispostas no PME (2015-2025). 
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Os encontros-diálogos desenvolvidos, tendo como fundamento a pesquisa-ação, tiveram 

alguns entraves referente a datas, que impossibilitaram o início das atividades, calendário de 

atividades do município e participação dos professores que trabalhavam com alunos com 

deficiência, matriculados na sala regular. As dificuldades encontradas estão relacionadas à 

própria dinâmica interna do município, que precisava substituir os professores em suas salas de 

aula nos dias do encontro de pesquisa. Conseguimos nos reorganizar e trabalhar com o grupo de 

professoras que trabalha na SRM, uma coordenadora e uma gestora. 

As discussões no grupo evidenciaram vários desafios a serem enfrentados para o 

fortalecimento da inclusão na escola: formação de professores da SRM e da sala regular na 

própria escola; planejamento na escola não articulado com os professores da SRM ou, melhor 

dizendo, não há planejamento da escola para atender a pessoa com deficiência, como foi 

possível observar por meio dos PPPs analisados. O PPP da Escola 1 e da Escola 2 não 

contemplam as especificidades da demanda existente na escola. 

Das discussões no grupo, evidenciamos que a responsabilidade com o aluno com 

deficiência compete a todos. A educação especial na perspectiva inclusiva implica um novo 

olhar, mudança de valores, atitudes e comportamentos historicamente arraigados. Um esforço 

em entender que o aluno com deficiência não “pertence” somente ao professor da sala regular, a 

um especialista, ou ainda a um coordenador. Ele é aluno da escola, da comunidade, do 

município, e faz parte do contexto no qual está inserido. É imprescindível que todos se 

conscientizem de que a educação da pessoa com deficiência é responsabilidade de todos. 

A educação, nesse novo contexto, exige um repensar das práticas, uma grande mudança 

nas ações que envolvem o espaço escolar, um PPP que contemple a todos na escola em suas 

especificidades e demandas. 

Dos encontros, obtivemos resultados positivos, as professoras, coordenadora e gestora 

perceberam as possibilidades de contribuir para a resolução de problemas e situações 

vivenciadas nas escolas. Entre as ações, destacamos aquelas já iniciadas na escola referentes à 

análise e estudo do PPP, em reuniões com professores para tratar do tema inclusão, e a 

institucionalização do AEE no PPP da escola. 

Um dos pontos significativos nesse processo foi o envolvimento da coordenadora e da 

gestora na tomada de decisões, as quais, a partir da compreensão do funcionamento da SRM e o 

atendimento ali desenvolvido, promoveram ações como encontros de estudos com professoras 

das salas regulares, e apresentaram as atividades desenvolvidas pelo AEE, que no momento 

desta pesquisa não estavam sendo desenvolvidas. 



139 
 

As professoras também relataram a riqueza e complexidade da proposta de inclusão e o 

quanto poderiam ter feito, e muitas vezes não o faziam, por desconhecerem as leis, as 

orientações relacionadas aos trabalhos a serem desenvolvidos na escola, o que evidencia a 

necessidade de formação e estudos referentes à temática. Outro ponto discutido foi sobre o 

papel a ser desempenhado no AEE, as atividades que devem ser realizadas e que não eram de 

conhecimento de todos, entre outras, como articulação, acompanhamento dos alunos, confecção 

de recurso, mas que dependem de organização não só do professor, mas também da 

coordenação e gestão. Essas conclusões foram elencadas no percurso de desenvolvimento das 

atividades nos encontros de pesquisa. 

As discussões referentes às legislações e aos planos municipais de educação 

evidenciaram conhecimentos equivocados com relação à matrícula, à proposta de inclusão, aos 

termos utilizados equivocadamente e, mais especificamente, sobre a necessidade de conhecerem 

os documentos e estudarem para melhor desenvolverem suas atividades diárias. 

A análise e discussão do PPP das escolas participantes da pesquisa se constituíram em 

um momento extremamente fundamental de debate que promoveu reflexões sobre a 

necessidade deste contemplar as demandas, orientar os trabalhos oferecidos na escola, dos 

alunos matriculados e de todos os profissionais que ali atuam. 

De todo o contexto da pesquisa, o grupo definiu como proposta o guia didático, e as 

professoras optaram por ser um material organizado de forma ilustrativa e didática que 

contemple os trabalhos desenvolvidos na SRM, tais como sua organização, função e leis que 

fundamentam a implantação da sala e orientam o desenvolvimento das atividades. As 

professoras sugeriram que o material fosse divulgado na escola em forma de seminário. Na 

organização do seminário foram definidos pontos que contemplassem a apresentação dos 

resultados da pesquisa no município, a pesquisa no grupo, e a apresentação do guia a ser, 

segundo as professoras, ponto de partida para os trabalhos desenvolvidos na escola, 

posteriormente, em estudos com os docentes, pais e funcionários. Além disso, foi proposto um 

arquivo com documentos referentes à educação inclusiva a ser entregue às escolas participantes 

da pesquisa. 

