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    A humanidade, sempre há sonhado como um milagre 

religioso: que os cegos vejam e os mudos falem. É 

provável, que a humanidade triunfe sobre a cegueira, a 

surdez e a deficiência mental. Porém a vencerá no plano 

social e pedagógico muito antes que no plano biológico e 

medicinal. É possível que não esteja longe o tempo em que 

a pedagogia se envergonhe do próprio conceito de 

“criança com defeito”. O surdo falante e o trabalhador 

cego participantes da vida geral em toda sua plenitude, 

não sentirão sua deficiência e não darão motivo para que 

outros a sintam. Está “em nossas mãos” o 

desaparecimento das condições sociais de existência 

destes defeitos, ainda que o cego continue sendo cego e o 

surdo continue sendo surdo”.  

Lev Vygotsky 
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RESUMO 

 

Este estudo, intitulado “A política de Educação Inclusiva no município de Itapetinga: entre o 

Plano Municipal de Educação e o chão da escola”, buscou analisar a implementação da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) na 

Rede Municipal de Educação de Itapetinga-BA. Para tanto, traçou-se três objetivos 

específicos: conhecer os avanços da Educação Inclusiva em âmbito nacional, regional e local; 

conhecer as ações propositivas da Secretaria Municipal de Educação de Itapetinga (SEMEC) 

para a efetivação da PNEEPEI; analisar a Meta 4/PME, referente à Educação Especial, 

identificando as estratégias que foram cumpridas e as que ainda não foram alcançadas. 

Compreendida como uma pesquisa de abordagem qualitativa de cunho sócio histórico, contou 

com o aporte teórico e metodológico da Teoria Histórico Cultural, que tem como expoente o 

psicólogo e teórico educacional Lev Semyonovich Vygotsky, cujos estudos denunciavam a 

segregação das crianças com deficiência, defendendo a inclusão das mesmas nas classes 

regulares de ensino, para, em contato direto com o meio social, através da mediação do 

professor, serem capazes de desenvolver suas potencialidades. Os dados foram coletados 

através de fontes documentais e entrevista semiestruturada dirigida aos professores, gestores, 

secretário de educação e especialistas que trabalham no Centro de Atendimento Educacional 

Especializado (CAEE). O método utilizado para embasar a análise das informações obtidas 

foi o Materialismo Histórico Dialético, cujas categorias de totalidade, práxis, contradição e 

mediação, possibilitaram a realização de um diagnóstico da situação municipal quanto aos 

processos inclusivos que estão sendo construídos, bem como uma análise crítica dos discursos 

ideológicos e contradições que permeiam a implementação das políticas de inclusão. Para a 

construção de um paralelo entre o que está posto no PME sobre a educação inclusiva e o que 

de fato tem acontecido no chão da escola, dividiu-se as 21 estratégias da Meta 4/PME em seis 

categorias de conteúdo: Acesso e permanência; AEE, Salas de Recursos Multifuncionais e 

Educação bilíngue; Oferta de profissionais de apoio; Formação de professores, Acessibilidade 

pedagógica; Articulação intersetorial; Parceria com a universidade. Os resultados obtidos 

sinalizaram como avanços: o acesso dos alunos com deficiência às classes regulares de 

ensino, revelando um aumento de 180% nas matrículas, do ano de 2015 a 2018; a criação do 

CAEE em 2017 e de cinco Salas de Recursos Multifuncionais em 2018; a oferta de 

profissionais de apoio, como cuidadores e intérprete de LIBRAS; a articulação com os setores 

da saúde, assistência social e entidades filantrópicas, possibilitando a realização de exames e 

atendimentos especializados. Os participantes insistiram que essas ações ainda não estão 

acontecendo da forma como deveriam, principalmente o AEE. Dentre os desafios destacados, 

os maiores foram: a formação dos professores, tanto das classes regulares quanto os de AEE, 

para a apropriação dos fundamentos teóricos e práticos da educação inclusiva; a ampliação do 

quadro de profissionais para o atendimento no CAEE e fora dele e a montagem de novas salas 

de recursos multifuncionais. Conclui-se com esse estudo que o município de Itapetinga tem 

dado passos tímidos na efetivação da PNEEPEI, eles representam pequenas estratégias que 

precisam ser ampliadas para todas as escolas, a fim de que se transformem em espaços 

inclusivos.  
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ABSTRACT 

  

The present study “The Inclusive Education policy within the municipality of Itapetinga: 

Between the Municipal Education Plan to the school ground”, aimed at analysing the 

implementation of the National Policy for Special Education from the Perspective of an 

Inclusive Education (NPSEPIE) within the Municipal Education System of Itapetinga-BA. 

Therefore, three specific goals have been established: to learn about the advance in Inclusive 

Education either nationally, regionally and locally; to learn about actions proposed by the 

Municipal Bureau of Education of Itapetinga-BA (MBE) to carry out the NPSEPIE ; to 

analyse the Goal 4/PME, with regards to Special Education, identifying strategies that have 

been fulfilled and the ones which had been not accomplished yet. This research is to be 

understood as a qualitative cultural historical one, which relies on the theoretical and 

methodological input from the Cultural Historical Theory whose exponent is the psychologist 

and educational theoretician Lev Semyonovich Vygotsky, whose studies denounced the 

segregation of impaired children, advocating for their inclusion in regular classrooms, so that, 

directly in contact with their social environment and through the mediation of a teacher they 

would be capable of developing their potentialities. Data has been collected through 

documental sources and semi-structured interviews addressed to teachers, managers, secretary 

of education and specialists working for Specialised Educational Service Centre (SESC). The 

method used to support the analysis of the information obtained was the Dialectical and 

Historical Materialism, which categories of totality, praxis, contradiction and mediation, 

allowed a diagnostic of the municipal situation regarding inclusive procedures being built as 

well as a critical analysis of ideological speech and contradictions pervading the deployment 

of inclusion policies. In order to build a parallel between what lays at the PME about 

inclusive education and what is, in fact, being done at the school’s ground, the 21 strategies 

from the Goal 4/PME have been divided into six content categories: Access and permanence; 

AEE, Multifunctional Resources Rooms and Bilingual Education; Availability of support 

teachers; Teacher training, Pedagogical accessibility; Intersectoral articulation; Partnership 

with the university. The results obtained show as advances: the access of impaired students to 

regular classes, revealing an enrollment increase of 180% from 2015 to 2018; the creation of 

CAEE in 2017 and Multifunctional Resources Rooms in 2018; availability of support 

professionals such as carers and LIBRAS interpreters; the articulation with health sectors, 

social service and philanthropic entities, allowing examinations and specialized service. 