A pesquisa-ação foi extremamente relevante para a tomada de consciência dos 

participantes com relação às diversas possibilidades de ações a serem desenvolvidas nas escolas 

para o fortalecimento da educação das pessoas com deficiência, percebendo-a como um direito 

e um dever garantido legalmente. Como pesquisadora, a pesquisa foi de extrema relevância e 

proporcionou novas aprendizagens. 
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APÊNDICES 

 

 
Apêndice I – Roteiro: levantamento na secretaria com técnicos 

 

 
1. ROTEIRO: levantamento na secretaria com técnicos 

 

ETAPAS DE ENSINO QUE O MUNICÍPIO ATENDE   
 

SETOR ESPECÍFICO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA   
 

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS   
 

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA   
 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES   
 

NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS NA REDE  _ 

NÚMEROS DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA    

NÚMEROS ESCOLAS URBANO   
 

NÚMERO DE ESCOLAS NO CAMPO   
 

 

 
2. NÚMEROS DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NA REDE 

 

 

 

ETAPA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

E.I           

E.F.I           

E.F.II           

E.M           

 

3. Programas implementados pelo município de Canavieiras/BA, em regime de colaboração referente à 

educação da pessoa com deficiência (2008/2017). 
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ANO PROGRAMA Adesão Quantidade Contrapartida Ativo Inativo 

2008       

2009       

2010       

2011       

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       
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Apêndice II – Questionário: gestor 

 

 
IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Razão social:   

Data de criação:    

Código INEP   
 

QUANTO À ORGANIZAÇÃO 

 
1. A unidade escolar conta com a presença dos seguintes atores abaixo nominados: 

 
a. ( ) Diretor(a) 

b. ( ) Vice-diretor(a) 

c. ( ) Coordenador(a) pedagógico 

d. ( ) Secretário(a) escolar 

2. Público-alvo: 
 

a. ( ) Ed. Infantil 

b. ( ) Ed. Fundamental I 

c. ( ) Ed. Fundamental II 

d. ( ) Ensino Médio 

 

Regime de funcionamento 

 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

   

 

Nº de professores 

 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

   

 

TOTAL:   

Nº de professores 
 

 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

   

 

TOTAL:   
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Nº de funcionários 
 

 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

   

 

TOTAL:   

Número de alunos: Matutino 
 

 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

   

 

TOTAL:   

Número de turmas 
 

 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

   

 

TOTAL:   
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Nº de professores 
 

 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

   

 

TOTAL:   
 

Nº de alunos 
 

 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

   

 

TOTAL:   
 

 

3. Possui atendimento educacional especializado?   
 

 

4. Nº de Professores com formação em educação inclusiva: 

 
Nível especialização:   
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TEMA: 
 
 

 

 

 

 
Curso de formação: 40 horas    

 

80 horas   
 

120 horas   
 

Outros   
 

 
 

TEMAS: 
 

 
 

 

 

 

 

 

5. Possui Cuidadores? 

 

 
Quantos:   

 
 

Formação:   
 

 

 

 

 

6. Documentos que organiza a escola: 
 

 

 

 

 

 

 

7. Programas de educação inclusiva implementados na/ou pela escola? 
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01 - Levantamento de matrículas da instituição entre 2008/2016. 
 

 

ANO 

Educação 

infantil 

Ensino 

fundamental I 

Ensino 

fundamental 

II 

 
Ensino médio 

 
TOTAL 

     

2008 
     

2009 
     

2010 
     

2011 
     

2012 
     

2013 
     

2014 
     

2015 
     

2016 
     

2017 
     

TOTAL      
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02 - Levantamento de matrícula de alunos com deficiência (2008-2017). 
 

Nº Deficiência Série Idade Sexo 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Apêndice III – Questionário com professor da sala de recursos multifuncionais 

 

 

 

INSTITUIÇÃO:   
 

 

Regime de funcionamento: 

 
( ) Matutino ( ) Vespertino ( ) Noturno 

 

 
Público atendido: 

 
(  ) Ed. Infantil (   ) Ed. Fundamental I ( ) Ed. Fundamental II 

 

 
( ) Ensino Médio 

 
Número de alunos 

 

 
Matutino:  Vespertino:  Noturno:    

 

 

Nº de professores 

 

 
Matutino:  Vespertino:  Noturno:    

 

 

 
 

DOCENTE:    
 

 

Formação acadêmica: 

 
(  ) Magistério  (  ) outro      

(  ) Pedagogia (  ) outro    

(  ) Especialização       

(  ) Mestrado      

(   ) Doutorado         
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SOBRE TRABALHO DESENVOLVIDO NA SRM 

 

 
1. Tempo de atuação na educação como professora na rede municipal. 

 
 
 

2. Tempo de atuação na sala de recurso multifuncional? 
 
 
 

Possui experiência na gestão da educação, em caso afirmativo especifique? 
 
 
 

3. Qual objetivo do atendimento educacional especializado na sala de recurso multifuncional? 
 
 
 

4. Quais ações são realizadas pela de sala de recurso multifuncional? 
 
 
 

5. Documentos exigidos no ato da matrícula do aluno na sala de recurso multifuncional. 
 
 
 

6. Documentos que organiza a sala de recursos multifuncional. 
 
 
 

7. Tem conhecimento dos documentos que instituem e orientam os trabalhos a serem 

desenvolvidos na sala de recurso multifuncional? 

 
 

 

8. Os alunos matriculados na sala de recurso estão matriculados na rede regular de ensino? Se não 

justifique? 

 
 

 

9. Os professores das salas comuns e os da Educação Especial articulam-se para que seus objetivos 

específicos de ensino sejam alcançados. Descreva. 

 
 

 

10. Há acesso ou a escola dispõe de serviços e recursos pedagógicos de acessibilidade na escola? 

Quais? 