Participants emphasized that those actions are not happening the way they should yet, 

especially the AEE. Among the highlighted challenges, the major ones were: teacher training, 

either for regular classes or for the AEE, so they could internalise theoretical and practical 

basis of inclusive education; the increase of the CAEE and external service staff as well as 

assembling new multifunctional resources rooms. The study concluded that the municipality 

of Itapetinga has timidly moved towards an effective PNEEPEI, they represent small 

strategies that need to be broadened to reach other schools so they can be transformed into 

inclusive spaces. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre a Educação Inclusiva tem se intensificado nas últimas décadas, em 

decorrência das leis que buscam corrigir os equívocos cometidos com a educação das pessoas 

com deficiência. Muitos são os discursos gerados em torno da temática, alguns mais 

idealistas, por acreditarem que a inclusão já aconteceu pelo simples fato de muitos alunos 

estarem inseridos na escola regular, outros mais realistas, por acreditarem que a escola 

sozinha não consegue promover a inclusão, visto que  não tem dado conta de atender nem aos 

alunos ditos “normais”, quanto mais aos alunos com deficiência (MANTOAN E PIETRO, 

2006).  

Crochik (2015, p. 51) vem dizer que a educação inclusiva é um movimento 

importante, mas tem seus limites indicados socialmente. Da mesma forma que não se pode 

negar sua importância, não se deve aceitá-la sem questionar esses limites, seria um “otimismo 

resignado em relação à verdadeira fonte de injustiça social: a desigualdade provocada 

socialmente e reproduzida pelos homens”. 

Essa divergência de opiniões só expressa a necessidade de uma visão mais 

aprofundada sobre a temática, uma visão que parta das experiências de inclusão/exclusão, a 

realidade concreta, para analisar a totalidade, que envolve não só concepções e 

posicionamentos sócio-políticos daqueles que elaboram as políticas públicas, mas também 

interesses internacionais que estão em jogo na organização da política educacional em nosso 

país. Como confirma Kassar (2011, p. 42): 
 

A Educação Especial nas últimas décadas tem ganhado contorno de política pública 

constituída por embates entre diversos setores da sociedade e das instâncias 

governamentais, afetada, muitas vezes, por determinações originariamente externas 

ao país.  

 

É preciso, pois, um olhar crítico-reflexivo para a situação atual que estamos vivendo. 

Comecemos por um questionamento que julgo de muita relevância: como efetivar políticas de 

educação inclusiva num contexto educacional altamente excludente, no qual a educação é 

regida pela lógica neoliberal, a lógica do mercado? Sabemos que ao governo interessa os 

resultados, os números, e as pessoas com deficiência estão longe de alcançarem destaque nas 

avaliações externas, ao contrário, elas fazem parte da “banda excluída”, geralmente esquecida 

pelos agentes governamentais. 
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Nesse contexto, torna-se importante analisar as contradições que envolvem os 

processos de efetivação das políticas de educação inclusiva e conhecer como ela está sendo 

implementada nos diversos municípios, quais ações estão promovendo a sua materialização e 

quais os desafios enfrentados pelos gestores e professores.   

O interesse pela temática nasceu das minhas inquietações vivenciadas durante os 

quase vinte anos de docência, nos quais experimentei, por várias vezes, a sensação de 

impotência diante dos alunos considerados “alunos de inclusão”. Esses alunos me ensinaram 

muito, principalmente que a minha formação era insipiente para lidar com a educação 

especial. Reconheço que falhei com eles, pois nem sempre consegui promover as 

oportunidades de aprendizagens necessárias para que eles avançassem cada um em seu tempo, 

em seu ritmo. Faltavam-me bases teóricas, só o afeto não era o bastante. Escolhi quatro 

experiências para citar neste texto, todas me geraram medo, insegurança e aprendizagem. 

 A primeira foi no início da minha carreira. Eu trabalhava numa escola particular, com 

o Ensino Fundamental I. Ele, o meu aluno, não trazia nenhum diagnóstico, ao contrário, a 

família nem gostava de falar sobre sua deficiência intelectual. Lembro-me dos seus olhinhos 

arregalados e assustados quando me dizia: desculpa “tia”, mas eu não aprendo, eu sou 

“esquecido”. E ele batia na cabeça, zangado consigo mesmo. 

Hoje sei que a falha estava em minha prática, por não conhecer as especificidades 

daquele aluno e nem saber trabalhar com ele. Isso foi em 1994, dois anos antes de ser 

sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, ou seja, 

quando a educação especial era realizada apenas por entidades filantrópicas, como as APAEs 

(Associação de pais e Amigos dos Excepcionais), por exemplo, e a inserção dos alunos com 

deficiência em classes de ensino regulares ainda não era uma obrigação. As escolas 

particulares que recebiam esses alunos acreditavam que estavam trabalhando de forma 

inclusiva, mas na verdade, era uma inclusão excludente.  

A segunda experiência foi nessa mesma escola, anos mais tarde. Eu era coordenadora 

pedagógica e buscava junto com os professores uma forma de trabalhar a educação inclusiva. 

O aluno tinha diagnóstico de dislexia, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade) e discalculia aguda. Como vinha de família com recursos, recebia todo o 

tratamento clínico necessário, além do acompanhamento psicopedagógico. Ademais, eu sentia 

que nossa prática pedagógica ainda estava longe de ser considerada inclusiva. Alguns 

professores elaboravam atividades e avaliações diferenciadas, adaptando o conteúdo ao nível 
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dele, mas outros professores não conseguiam e ele ia seguindo, tentando acompanhar um ou 

outro conteúdo, sendo “empurrado” para as séries seguintes.  

Tal atitude é muito comum nas escolas que recebem alunos com deficiência. Por não 

saberem como promover a aprendizagem do aluno, dentro das suas limitações e 

especificidades, vão “passando a mão pela cabeça” e acreditando que só a socialização desse 

aluno já é suficiente. A esse respeito, advertem Bezerra e Araújo:  
 

Não enxergar a deficiência na sala de aula equivale a não revisar as práticas de 

ensino tradicionais, a não se perguntar sobre as particularidades de ensino-

aprendizagem daqueles alunos e, consequentemente, não pôr em discussão o modelo 

anacrônico de escola em que vivemos e supostamente educamos. Dessa forma, é 

óbvio que os alunos com alguma deficiência, sobretudo aquela de natureza 

intelectual, ficam na escola regular a ver navios, impossibilitados de aprender os 

conteúdos curriculares, pois muitas vezes necessitam mesmo de outras abordagens 

didáticas. Vão passando de série em série sem levar nada ou quase nada da escola 

regular, esquecidos em um canto da sala, se socializando, diriam alguns professores 

dessa vertente (BEZERRA; ARAÚJO, 2010, p. 259). 

 

A avaliação dos alunos com deficiência deve considerar o seu crescimento em relação 

ao início do ano letivo, cada avanço, nunca em comparação com o restante da turma, mas 

consigo mesmo. Sendo assim, esse processo deve ser feito em forma de relatórios, pontuando 

os aspectos em que houve crescimento, onde ainda pode melhorar, de forma criteriosa, dando 

uma devolutiva para a família e para o aluno. Promover o aluno com deficiência ou retê-lo, 

sem um estudo criterioso de suas potencialidades, é uma prática excludente, e, porque não 

dizer, desrespeitosa.  