 
 
 

11. Os recursos pedagógicos de acessibilidade podem ser utilizados pelo estudante em sala de aula 

ou em domicílio? Como é organizado? 
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12. Como é organizado o trabalho pedagógico da sala? 
 
 
 

13. Programa específico de planejamento de atendimento para cada aluno? Descreva. 
 
 
 

14. Como é realizado o planejamento das atividades dos alunos pelo professor? 
 
 
 

15. Como é realizado avaliação da aprendizagem dos alunos? 
 
 
 

15. Materiais didáticos utilizados no planejamento de ensino-aprendizagem, no AEE, com o aluno. 
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LEVANTAMENTO DE MATRÍCULA NA SRM 

 

 

16. Matrículas da instituição entre 2008/2017 
 

 

 

 
ANO 

Educação 

infantil 

Ensino 

fundamental I 

Ensino 

fundamental 
II 

 

Ensino médio 
 

TOTAL 

     

2008 
     

2009 
     

2010 
     

2011 
     

2012 
     

2013 
     

2014 
     

2015 
     

2016 
     

2017 
     

TOTAL 
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17. Matrícula por deficiências atendidas na sala de recurso multifuncional. 
 

 

 

Nº Deficiência Escola de 

origem 

Idade Série Sexo 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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18. Formação continuada, referentes à educação inclusiva do qual o(a) professor(a) tenha participado. 
 

 
 

Curso Carga horária Financiamento 
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Apêndice IV – Guia didático 

 

 

 

GUIA DIDÁTICO 

INCLUSÃO ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANAVIEIRAS/BA 

2018 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Guia Didático Inclusão Escolar em Canavieiras/BA é fruto de estudos e pesquisa do 

Programa Mestrado Profissional em Educação (PPGE), da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), realizado entre 2017-2018, que visa trazer à comunidade escolar do município de 

Canavieiras/BA um material com o objetivo central de fortalecer as práticas educativas 

inclusivas dos profissionais de educação que atuam nas escolas. 

A inclusão escolar constitui-se um desafio às unidades escolares, e os gestores, 

coordenadores e professores veem-se diante de inúmeras questões que buscam alternativas de 

enfrentamento, como unir inclusão e aprendizagem. Nesse contexto, a Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM) apresenta-se como um importante serviço de apoio a professores e 

alunos da comunidade escolar, porém ainda um serviço desconhecido por grande parte de 

professores e gestores nas escolas. 

Dessa forma, este guia apresenta os serviços desenvolvidos nas SRMs no município de 

Canavieiras/BA, assim como organiza sugestões de materiais que podem ser utilizados nas salas 

regulares com os alunos. Apresenta também as principais leis referentes à educação da pessoa 

com deficiência e, em específico, referente à SRM e Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), para que todos os profissionais da educação tenham conhecimento da trajetória histórica 

da sociedade brasileira, local e internacional para promover a inclusão. 

Agradecemos a todos que colaboraram para a conclusão deste material. 

Muito obrigada! 
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OBJETIVOS 

 
 

▪ Apresentar à comunidade escolar o que é e para que serve a Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM): material e funcionamento. 

▪ Apresentar à comunidade escolar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

realizado na SRM, na escola. 

▪ Apresentar uma seleção de legislações referentes à educação da pessoa com 

deficiência. 
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1 CANAVIEIRAS/BA E INCLUSÃO 

 
 

O município de Canavieiras/BA, referente ao atendimento do aluno com deficiência, 

ainda enfrenta diversos desafios, deste a matrícula até a efetividade do direito de aprender. No 

entanto, algumas medidas têm sido efetivadas para garantir o direito à educação e aprendizagem 

do aluno na rede municipal de ensino. Entre as medidas tomadas, podemos destacar as 

legislações locais e adesão a programas junto ao governo federal, entre eles, destacam-se o 

Programa Transporte Acessível, Escola Acessível e SRMs. Nessa direção, com o intuito de 

garantir o direito à aprendizagem dos alunos com deficiência, no município de Canavieiras/BA 

foi implantado um programa de SRMs do governo federal, em 2016, em que 12 escolas foram 

contempladas. Esse programa objetiva garantir acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular do aluno com deficiência. 

Atualmente, três escolas possuem SRMs em funcionamento. As três salas atendem nos 

turnos matutino e vespertino alunos matriculados na rede municipal de ensino. As salas estão 

localizadas em escolas de educação infantil e ensino fundamental I. 

 
Quadro 1 – Escola contempladas pelo Programa Salas de Recursos Multifuncionais e sua condição 

atual. 
 

Período Escola Condição 

2009 Grupo Escolar Dr. Benicio Machado Ei EFI Não implementada 

2010 Grupo Escolar Rotary Clube Ei Efi Não implementada 

2011 Escola Frei Sampaio (Desativada, 2018) Não implementada 

2011 Escola Municipal Lions Clube EFI Não implementada 

2011 Escola Santa Lucia Não implementada 

2011 Escola Municipal Profa. Noécia Vidal Cavalcante Implementada (2016)* 

2011 Escola Clarindo Jose Santos Não implementada 

2011 Escola Municipal Profª Rita Braga Desativada 2014 Implementada** 

2011 Centro Educacional Antonio C. Magalhaes EI Implementada (2016)* 

2011 Escola Comunitária São Boaventura Implementada (2013)* 

2011 Escola Municipal Frederico Minervino Não implementada 

2011 Creche Municipal Vovó Cabocla EI Não implementada 

Nota: * Ano de implementação da sala. ** A escola foi desativada em 2014, os materiais da sala foram enviados 

para Escola Profa. Noécia Vidal Cavalcante. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