Outra experiência que vale a pena ser lembrada foi na escola pública, onde eu 

trabalhei de 1998 a 2014. Durante esses dezesseis anos, não me recordo de ter outros alunos 

com deficiência, salvo alguns alunos com baixa visão e vários com dificuldades de 

aprendizagem, porém sem diagnóstico que comprovasse algum distúrbio, quase todas 

oriundas de defasagem no ensino. Tal fato comprova como a matrícula de pessoas com 

deficiência nas classes regulares demorou a se efetivar. 

Foi uma situação muito complexa, pois o aluno tinha esquizofrenia e eu simplesmente 

não sabia como trabalhar com suas limitações. Ele estava no oitavo ano e eu era sua 

professora de Língua Portuguesa. Ele entrava calado, ficava em pé ao lado da carteira, só 

sentava se eu desse o comando, não abria o livro, raramente conversava com os colegas, não 

saía no horário do intervalo, era difícil saber o que ele pensava, sentia ou queria. Isso me 

angustiava muito. Eu tinha mais quarenta alunos na sala, exigindo minha atenção e o tempo se 
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tornava mínimo para voltar o meu olhar para aquele adolescente, tão perdido em sua 

patologia. 

Lembro de ter solicitado ajuda muitas vezes, mas uma rede de ensino razoavelmente 

grande, como a de Itapetinga- BA, com apenas uma psicóloga e uma psicopedagoga atuando, 

fica difícil atender todos os casos. Com o passar do ano aquele aluno desistiu, como tantos 

outros que não se sentem inclusos de fato. Mais uma vez eu me senti despreparada para 

trabalhar de forma inclusiva. São tantos os tipos de deficiência. Como o professor pode estar 

preparado para lidar com todas elas e dar conta do programa de ensino? 

 Essas angústias me acompanharam durante anos, até perceber que era preciso ir em 

busca do conhecimento, que as políticas de formação docente nunca chegam a contento, que o 

professor precisa ser um eterno pesquisador, precisa refletir sobre sua prática e repensá-la 

cotidianamente. Que é preciso abandonar o discurso da queixa, de que “eu não estou 

preparada para receber um aluno com deficiência”, e conhecer essa realidade de perto, porque 

a qualquer momento podemos ser convidados a fazer parte dela.  

 Foi seguindo esse caminho que vivenciei a minha mais recente experiência com a 

inclusão, e posso dizer que de todas, a mais exitosa. Aconteceu no Instituto Federal de 

Ciências e Tecnologia da Bahia (IFBA) campus Porto Seguro, onde atuo como docente das 

Licenciaturas de Química e Computação desde 2014, ministrando disciplinas da área 

pedagógica. Foi numa aula de Psicologia da Educação, eu havia preparado o tema todo a 

partir de leitura de imagens, quando descobri que tinha um aluno deficiente visual, com 

cegueira total, e que toda a minha aula e meu planejamento de curso precisaria ser modificado 

a partir daquele momento.  

Considerando que os Institutos Federais dispõem de mais recursos que as escolas 

municipais e estaduais, entende-se que o atendimento aos alunos com deficiência acontece de 

forma mais eficaz. No Instituto em que trabalho, por exemplo, temos o NAPNE (Núcleo de 

Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas), onde os alunos frequentam, no contraturno, 

para desenvolver as atividades, com o auxílio do tradutor de Braille, do computador com 

leitor de tela, ou com a orientação do professor de LIBRAS. 

Foi possível, dessa forma, desenvolver um trabalho melhor e atender este meu aluno 

em suas especificações. Vivenciamos momentos de muita aprendizagem, como um seminário 

em que toda a turma ficou de olhos vendados, ouvindo a explanação da equipe, cujos slides 

estavam em branco, com a narração mecânica e confusa da máquina, a mesma que nosso 

aluno tinha que ouvir, se quisesse compreender os textos das disciplinas. Nesse dia, nos 
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colocamos em seu lugar e o admiramos ainda mais. Para mim, foi uma imensa alegria ouvi-lo 

dizer no final da aula que pela primeira vez, se sentia incluso de verdade. 

Todas essas experiências foram-se somando às minhas inquietações em relação às 

políticas de educação inclusiva e sua materialização na sala de aula. Por conseguinte, decidi 

investigar sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (PNEEPEI), sancionada em 2008, mas que em muitos municípios brasileiros ainda 

não foi efetivada em sua totalidade. Me inquieta saber como a educação especial/inclusiva 

está sendo trabalhada no município de Itapetinga, município onde nasci, me criei e me fiz 

educadora; de onde saí para galgar novos horizontes e me especializar, para onde pretendo 

retornar e contribuir para a melhoria da educação. 

Para Santos e Baptista (2014, p. 25), a PNEEPEI é um documento orientador, que 

sistematiza cronologicamente as produções de normativas anteriores, as quais têm validado a 

perspectiva inclusiva. Sendo assim, por ser um documento tão completo, cujo corpo traz “os 

marcos legais que dão sustentação à proposta”, ele foi escolhido como objeto deste estudo, no 

intuito de responder a questão de pesquisa, que é: como está se efetivando a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva na Rede municipal de Ensino de 

Itapetinga-BA? Quais os desafios enfrentados pelos gestores e professores e as perspectivas 

de avanços? 

Dessa forma, o presente estudo, que tem caráter qualitativo, apresenta como objetivo 

geral analisar como está se efetivando a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) na Rede Municipal de Educação de Itapetinga-

BA, identificando os desafios enfrentados e as perspectivas de avanços, e como objetivos 

específicos: conhecer os avanços da PNEEPEI no âmbito local; conhecer as ações 

propositivas da Secretaria Municipal de Educação de Itapetinga (SEMEC) para a efetivação 

da PNEEPEI, identificando desafios e avanços; analisar quais metas do PME de Itapetinga, 

referentes à educação inclusiva, estão sendo efetivadas, bem como as metas que ainda não 

foram alcançadas, buscando compreender os entraves que permeiam esse processo de 

efetivação. 

Para o alcance dos objetivos propostos, inicialmente fez-se uma pesquisa 

bibliográfica, a fim de apropriar-se do objeto de estudo, a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), e seus avanços no âmbito 

nacional, regional e local. Posteriormente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, 
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objetivando conhecer a realidade local a partir daqueles que instituem e praticam as políticas. 

A análise dos dados coletados foi realizada com base no materialismo histórico dialético.  

Apesar de ser um tema recorrente, a Educação Inclusiva ainda é um campo carente de 

estudos, principalmente de estudos que discutem as dificuldades enfrentadas pelos municípios 

na efetivação das políticas inclusivas, principalmente nesse momento atual, em que os 

municípios se sentem sobrecarregados, tendo que assumirem progressivamente mais e mais 

responsabilidades, sem o devido apoio financeiro do governo federal.  

Após um levantamento no banco de teses e dissertações da CAPES
1
, verificou-se que 

no período de 2008 a 2016, foram encontradas apenas 04 produções científicas relacionadas à 

implementação das políticas inclusivas exclusivamente em municípios baianos. Dentre esses 

trabalhos, 02 são referentes ao município de Vitória da Conquista, 01 refere-se ao município 

de Feira de Santana e 01 refere-se ao município de Tucano. 

Segundo Baptista e Jesus (2009, p. 63), “... ainda que as publicações sobre educação 

especial no Brasil tenham se expendido significativamente a partir dos anos 2000, essas 

abordam mais as práticas pedagógicas e os direitos dessa população do que políticas 

públicas”. Nessa vertente, consideramos este estudo relevante para a comunidade científica, 

porque se constitui um tema significativo para a linha de pesquisa Educação, Políticas 

Públicas e Gestão, podendo contribuir para ampliação dos conhecimentos sobre as políticas 

de educação inclusiva e seus desdobramentos na realidade local. Esperamos, ainda, que este 

estudo traga contribuições para os sujeitos envolvidos na pesquisa, a partir do momento em 

que busca promover reflexões que poderão reverberar em novas práticas e até mesmo novas 

políticas municipais em prol da inclusão das pessoas com deficiência. 

Assim, este trabalho é dividido em cinco seções, distribuídas da seguinte forma: 

A primeira tem como objetivo delinear os caminhos percorridos para a realização da 

coleta e análise dos dados encontrados. Apresenta inicialmente algumas considerações sobre o 

método Materialismo Histórico Dialético e busca justificar a escolha do mesmo como 

norteador do estudo; em seguida, explicita a abordagem da pesquisa, trazendo algumas 

considerações sobre a pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico; apresenta o local da 

pesquisa e sujeitos, bem como os instrumentos de coleta de dados: entrevista semiestruturada 

e observação; discute o objeto de estudo no método materialismo, com base nas categorias de 

                                                      
1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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totalidade, práxis, contradição e mediação; encerra discorrendo sobre a Teoria Histórico 

Cultural de Vygotsky  como fundamentadora de pesquisas sobre Educação Especial/inclusiva. 

A segunda faz um estudo do tipo “Estado da Arte” com o intuito de apresentar como a 

temática tem sido estudada em diferentes em diferentes centros de pesquisa e quais são as 

contribuições que tais estudos vêm trazendo para o debate sobre educação inclusiva. A busca 

dessas produções foi realizada no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, com o objetivo 

de conhecer o que já foi pesquisado sobre o tema, observar as lacunas e, com isso, contribuir 

para a construção do referencial teórico para esta dissertação. 

A terceira tem como objetivo apresentar uma visão panorâmica da realidade em 

estudo, partindo do pressuposto de que nenhuma política acontece de forma isolada, ou seja, 

ela sempre está ligada a um contexto que lhe deu origem. Sendo assim, discute os contextos 

internacionais que influenciaram a construção de uma política de educação especial/inclusiva 

no Brasil, trazendo a visão de totalidade; apresenta o histórico da educação especial/inclusiva, 

analisando seus avanços e retrocessos, buscando identificar as mediações existentes entre o 

global e o local; analisa os desafios de se implementar uma política municipal de educação 

inclusiva nesse momento histórico, onde o neoliberalismo ganha força e dita a maioria das 

políticas educacionais, evidenciando as contradições desse processo. 

A quarta seção busca analisar a Política de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva – PNEEPEI dentro do ciclo de políticas públicas elaborado por Secchi 

(2010), entendendo que é preciso conhecer a política desde a identificação do problema, 

perpassando pela formação da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, até 

chegar na sua implementação e avaliação. 

A quinta apresenta a análise dos dados coletados na pesquisa, buscando responder ao 

questionamento do estudo e atender aos objetivos específicos. Inicia discorrendo sobre o 

município estudado, suas características físicas, econômicas, dando um destaque maior para a 

educação especial/inclusiva, antes e depois do Plano Municipal de Educação. Posteriormente 

apresenta a visão dos professores e profissionais da educação sobre a implementação da 

PNEEPEI na rede municipal de ensino. Os dados foram analisados com base nas categorias 

do materialismo histórico dialético, fundamentados na teoria histórico cultural de Vygotsky. 

E, por fim, o texto apresenta as considerações da pesquisadora sobre a realidade 

observada, com o objetivo de concluir um ciclo de estudo e deixar caminho aberto para novas 

discussões. 
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2 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 
Os que se encantam com a prática sem a ciência são 

como os timoneiros que entram no navio sem timão nem 

bússola, nunca tendo certeza do seu destino. 

Leonardo da Vinci 

 

Pretendemos, com esta seção, delinear o percurso teórico-metodológico em que se 

desenvolveu o estudo. Consideramo-la de extrema relevância e a comparamos ao coração da 

pesquisa, pois traz todos os passos trilhados para se chegar aos resultados esperados, em 

particular sobre o tema “As políticas de Educação inclusiva no município de Itapetinga-Ba: 

entre o Plano Municipal de Educação e o chão da escola”, cujo objetivo geral é analisar como 

está sendo implementada a política no município citado, verificando se as metas propostas no 

Plano Municipal de Educação, referentes à educação inclusiva, estão sendo postas em prática.  

Como o coração é o órgão responsável pelo bombeamento do sangue para todas as 

partes do corpo, a metodologia, ao definir os instrumentos de coletas de dados, as unidades de 

análise e o referencial teórico e metodológico que embasará o estudo, promove a aproximação 

do pesquisador com o objeto da pesquisa. 

Souza, Magalhães e Silveira (2014) discutem a fragilidade das pesquisas educacionais 

em relação aos aspectos teórico-metodológicos. As autoras apontam a falta de distinção entre 

método e metodologia nas pesquisas educacionais. O método se refere ao entendimento da 

relação articulada entre sujeito-objeto na construção do conhecimento e a metodologia refere-

se à organização da pesquisa como um todo. 
 

Como 50% dos trabalhos analisados no âmbito de nossas pesquisas ainda 

mantinham a indistinção entre método e metodologia, encontramos, muitas vezes, a 

expressão: “o método a ser utilizado é o da pesquisa qualitativa”, ou “o método de 

tipo etnográfico”, ou “o método de estudo de caso”; o que indica uma confusão entre 

os roteiros de determinados tipos de pesquisas e a lógica à qual se filiam (SOUZA; 

MAGALHÃES; SILVEIRA, 2014, p. 243). 