 

As salas enfrentam desafios, entre eles, destacam-se: 

 
 

▪ ampliação do número de salas; 



165 
 

▪ aquisição de materiais de informática; 

▪ aquisição de materiais didáticos; 

▪ aquisição de mobiliário; 

▪ cursos de formação para professores que atuam na sala e escola, assim como demais 

funcionários; 

▪ articulação dos professores das SRMs com os demais professores da escola; 

▪ inclusão das SRMs no projeto político pedagógico; 

▪ atendimento aos pais e professores da escola; 

▪ parcerias com outros serviços da comunidade. 
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2 SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 
 

 Objetivos de implantação da sala de recursos multifuncionais 

 
 

▪ Apoiar a organização da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva; 

▪ Assegurar o pleno acesso dos alunos público alvo da educação especial 

no ensino regular em igualdade de condições com os demais alunos; 

▪ Disponibilizar recursos pedagógicos e de acessibilidade às escolas 
regulares da rede pública de ensino; 

▪ Promover o desenvolvimento profissional e a participação da 

comunidade escolar; (BRASIL, 2010a, p. 9). 

 

A implantação da SRM para a oferta do AEE, de acordo a Nota Técnica – SEESP/GAB 

nº 11/2010, compete à escola: 

 
a) Contemplar, no Projeto Político Pedagógico - PPP da escola, a oferta do 

atendimento educacional especializado, com professor para o AEE, recursos 
e equipamentos específicos e condições de acessibilidade; 

b) Construir o PPP considerando a flexibilidade da organização do AEE, 

realizado individualmente ou em pequenos grupos, conforme o Plano de 

AEE de cada aluno; 

c) Matricular, no AEE realizado em sala de recursos multifuncionais, os 
alunos público alvo da educação especial matriculados em classes comuns 

da própria escola e os alunos de outra(s) escola(s) de ensino regular, 

conforme demanda da rede de ensino; 
d) Registrar, no Censo Escolar MEC/INEP, a matrícula de alunos público 

alvo da educação especial nas classes comuns; e as matriculas no AEE 

realizado na sala de recursos multifuncionais da escola; 

e) Efetivar a articulação pedagógica entre os professores que atuam na sala 
de recursos multifuncionais e os professores das salas de aula comuns, a fim 

de promover as condições de participação e aprendizagem dos alunos; 

f) Estabelecer redes de apoio e colaboração com as demais escolas da rede, 
as instituições de educação superior, os centros de AEE e outros, para 

promover a formação dos professores, o acesso a serviços e recursos de 

acessibilidade, a inclusão profissional dos alunos, a produção de materiais 

didáticos acessíveis e o desenvolvimento de estratégias pedagógicas; 
g) Promover a participação dos alunos nas ações intersetoriais articuladas 

junto aos demais serviços públicos de saúde, assistência social, trabalho, 

direitos humanos, entre outros. (BRASIL, 2010b). 

 
 O que é? 

 
 

As SRMs têm por objetivo assegurar o acesso, a participação e a aprendizagem dos 

alunos com deficiência incluídos na rede regular de ensino, para tanto as SRMs “são ambientes 
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dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional especializado.” (BRASIL, 2010a, p. 5). 

 
 Para que serve? 

 
 

As SRMs são organizadas para apoiar os alunos que apresentam deficiência de forma 

complementar e suplementar à sala regular, de forma a contribuir para que o aluno de fato tenha 

acesso ao conhecimento e supere barreiras do ensino-aprendizagem. Os professores da sala 

devem disponibilizar materiais que facilitem o acesso à aprendizagem, assim como orientar os 

pais e professores sobre as necessidades de aprendizagem dos alunos matriculados na sala. 

 
 Como está organizada a sala de recursos multifuncionais? 

 
 

A sala deve estar institucionalizada no Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola após 

ser discutida por toda comunidade escolar e prevê atendimento de acordo a legislação vigente. 

As salas implantadas no município estão organizadas para atender o aluno 

individualmente, duas vezes por semana, em média de 40 minutos. As salas possuem materiais 

confeccionados pelos professores, e outros disponibilizados pela escola e/ou programa. 
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3 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 
 

 São objetivos do atendimento educacional especializado 

 
 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 

necessidades individuais dos estudantes; 

II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 
regular; 

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 

etapas e modalidades de ensino. (BRASIL, 2011). 

 
 Atividades desenvolvidas 

 
§ 1º Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão 

denominados atendimento educacional especializado, compreendido como o 
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucional e continuamente (BRASIL, 2011). 

 

 Público-alvo do atendimento educacional especializado 

 

 
• Alunos com deficiência - aqueles que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem ter obstruído sua participação plena e efetiva 

na escola e na sociedade; 

• 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 síndromes do 

espectro do autismo psicose infantil; 
• Alunos com altas habilidades ou superdotação - aqueles que apresentam 

um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 
psicomotora, artes e criatividade. (BRASIL, 2010a, p. 7, grifos nossos). 

 
 Professor do atendimento educacional especializado 

 
 

O professor é o profissional responsável pela SRM, para atuar, segundo a Resolução 

CNE/CEB nº 4/2009, em seu art. 12, “deve ter formação inicial que o habilite para exercício da 

docência e formação específica na educação especial” (BRASIL, 2009). 

Atribuições do professor do AEE: 
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▪ Elaboração, execução e avaliação do plano de AEE do aluno; 

▪ Definição do cronograma e das atividades do atendimento do aluno; 

▪ Organização de estratégias pedagógicas e identificação e produção de 

recursos acessíveis; 
▪ Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais como: 

Libras, Braille, orientação e mobilidade, 
▪ Língua Portuguesa para alunos surdos; 
▪ Informática acessível; 

▪ Comunicação Alternativa e Aumentativa - CAA, atividades de 
desenvolvimento das habilidades mentais superiores e atividades de 

enriquecimento curricular; 

▪ Acompanhamento da funcionalidade e usabilidade dos recursos de 

tecnologia assistiva na sala de aula comum e ambientes escolares. 
(BRASIL, 2010a, p. 8). 

 

 Institucionalização do atendimento educacional especializado no projeto político- 

pedagógico 

 
De acordo com o art. 10, da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, o PPP da escola de ensino 

regular deve institucionalizar a oferta do AEE, prevendo em sua organização: 

 
I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais 
didáticos, 
recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos; 

II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria 

escola ou de outra escola; 
III – cronograma de atendimento aos alunos; 

IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas 

dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem 
desenvolvidas; 
V – professores para o exercício da docência do AEE; 

VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 
principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção; 

VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 

desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, 

entre outros que maximizem o AEE. (BRASIL, 2009). 

 

Para fins de planejamento, acompanhamento e avaliação dos recursos e estratégias 

pedagógicas e de acessibilidade, utilizadas no processo de escolarização, a escola institui a 

oferta do AEE, contemplando na elaboração do PPP aspectos do seu funcionamento, tais como: 

 
▪ Carga horária para os alunos do AEE, individual ou em pequenos grupos, 

de acordo com as necessidades educacionais específicas; 

▪ Espaço físico com condições de acessibilidade e materiais pedagógicos 

para as atividades do AEE; 
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▪ Professores com formação para atuação nas salas de recursos 

multifuncionais; 

▪ Profissionais de apoio às atividades da vida diária e para a acessibilidade 

nas comunicações e informações, quando necessário; 

▪ Articulação entre os professores da educação especial e do ensino regular 
e a formação continuada de toda a equipe escolar; 

▪ Participação das famílias e interface com os demais serviços públicos de 

saúde, assistência, entre outros necessários; 
▪ Oferta de vagas no AEE para alunos matriculados no ensino regular da 

própria escola e de outras escolas da rede pública, conforme demanda; 
▪ Registro anual no Censo Escolar MEC/INEP das matriculas no AEE. 

▪ Articulação com os professores das classes comuns, nas diferentes etapas 

e modalidades de ensino; 

▪ Orientação aos professores do ensino regular e às famílias sobre os 

recursos utilizados pelo aluno; 

▪ Interface com as áreas da saúde, assistência, trabalho e outras (BRASIL, 

2010a, p. 8). 
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4 LISTA DE MATERIAIS DISPONÍVEIS 

 
 

4.1 Educação infantil 

 
Coleção Saberes e Práticas da Inclusão – Educação Infantil, que traz temas específicos sobre o 

atendimento educacional de crianças com necessidades educacionais especiais, do nascimento aos seis 

anos de idade. São oito volumes organizados para o desenvolvimento da prática pedagógica com 

enfoque nas dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento. 

1. Educação infantil: saberes e práticas da inclusão. Introdução. 4. ed. Elaboração Marilda Moraes 

Garcia Bruno. Brasília, DF: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 

2. Educação infantil: saberes e práticas da inclusão. Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 

limitações no processo de desenvolvimento. 4. ed. Elaboração Profa. Dra. Rosana Maria Tristão (do 

nascimento aos três anos de idade – Universidade de Brasília/UnB, Profa. Ide Borges dos Santos (quatro 

a seis anos de idade) – MEC/SEESP (especialista em deficiência mental). Brasília, DF: MEC, Secretaria 
de Educação Especial, 2006. 

3. Educação infantil: saberes e práticas da inclusão. Dificuldades acentuadas de aprendizagem: 

deficiência múltipla. 4. ed. Elaboração Profa. Ana Maria de Godói – Associação de Assistência à 

Criança Deficiente – AACD... [et. al.]. Brasília, DF: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 

4. Educação infantil: saberes e práticas da inclusão. Dificuldades de comunicação e sinalização: 
deficiência física. 4. ed. Elaboração Profa. Ana Maria de Godói – Associação de Assistência à Criança 

Deficiente – AACD... [et al.]. Brasília, DF: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 

5. Educação infantil: saberes e práticas da inclusão. Dificuldades de comunicação e sinalização: 

surdocegueira/múltipla deficiência sensorial. 4. ed. Elaboração Profa. Ms. Fátima Ali Abdalah Abdel 
Cader Nascimento - Universidade Federal de São Carlos – UFSC/SP, Prof. Shirley Rodrigues Maia – 

Associação Educacional para a Múltipla Deficiência – AHIMSA. Brasília, DF: MEC, Secretaria de 

Educação Especial, 2006. 

6. Educação infantil: saberes e práticas da inclusão. Dificuldades de comunicação e sinalização: 

surdez. 4. ed. Elaboração Profa. Daisy Maria Collet de Araujo Lima – Secretaria de Estado da Educação 

do Distrito Federal... [et. al.]. Brasília, DF: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 

7. Educação infantil: saberes e práticas da inclusão. Dificuldades de comunicação sinalização: 
deficiência visual. 4. ed. Elaboração Profa. Marilda Moraes Garcia Bruno – consultora autônoma. 