 

A partir desta constatação, percebe-se que há uma deficiência de base epistemológica, 

expressa através de análises empobrecidas pela ausência de domínio do referencial teórico-

metodológico nas pesquisas educacionais, o que ressalta a importância do conhecimento 

aprofundado sobre o método que direcionará o estudo e de uma metodologia clara e 

sistematizada, para que a pesquisa alcance rigor científico. “A clareza metodológica e sua 

coerência com objeto a ser investigado evitam o equívoco, muitas vezes comum, de resumir a 

escolha do método à mera definição de técnicas e procedimentos” (SOUZA, 2014, p. 313). 

https://www.pensador.com/autor/leonardo_da_vinci/
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Com a intenção de detalhar a proposta metodológica que orientou a investigação, 

dividimos esta seção em cinco partes. A primeira busca conceituar o método escolhido para 

embasar o estudo, o Materialismo Histórico Dialético, a partir do pensamento de Marx e 

Engels, interpretados por autores como: Tonet (2013), kuenzer (2008), Konder (2008), Netto 

(2011), Hungaro (2014), Deitos e Sobzinski (2015), Rodriguez (2014), Cunha, Souza e Silva 

(2014), Mascarenhas (2014) e Masson (2012). 

A segunda parte descreve: a natureza da pesquisa, fazendo um recorte sobre a 

abordagem sócio-histórica da pesquisa qualitativa, suas características e relação com o 

materialismo histórico dialético; o contexto em que ela ocorreu; os instrumentos para coleta 

de dados (análise documental e entrevista semiestruturada) e o método que embasa a análise 

dos dados.  

Na terceira, buscamos inserir nosso objeto de estudo no método escolhido, 

explicitando de que forma utilizamos as categorias do materialismo histórico dialético para 

relacionar a singularidade, para nós, a PNEEPEI na rede municipal de ensino de Itapetinga, 

com a totalidade, que são as políticas públicas educacionais.  

Por fim, a última parte trata da escolha do embasamento teórico da pesquisa, a Teoria 

Histórico Cultural de Vygotsky, sua relação com o materialismo histórico dialético e com as 

pesquisas sobre Políticas de Educação Inclusiva. 

 

2.1 Compreendendo o método Materialismo Histórico Dialético 

 
Definir o método que embasará um estudo talvez seja a parte mais difícil para um 

pesquisador, haja vista que dessa escolha dependem todos os passos que ele dará a partir 

daquele momento. Portanto não pode ser algo feito de forma aleatória ou mecânica, pois, 

geralmente, o método escolhido tem a ver com as suas concepções de mundo, com as formas 

pelas quais ele interpreta a realidade. 

Segundo Deitos e Sobzinsky (2015, p. 102), “o “método” materialista histórico e 

dialético está intimamente vinculado a uma postura, uma concepção de mundo, um modo de 

ser e agir”. Corroborando com os autores citados, Rodríguez (2014, p. 148) complementa que 

“o pesquisador não é um mero observador, que desvenda o real. Ele corresponde a um ser 

político que se compromete com a ciência e com a sociedade e contribui com sua mudança”.   

Nesse contexto, entendemos que o materialismo histórico dialético é o método que 

mais se aproxima das inquietações da autora, que busca, além de conhecer a realidade, no 

caso a política de educação inclusiva no município de Itapetinga, contribuir positivamente 
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para a sua transformação, através das análises das contradições existentes entre o que está 

posto nas normativas do referido município e o que de fato acontece na prática. 

O Materialismo Histórico Dialético faz parte do método marxista de análise da 

realidade, das formas de produção da existência material da sociedade e do homem. O 

marxismo é uma corrente filosófica criada por Karl Marx (1818 – 1883) e Friedrich Engels 

(1820 – 1895), no século XIX, constituindo-se numa crítica ideológica e científica ao modo 

de produção capitalista, porque se baseia exatamente numa metodologia científica, o 

materialismo histórico dialético. 

Com seu espírito revolucionário, característica que o diferenciava de outros teóricos 

sociais (HUNGARO, 2014), Marx enxergava a emancipação da humanidade e uma sociedade 

justa, caso se extinguisse a desigualdade de classe. Para Marx, a sociedade era dividida em 

classes, desde o escravismo, passando pelo feudalismo, até chegar ao capitalismo, cujas 

classes eram os capitalistas, ou seja, os donos das produções, e o proletariado, os 

trabalhadores. Por isso, em todos os modos de produção encontramos duas classes 

fundamentais: a daqueles que produzem as riquezas e a daqueles que se apropriam delas 

(TONET, 2013). 

Marx se baseia em alguns fundamentos para a criação de sua teoria. Hungaro (2014, p. 

76) registra que, segundo Marx, “toda elaboração teórica tem que ser confrontada com os 

processos históricos sociais determinados, localizados. Não se pode desconsiderar a 

realidade”.  Sendo assim, o primeiro fundamento é que ele considera a realidade histórica, 

política e econômica do século XIX, que foi exatamente o século do desenvolvimento da 

industrialização, com o capitalismo. 

 O segundo é que Marx fundamenta seu pensamento em um método, o materialismo 

histórico dialético, com o objetivo de investigar a realidade social, buscando perceber as 

contradições existentes nela. Apesar de nunca ter escrito uma obra específica sobre o método, 

diferentemente de Descartes, Weber e Durkheim (HUNGARO, 2014), Marx nos deixa, em 

alguns dos seus textos, os fundamentos de como o método funciona:  
 

A referência em relação ao método aparece de maneira especial: a) nos Manuscritos 

econômico-filosóficos; b) n’A Sagrada Família; c) na Miséria da Filosofia; d) n’A 

ideologia alemã; e) em O capital; f) no Posfácio à 2ª. edição alemã de O Capital; f) 

na passagem sobre O método da economia política encontradas tanto nos 

Grundrisse, bem como na Introdução geral à crítica da economia política (DEITOS; 

SOBZINSKY, 2015, p. 103). 

  

O método criado por Marx busca analisar as ações humanas a partir da materialidade 

da história. Por materialidade histórica, Marx explica que a realidade é material, ou seja, ela 
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existe independente da vontade do homem, ela não está contida em algo além, em algum 

idealismo, ou no plano metafísico, ou no plano das ideias, como pensara Platão. “O eixo 

motor do materialismo histórico dialético marxiano tem como princípio a questão da realidade 

que não se constitui a partir da esfera do pensamento. A realidade existe por si só” 

(MASCARENHAS, 2014, p. 179). O que pode mudar são as diferentes noções de realidade 

que os indivíduos podem ter. 
 

O método materialista histórico dialético considera que o mundo, por sua própria 

natureza é material e que os múltiplos e variados fenômenos do mundo e da natureza 

constituem diversas formas e modalidades da matéria em movimento 

(RODRÍGUEZ, 2014, p. 139). 

 

Em seguida, Marx vai dizer que a realidade é histórica, ou seja, ela não é linear, ela 

muda de acordo com o contexto histórico, ela é diferente em diferentes tempos históricos, 

pois as relações sociais são diferentes, a forma de se produzir a existência é diferente. 

Tomemos como exemplo o fragmento de Hungaro (2014, p. 57):  
 

Marx e Engels (1999) passam, então, a abordar historicamente como as diversas 

formas societárias organizaram a produção, tendo por foco a divisão do trabalho e as 

formas de propriedade: a propriedade tribal, a propriedade comunal e a propriedade 

feudal. Elucidam como se davam a produção e as relações de produção nessas 

diversas formas históricas de propriedade. 