Brasília, DF: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 

8. Educação infantil: saberes e práticas da inclusão. Altas habilidade/superdotação. 4. ed. Elaboração 

Denise de Souza Fleith. Brasília, DF: MEC, Secretaria de Educação Especial, 2006. 

 

Coleção a Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar 

1. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. A escola comum inclusiva. Edilene 

Aparecida Ropoli ... [et al.]. Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; 
Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. 

2. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. O atendimento educacional especializado 

para alunos com deficiência intelectual. Adriana Leite Lima Verde Gomes, Jean-Robert Poulin, Rita 

Veira de Figueiredo. Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: 
Universidade Federal do Ceará, 2010. 

3. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Os alunos com deficiência visual: baixa 

visão e cegueira. Celma dos Anjos Domingues ... [et al.]. Brasília, DF: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. 
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4. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Abordagem bilíngue na escolarização de 

pessoas com surdez. Carla Barbosa Alvez, Josimário de Paula Ferreira, Mirlene Macedo Damázio. 

Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: Universidade Federal 
do Ceará, 2010. 

5. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Surdocegueira e deficiência múltipla. 

Ismênia Carolina Mota Gomes Bosco, Sandra Regina Stanziani Higino Mesquita, Shirley Rodrigues 

Maia. Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: Universidade 
Federal do Ceará, 2010. 

6. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Recursos pedagógicos acessíveis e 

comunicação aumentativa e alternativa. Mara Lúcia Sartoretto, Rita de Cássia Reckziegel Bersch. 
Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: Universidade Federal 

do Ceará, 2010. 

7. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Orientação e mobilidade, adequação 

postural e acessibilidade espacial. Lilia Giacomini, Mara Lúcia Sartoretto, Rita de Cássia Reckziegel 
Bersch. Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: Universidade 

Federal do Ceará, 2010. 

8. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Livro acessível e informática acessível. 

Amanda Meincke Melo, Deise Tallarico Pupo. Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Especial; Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. 

9. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Transtornos globais do desenvolvimento. 

José Ferreira Belisário Filho, Patrícia Cunha. Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Especial; Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. 

10. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Altas habilidades/superdotação. Bárbara 
Martins de Lima Delpretto, Francinete Alves Giffoni, Sinara Pollom Zardo. Brasília, DF: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. 

 
Curso de Aperfeiçoamento de Professores para o Atendimento Educacional Especializado 

Formação Continuada a Distância de Professores para o Atendimento Educacional Especializado – 

SEESP / SEED / MEC Brasília, DF, 2007. 

Coordenação do Projeto de Aperfeiçoamento de Professores dos Municípios – Polo do Programa 

“Educação Inclusiva; direito à diversidade” em Atendimento Educacional Especializado Cristina 

Abranches Mota Batista Edilene Aparecida Ropoli Maria Teresa Eglér Mantoan Rita Vieira de 

Figueiredo 

 
Orientações Gerais e Educação a Distância - Cristina Abranches Mota Batista Edilene Aparecida 

Ropoli Maria Teresa Eglér Mantoan Rita Vieira de Figueiredo 

Deficiência Física - Carolina R. Schirmer Nádia Browning Rita Bersch Rosângela Machado 

Pessoa com Surdez - Mirlene Ferreira Macedo Damázio 

Deficiência Mental - Adriana L. Limaverde Gomes Anna Costa Fernandes Cristina Abranches Mota 

Batista Dorivaldo Alves Salustiano Maria Teresa Eglér Mantoan Rita Vieira de Figueiredo 

Deficiência Visual - Elizabet Dias de Sá Izilda Maria de Campos Myriam Beatriz Campolina Silva 
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5 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

 

 
Por tipo de documento 

 
 

LEIS 

 
Constituição Federal de 1988 – específico da Educação Especial. 

Lei nº 7.853/1989 – CORDE – Apoio às pessoas portadoras de deficiência. 

Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – parte Educação Especial. 

Lei nº 10.098/1994 – Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

Lei nº 8.859/1994 – Modifica dispositivos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo aos 

alunos de ensino especial o direito à participação em atividades de estágio 

Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN – parte Educação 

Especial. 

Lei nº 10.436/2002 – Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. 

Lei nº 10.845/2004 – Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às 

Pessoas Portadoras de Deficiência, e dá outras providências. 

Lei nº 12.764/2012 – Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 

DECRETOS 

 
 

Decreto nº 914/1993 – Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Decreto nº 2.208/1997 – Regulamenta Lei 9.394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 

Decreto nº 3.298/1999 – Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá 

outras providências. 

Decreto nº 3.956/2001 – (Convenção da Guatemala) Promulga a Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. 

Decreto nº 5.296/2004 – Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade 

de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
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Decreto nº 5.626/2005 – Regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098/2000. 

Decreto nº 6.094/2007 – Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação. 

Decreto nº 6.215/2007 – Institui o Comitê Gestor de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência 

– CGPD. 

Decreto nº 6.214/2007 – Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à 

pessoa com deficiência. 

Decreto nº 186/2008 – Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de 

seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. 

Decreto nº 6.949/2009 – Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

Decreto nº 6.571/2008 – Dispõe sobre o atendimento educacional especializado. 