 

Mascarenhas (2014, p. 179) acrescenta que, para Marx, a realidade se constitui 

historicamente a partir das contradições que estão contidas nela mesma. Sendo assim, o 

histórico se define como um desenvolvimento processual. 

 Por fim, Marx fala que a realidade é dialética, ou seja, existe um movimento dual na 

produção da existência. Para ele, da mesma forma que o homem intervém na realidade, 

através da força do trabalho, transformando-a, alterando seu modo de produção, ele é 

modicado por ela (KONDER, 2008). 

A dialética surgiu na história do pensamento humano muito antes de Marx, entendida 

pelos filósofos, na Grécia Antiga, como a “arte do diálogo” (KONDER, 2008), e retoma seu 

lugar, como preocupação filosófica, na modernidade, com Hegel, que a utiliza como método. 

 

Partindo das ideias de Kant (1724 – 1804) sobre a capacidade de intervenção do 

homem na realidade, sobre as reflexões acerca do sujeito ativo, Hegel tratou da 

elaboração da dialética como método, desenvolvendo o princípio da 

contraditoriedade afirmando que uma coisa é e não é ao mesmo tempo e sob o 

mesmo aspecto (PIRES, 1997, p. 85).    

 

Marx também compreende a transformação do ser, da realidade histórica na qual ele 

vive, através do movimento contraditório da dialética, portanto ele não contradiz a dialética 
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hegeliana, apenas a inverte, conferindo-lhe um caráter materialista. Aqui entra o terceiro 

ponto, que é a contraposição ao pensamento de Hegel, o qual acreditava estar nas ideias a 

chave para compreensão da sociedade, daí a sua teoria ser conhecida como dialética idealista. 

 

Marx apreende a concepção dialética, mas critica Hegel afirmando que sua dialética 

é idealista, autonomizando a esfera do pensamento, o que para Marx é uma inversão. 

Então ele afirma que sua dialética é materialista e analisa a realidade social, a partir 

de uma perspectiva também materialista (MASCARENHAS, 2014, p. 181). 

 

 Corroborando com Mascarenhas, Deitos e Sobzinski (2015, p. 103) afirmam que, se 

para o idealismo as relações sociais são pautadas pela consciência, no materialismo o que 

ocorre é completamente o inverso. Para Marx, é a matéria que dá orientação às formas de 

pensamento do homem, da sociedade. Como ele assevera, “não é a consciência que determina 

a vida, mas a vida que determina a consciência” (MARX; ENGELS, 1999, p. 37). Porém, 

vem dizer também que a ideia pode em algum momento reagir à matéria que a determina. 

A compreensão desse movimento dialético perpassa pela compreensão da relação 

contraditória que existe entre tese e antítese. A tese seria a afirmação, antítese seria a negação 

da tese. Esses dois movimentos vão se contradizer até que, a partir de determinadas 

circunstâncias, surge a síntese desse processo, que seria a negação da negação, ou seja, 

aparece o novo. Conforme nos afirma Mascarenhas: 

 

Marx busca em Hegel essa concepção dialética. Toda realidade é uma tese que 

abriga inúmeras contradições que negam essa própria realidade e que constituem sua 

antítese, engendrando uma síntese que representa a construção de uma nova tese. 

Para exemplificar, Hegel usa a própria vida e vai dizer que a vida abarca o seu 

contrário, que é a morte. Vida e morte são partes da mesma realidade (2014, p. 179).  

 

 Marx enxerga nesse movimento a possibilidade de transformação da história, visto 

que em um determinado momento histórico as classes subalternas podem negar o que está 

posto, aquilo que o modo de produção reproduz, abrindo a possibilidade de uma 

transformação, ou aquilo que Marx chama de “revolução”, desde que a classe revolucionária 

tomasse consciência desse movimento e empreendesse uma luta para derrubar as velhas 

estruturas (NETTO, 2011).   

Nesse sentido, o marxismo é considerado uma teoria social, porque elabora todo um 

pensamento, mostrando como a sociedade se organiza ao longo do tempo, dividida em 

classes, e, partindo do pressuposto que o contexto social determina a consciência, e que esta, 

em determinado momento histórico pode reagir à realidade, tem-se a possibilidade de 

transformação dessa sociedade, a partir dessa nova consciência. 
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O marxismo, para Masson (2012, p. 2), é “um enfoque teórico que contribui para 

desvelar a realidade, pois busca apreender o real a partir de suas contradições e relações entre 

singularidade, particularidade e universalidade”. Desse modo, desenvolver uma pesquisa com 

base no método materialismo histórico dialético significa partir da realidade concreta 

(singularidade) para a totalidade (universalidade), analisando as contradições e mediações 

existentes na particularidade até se construir uma nova realidade, só que agora pensada. “Na 

perspectiva dialética, o concreto é ao mesmo tempo, o ponto de partida e, de forma diferente, 

o ponto de chegada – concreto pensado” (SOUZA; MAGALHÃES; SILVEIRA, 2014, p. 

250). 

No intuito de dar o necessário suporte à relação pesquisador-objeto de pesquisa, Marx 

cria categorias metodológicas que conduzirão os procedimentos da investigação: práxis, 

totalidade, mediação e contradição, porém, como elas são leis universais, torna-se necessário 

recortes particulares, ou seja, as categorias de conteúdo, que permitirão a compreensão do 

objeto investigado de forma específica, a partir de sua relação com as partes e com o todo 

(KUENZER, 2008). 

Discorrendo sobre as contribuições do materialismo histórico dialético para o campo 

das pesquisas em educação, Mascarenhas (2014), Masson (2014) e Jesus (2014) destacam que 

o método contribui para a análise das políticas educacionais, quando busca, através do 

entendimento das relações existentes entre o processo educativo (singularidade) e a totalidade, 

representada pelas relações produtivas e de poder, influências do mercado internacional, 

globalização, tecnologias, lutar contra a degradação da educação, contribuindo assim com a 

sua transformação. 

 

No campo das pesquisas e dos estudos em educação, o método histórico e dialético 

propicia a composição de uma inquietude no pesquisador, isto é, não se buscam 

culpados ou vítimas, não se propõe juízo de valor, muito menos se procuram 

soluções para a manutenção do status quo, porém, compreende-se a realidade, 

pesquisam-se opções para transformá-la (MARX, 2006; MARX; ENGELS, 1995, 

apud JESUS, 2014, p. 233). 

 

Com base nesses pressupostos, foram traçados os caminhos deste estudo em torno das 

políticas de educação inclusiva no município de Itapetinga-Ba, com a intenção de contribuir 

com a transformação da realidade estudada. Utilizando como bússola o método materialismo 

histórico dialético, tomamos como ponto de partida a realidade municipal, expressa nas 

políticas e nas práticas de inclusão/exclusão vivenciadas nas escolas, para chegar às relações 

que determinam essa realidade e, posteriormente, traçar o caminho inverso, reconstruindo a 

realidade local. 
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2.2 Natureza da Pesquisa - a abordagem sócio-histórica da pesquisa qualitativa e sua 

relação com o Materialismo Histórico Dialético 

 
 

Por ser uma investigação que visa à análise crítico-reflexiva de informações, que não 

são de natureza objetiva, visto que sofrem influências de diversos fatores, optamos pela 

abordagem qualitativa, pois, segundo Ludke e André (1986), existe uma relação entre o 

sujeito e o mundo que o cerca, ou seja, uma ligação entre objetividade e subjetividade, essa 

relação não é estática, pelo contrário, é dinâmica, por isso não tem como ser mensurada, 

expressa por números.  