 
 

PORTARIAS 

 
 

Portaria nº 1.793/1994 – Dispõe sobre a necessidade de complementar os currículos de formação de 

docentes e outros profissionais que interagem com portadores de necessidades especiais e dá outras 

providências. 

Portaria nº 319/1999 – Institui no Ministério da Educação, vinculada à Secretaria de Educação 

Especial/SEESP, a Comissão Brasileira do Braille, de caráter permanente. 

Portaria nº 554/2000 – Aprova o Regulamento Interno da Comissão Brasileira do Braille. 

Portaria nº 2.678/2002 – Aprova diretriz e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do 

Sistema Braille em todas as modalidades de aplicação, compreendendo o projeto da Grafia Braile para a 

Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional. 

Portaria nº 3.284/2003 – Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de 

credenciamento de instituições. 

Portaria nº 976/2006 – Dispõe sobre os critérios de acessibilidade aos eventos do Ministério da 

Educação, conforme decreto 5296 de 2004. 

 

RESOLUÇÕES 

 
 

Resolução nº 4 CNE/CEB/2009 – Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 

Resolução CNE/CP nº 1/2002 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores. 
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Resolução nº 02/1981 – Autoriza a concessão de dilatação de prazo de conclusão do curso de graduação 

aos alunos portadores de deficiência física, afecções congênitas ou adquiridas. 

 

LEGISLAÇÃO LOCAL 

 
 

Lei nº 876/2008 – Aprova o plano municipal de educação – PME, e dá outras providências. 

Lei nº 990/2013 – Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência. 

Lei nº 1.027/2015 – Aprova o plano municipal de educação – PME do Município de Canavieiras. 

Lei nº 1.035/2015 – Dispões sobre a instituição do dia Municipal pela Inclusão Social da Pessoa com 

Deficiência e a Semana municipal da pessoa com Deficiência. 

Lei nº 1073/2017 – Estabelece Normas de Acessibilidade para a cidade de Canavieiras e da outras 

providencias. 

 

CONCEITOS 

 
 

LEI: é uma norma ou conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do ato 

normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. 

DECRETO: é uma ordem emanada de uma autoridade superior ou órgão (civil, militar, leigo ou 

eclesiástico) que determina o cumprimento de uma resolução. 

ESTATUTO: é um regulamento, que determina ou estabelece a norma. Lei orgânica ou regulamento 

especial de um estado, associação, confraria, companhia, irmandade ou qualquer corpo coletivo  em 

geral. 

REGIMENTO: é um conjunto de regras ou normas estabelecidas como necessárias a uma organização; 

é um regimento. 

PORTARIA: é um documento de ato administrativo de qualquer autoridade pública, que contém 

instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral, normas de 

execução de serviço, nomeações, demissões, punições, ou qualquer outra determinação da sua 

competência. 

RESOLUÇÃO: é norma jurídica destinada a disciplinar assuntos do interesse interno do Congresso 

Nacional, no caso do Brasil. Também é elaborada e finalizada no âmbito legislativo, a exemplo da norma 

examinada anteriormente, mas esta trata de questões do interesse nacional. Os temas da resolução mais 

corriqueiros referem-se à concessão de licenças ou afastamentos de deputados ou senadores, a atribuição 

de benefícios etc. O quorum exigido para a sua aprovação é a maioria simples (art. 47, CF/88), sendo que 

a sua sanção, promulgação e publicação ficam a cargo do presidente do respectivo órgão que a produziu 

(do Congresso, do Senado ou da Câmara dos Deputados). http://legislacao.ufsc.br/conceitos/ 

http://legislacao.ufsc.br/conceitos/
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Apêndice V – Fôlder I Seminário de Educação Inclusiva 
 

 



178 
 

Apêndice VI – Legislação do município de Canavieiras/BA 

 

 

 
Normas de Educação Inclusiva do Município de Canavieiras/BA 

 

 
NORMAS NÚMERO/ANO DESCRIÇÃO 

Lei 876/2008 
Aprova o plano municipal de educação – PME, e dá 
outras providências. 

Lei 1.027/23/2015 
Aprova o plano municipal de educação – PME do 
Município de Canavieiras. 

Lei 990/2013 
Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência 

 

Lei 

 

1.035/2015 

Dispões sobre a instituição do dia Municipal pela 

Inclusão Social da Pessoa com Deficiência e a Semana 
municipal da pessoa com Deficiência. 

Lei 1073/2017 
Estabelece Normas de Acessibilidade para a cidade de 
Canavieiras/BA e da outras providencias. 
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Apêndice VII – Diagnóstico sobre as políticas públicas/programas do município de 

Canavieiras/BA para a educação inclusiva (2008-2016) 

 

Prezado (a) Gestor (a), Professor (a), Coordenador (a): 
 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma pesquisa para 

analisar as políticas públicas de educação inclusiva, no período (2008-2016), implementadas pelo 

município de Canavieiras/Ba. Caso aceite fazer parte da referida pesquisa, o procedimento será 

preencher este diagnóstico e responder algumas perguntas sobre o seu trabalho. 

Como responsável por este estudo, comprometo-me de manter em sigilo todos os seus dados 

pessoais confidenciais. Garantimos, caso desista a qualquer momento da pesquisa (mesmo após 

assinatura desse termo), que basta avisar às pesquisadoras e este termo de consentimento será devolvido, 

bem como todas as informações dadas pela Senhora serão destruídas imediatamente, ou devolvidas para 

a Senhora, sem que haja nenhuma forma de prejuízo. 