 Ademais, considerando o aporte teórico desta investigação, a Teoria Histórico Cultural 

de Vygotsky, entendemos que a pesquisa qualitativa é a mais indicada. Segundo Richardson e 

Wainwright (1999), ela é caracterizada pela tentativa de compreender de forma bem detalhada 

as convicções dos indivíduos, por meio da interpretação de seus significados e características 

situacionais apresentadas. Ludke e André (1986) afirmam que se trata de uma pesquisa 

descritiva, cujas informações não são quantificáveis; os dados obtidos são analisados 

indutivamentente; a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo de pesquisa qualitativa. 

 Uma questão metodológica relevante na pesquisa qualitativa, segundo Fazenda (2000 

p. 58), refere-se ao fato de que “não se pode insistir em procedimento sistemático que possam 

ser previstos, em passos ou sucessões como uma escada em direção à generalização”. Sendo 

assim, não cabe fazer deduções em análises qualitativas. 

Para atender ao nosso objetivo geral, que é analisar como está se efetivando a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) na Rede 

Municipal de Educação de Itapetinga-BA, identificando os desafios enfrentados e as 

perspectivas de avanços, buscamos, através da análise qualitativa, estudar o fenômeno no 

local em que ele ocorre, buscando perceber não só seu sentido, mas os significados que lhes 

são atribuídos pelos sujeitos envolvidos. Isso implica numa “partilha densa” com pessoas, 

fatos e locais, característica da pesquisa qualitativa (CHIZZOTI, 2003). 

Bogdan e Biklen (1994) afirmam que a pesquisa qualitativa tem como ponto de partida 

a valorização do processo vivido, a troca sujeito-objeto, dessa forma, ela não se atém aos 

resultados, mas aos comportamentos dos sujeitos envolvidos. Corroborando com os autores, 

Nunes (2011, p. 47) diz que o mais importante é compreender “como as pessoas negociam e 

constroem o sentido sobre as coisas, fatos, palavras, termos e acontecimentos, tendo como 
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referência o contexto social em que se verificam esses aspectos”. Dessa forma, essa passa a 

ser também para nós uma característica do nosso estudo, pois não nos interessa apenas 

descobrir quais metas estão sendo efetivadas e quais não estão, mas os sentidos e significados 

que estão sendo atribuídos à Inclusão Escolar no Município de Itapetinga-BA. 

Com o objetivo de que essa pesquisa não seja apenas mais um estudo sobre a temática, 

mas que contribua para transformação da realidade do município estudado, na medida em que 

irá provocar reflexões que poderão desencadear tomadas de decisões, mudanças nas formas 

de pensar e agir sobre o objeto de estudo, optamos pela abordagem sócio histórica da pesquisa 

qualitativa, pois a mesma traz em sua essência a perspectiva da transformação, da quebra de 

paradigmas, ela pode mexer nas certezas de todos os sujeitos envolvidos, inclusive do 

pesquisador.  

Freitas (2002) analisa as perspectivas abertas pela abordagem sócio-histórica para a 

investigação qualitativa no âmbito das ciências humanas. Estudiosa de Vygotsky e Bakthin, a 

autora afirma que há entre eles muitos pontos em comum, sendo o pensamento de Marx e o 

método dialético o principal deles, os quais se tornam as bases de suas teorias. Nesse viés, 

buscamos nos apoiar em suas ideias, visando situar o fenômeno estudado e os sujeitos 

envolvidos em um contexto social, histórico e cultural.  

A abordagem sócio-histórica da pesquisa qualitativa é tema de estudo da autora Maria 

Tereza de Assunção Freitas por quase duas décadas. Essa abordagem tem sua gênese nas 

teorias de Vygotsky, Bakhtin e Luria, que, “fundamentadas no materialismo histórico 

dialético, foram gestadas a partir de suas insatisfações e críticas em relação aos reducionismos 

das concepções empiristas e idealistas indicando perspectivas de superá-los” (FREITAS, 

2003, p. 4). 

Para a autora, a escolha de um referencial teórico tem a ver com a visão de homem e 

de mundo do pesquisador. Como ela mesma diz: “se o homem é para mim um ser sócio-

histórico, ativo, transformador, criador de significações, isso se refletirá certamente em minha 

maneira de pesquisar, de produzir conhecimento” (FREITAS, 2003, p. 2). 

 Em um trabalho anterior, Freitas (2002) defende que a abordagem sócio-histórica, ao 

compreender que o homem se constitui na interação com o mundo, através de processos 

mediados pela linguagem, contribui para o crescimento de um percurso metodológico que 

venha a superar a dicotomia indivíduo/sociedade, objetivismo/subjetivismo.  

Vygotsky compreende que, ao analisar um fenômeno, não se deve atentar apenas para 

sua aparência externa ou interna, para evitar que os dados da pesquisa sejam superficiais. 
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Vygotsky (1896-1934) assinala como a “crise da psicologia” de seu tempo, que se 

debate entre modelos que privilegiam ora a mente e os aspectos internos do 

indivíduo, ora o comportamento externo. Procura desse modo construir o que chama 

de uma nova psicologia que deve refletir o indivíduo em sua totalidade, articulando 

dialeticamente os aspectos externos com os internos, considerando a relação do 

sujeito com a sociedade à qual pertence. Assim, sua preocupação é encontrar 

métodos de estudar o homem como unidade de corpo e mente, ser biológico e ser 

social, membro da espécie humana e participante do processo histórico. Percebe os 

sujeitos como históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura como 

criadores de ideias e consciência que, ao produzirem e reproduzirem a realidade 

social, são ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos por ela (FREITAS, 2003, p. 

22). 

 

 Dessa maneira, objetivamos com este estudo conhecer e compreender um fenômeno 

em sua história, com foco em explicá-lo e não apenas descrevê-lo, pois a abordagem 

vygotskyana nos permite compreender que tudo e todos possuem uma história, e que é por 

meio dela que podemos conhecer a evolução e a realidade das coisas, sendo de extrema 

importância analisar processos e não objetos. 

Corroborando com Vygotsky, Bakhtin critica a visão fragmentada dos estudos da 

linguística e em oposição propõe uma visão integradora, também critica a psicologia por 

separar mente e corpo, objetividade e subjetividade.  
 

Bakhtin diz que as ciências humanas não podem, por ter objetos distintos, utilizar os 

mesmos métodos das ciências exatas. As ciências humanas estudam o homem em 

sua especificidade humana, isto é, em processo de contínua expressão e criação. 