Assim, se está claro para a Senhora a finalidade desta pesquisa e se concorda em participar como 

voluntária, peço que assine este documento. 

Meus sinceros agradecimentos por sua colaboração, 
 

 

 

 

 

 
 

 
Sarah Santana Nascimento Emilia Peixoto Vieira 
Pesquisadora Responsável Orientadora da Pesquisa 
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1. POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (1988-2016) 

 
 MARQUE com um X, quais políticas/legislações foram publicadas 

Ministério da Educação/MEC para a Educação Inclusiva você conhece e já 

estudou. 

 
(  ) Constituição Federal 1988 Assegura o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional. 

( ) Lei 8.069 1990 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

( ) Lei 9.394/1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

( ) Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 

sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência – Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, 

disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. 

( ) Lei 10.048/2000 Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. 

( ) Lei 10.098 /2000 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

( ) Resolução 2 /2001 Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

Decreto 3.956 2001 Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. 

( ) Lei 10.436/2002 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. 

( ) Lei 10.845/2004 Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às 

Pessoas Portadoras de Deficiência, e dá outras providências. 

( ) Decreto 6.571/2008 Dispõe sobre o atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo 

único do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 

6.253, de 13 de novembro de 2007. 

( ) Resolução 4/2009 Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial.” 

( ) Parecer 13/2009 Diretrizes Operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial. 

( ) Nota Técnica 9/2010 Orientações para a Organização de Centros de Atendimento Educacional 

Especializado. 

( )Nota Técnica 11/2010 Orientações para a Institucionalização na Escola, da Oferta do Atendimento 

Educacional Especializada – AEE em Salas de Recursos Multifuncionais. 

( ) Decreto 7.611/2011 Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá 

outras providências. 

( ) Lei 12.764/ 27/2012 Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista; 

( ) Lei 13.146/2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). 

 
1.2 Caso tenha marcado uma ou mais alternativa, descreva como conheceu/estudou cada uma das 

políticas/programas dos documentos assinalado: 
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2. DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (1988-2016) À POLÍTICA 

LOCAL 

 
Das políticas/programa nacional para a Educação Inclusiva elencadas no item 1.1, qual(is) você têm/tem 

conhecimento de que esteja/estãopresente(s) no município de Canavieiras/Ba. Descreva abaixo: 
 

 

 

2.2 Comente como conheceu/estudoua/aspolítica/programa destacada acima: 
 

 

 

3.1. MARQUE com um X, as normatizações/documentos publicados pelo município para a Educação 

Inclusiva que você conhece e já estudou. 

 
( ) Lei 876/2008 “Aprova o plano municipal de educação – PME, e dá outras providências”. 

( ) Lei 990/2013 Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

( ) Lei 1.027/23/2015, aprova o plano municipal de educação – PME do Município de Canavieiras. 

( ) Lei 1.035/2015 Dispões sobre a instituição do dia Municipal pela Inclusão Social da Pessoa com 

Deficiência e a Semana municipal da pessoa com Deficiência. 

( ) Lei 1.073/2017 Estabelece Normas de Acessibilidade para a cidade de Canavieiras/BAe da outras 

providencias. 

 
Comente como conheceu/estudouo/osdocumento/s assinalado acima: 

 

 

 

4. Você conhece o Programa/Política de criação da sala AEE? ( ) sim ( ) não 
Caso afirmativo: 

 

 Qual(is) do(s) documento(s) institui e orienta os trabalhos a ser desenvolvido na 

sala de recurso? 
 

 

5. Qual objetivo do Atendimento Educacional Especializado (AEE)? 
 
 

 

6. O(s) professor(es) da Sala AEE planeja(m) as atividades escolares com os demais professor(es) da 

escola? ( ) sim ( ) não 

 
 Caso 

seja afirmativo, como realiza (m) o planejamento?    
 

 

 

Obrigada! 
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Apêndice VIII – Composição das salas de recursos multifuncionais (2009-2010) 
 

 
 

Equipamentos 

2 Computadores 

2 Estabilizadores 

1 Impressora laser 

1 Scanner 

1 Teclado com colmeia 

1 Mouse com entrada para acionador 

1 Acionador de pressão 

1 Lupa eletrônica 

1 Notebook 
 Mobiliários  

1 Mesa redonda 

2 Cadeiras para digitador 

4 Cadeiras 

1 Armário 

2 Mesas para computador 

1 Mesa para impressora 

1 Quadro branco 

Materiais didáticos pedagógicos 

1 Software para comunicação aumentativa e alternativa 

1 Material dourado 

1 Tapete alfabético encaixado 

1 Memória de numerais 

1 Alfabeto Braille 

1 Quebra cabeças sobrepostos 

1 Dominó de animais em Libras 

1 Dominó de frutas em Libras 

1 Dominó tátil 

1 Memória tátil 

1 Dominó de associação de ideias 

1 Dominó de associação de frases 

1 Bandinha rítmica 

1 Sacolão criativo 

1 Esquema corporal 

1 QUITE de lupas manuais 

1 Plano inclinado – Suporte leitura 

Materiais e Equipamentos específicos para deficiência visual 

1 Impressora Braille – pequeno porte 

2 Regletes de mesa 

4 Punções 

2 Soroban 

2 Guias de Assinatura 

1 Globo Terrestre Tátil 

1 Kit de Desenho Geométrico 

1 Calculadora Sonora 

 