Considerar o homem e estudá-lo independentemente dos textos que cria significa 

situá-lo fora do âmbito das ciências humanas. [...] não é possível compreender o 

homem, sua vida, seu trabalho, suas lutas, senão por meio de textos signos criados 

ou por criar. Nesse sentido o homem não pode ser estudado como um fenômeno da 

natureza, como coisa. A ação física do homem precisa ser compreendida como um 

ato, porém, este ato não pode ser compreendido fora de sua expressão “sígnica”, que 

é por nós recriada (FREITAS, 2003, p. 24). 

 

Não concordando com as dicotomias presentes nas concepções de psicologia e de 

linguagem de seu tempo, ambos, Bakhtin e Vygotsky, constroem suas teorias fazendo “um 

entrelaçamento de sujeito e objeto, propondo uma síntese dialética imersa na cultura e na 

história” (FREITAS 2003, p. 4). 

Da mesma forma, afirma Freitas (2003), que Luria, companheiro de Vygotsky, se 

preocupa com a construção de uma metodologia que não se prenda aos reducionismos da 

ciência clássica, que fragmenta a realidade para estudá-la em partes isoladas, mas que se 

identifique com uma ciência que valorize na íntegra a riqueza e variedade da vida. 
 

Luria (1983) comenta que Marx descreve esse processo com a singular expressão: 

ascender ao concreto. As palavras de Luria expressam sua convicção de que a 

abordagem científica tradicional quantitativa é fundamentalmente limitada com 

respeito à vida. Para ele a ciência tem de ter algo mais, um complemento 
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indispensável: a arte tem de entrar na ciência, na qualidade de arte da descrição 

(FREITAS, 2003, p. 23). 

 

Para Vygotsky, desenvolver uma pesquisa numa perspectiva sócio-histórica significa 

estudar o fenômeno em seu processo de mudança e essa é uma premissa do método dialético. 

Portanto, “o método na abordagem sócio-histórica possibilita contemplar o presente, o 

passado e o futuro, enquanto movimento do que é, do que foi e do que poderá vir a ser” 

(MOLON, 2008, p. 60). 

Sendo assim, a perspectiva sócio-histórica torna-se particularmente importante para as 

pesquisas em educação, pois busca, além de descrever a ação educativa, em permanente 

movimento, explicá-la, num processo dialético, onde pesquisador e sujeitos transformam e 

são transformados pela realidade investigada. 

 

2.3 O local da pesquisa e procedimentos estratégicos 

 
Itapetinga é um município brasileiro do interior da Bahia, pertencente a Mesorregião 

do Centro-Sul Baiano e Microrregião de Itapetinga, localizado entre as áreas de Vitória da 

Conquista e Itabuna. Sua distância até a capital, Salvador, é de 562 km. Sua população em 

2017 foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em cerca de 

77.533 habitantes, tornando-se assim a 26° cidade mais populosa da Bahia (IBGE, 2017). 

 

Figura 1 -  Localização do Município de Itapetinga no Estado da Bahia 

 

  Fonte: Google Maps, 2018 
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A cidade ocupa uma área de 1.627,462 km², tendo uma densidade de 46,81 hab./km². 

É um dos municípios mais urbanizados da Bahia, com 97% da população morando na zona 

urbana, e 3% na zona rural. 

 A pesquisa foi desenvolvida na rede municipal de ensino e seguiu os seguintes passos: 

1º- Apropriação do objeto de estudo, no caso a Política de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (PNEEPEI), bem como os avanços dessa política no cenário nacional e 

regional, por meio da leitura minuciosa de estudos correlatos e análise crítica das referências 

bibliográficas e documentais. 

2º- Análise crítica do Plano Municipal de Educação de Itapetinga-Ba, no que se refere às 

metas de Inclusão Escolar, bem como seu processo de construção e avaliação, por meio de 

pesquisa documental, entrevista com pessoas envolvidas na construção e aprovação do plano, 

na época (2015) e em sua primeira avaliação (2017). 

3º- Diagnóstico sobre a realidade da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

no município de Itapetinga-Ba, com base em entrevistas semiestruturadas com profissionais 

da educação que atuam no Centro de Atendimento Especializado (CAEE) e na Secretaria 

Municipal de Educação (SEMEC), além de professores que estão no “chão da escola”, 

vivenciando os desafios e dificuldades inerentes à Educação Inclusiva. 

   
 

2.4 A definição dos instrumentos da pesquisa para a coleta de dados  

 

Com o intuito de conhecer os avanços da política de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, através de estudos correlatos em nível nacional e regional, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica. Segundo Lima (2007, p. 44), “a pesquisa bibliográfica é 

sempre usada para fundamentar teoricamente o objeto de estudo, contribuindo com elementos 

que irão subsidiar a análise futura dos dados obtidos”. O fato de ela imprimir sobre os dados a 

compreensão crítica do significado neles existente à torna diferente de uma simples revisão de 

literatura. 

 Foi adotado também a pesquisa a fontes documentais, a fim de conhecer as 

normativas referentes a Educação Inclusiva em nível nacional e local. De acordo com Ludke e 

André, a análise documental: 
 

pode se constituir uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema. [...] Persistindo ao longo do tempo, os 

documentos podem ser consultados várias vezes e inclusive servir de base a 
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diferentes estudos, o que dá mais estabilidade aos resultados obtidos (1986, p. 38- 

39). 

 

Para um maior aprofundamento sobre as informações relativas ao Plano Municipal de 

Educação, sua elaboração e avaliação, realizou-se entrevistas semiestruturadas com os 

sujeitos envolvidos no processo na época em que o plano foi elaborado e no período de sua 

primeira avaliação (2017). 

A fim de traçar o diagnóstico da realidade estudada, descobrindo quais estratégias da 

meta 04 (quatro) do PME de Itapetinga, referentes à Inclusão Escolar, estão sendo efetivadas 

e de que maneira está acontecendo essa efetivação, bem como as que não foram atingidas, 

optou-se também pela realização de entrevistas semiestruturadas, porque, conforme as autoras 

citadas anteriormente: 
 

O tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de pesquisa que se faz 

atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas mais livres, menos 

estruturados. As informações que se quer obter, e os informantes que se quer 

contatar, em geral professores, diretores, orientadores, alunos e pais, são mais 

convenientemente abordáveis através de um instrumento mais flexível (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 34). 

 

Bogdan e Biklen (1994) entendem que, para se ter uma compreensão melhor da 

questão estudada, é preciso ir a campo, se aproximar das pessoas, recolher um pouco de suas 

histórias. Ademais, na pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico, a entrevista não se reduz 

a uma troca de perguntas e respostas, mas, como uma “produção de linguagem, ela é 

dialógica”. Os sentidos são criados nessa relação sujeito-objeto e a voz do sujeito não é 

apenas dele, mas traz em si a voz de seu grupo, do momento social em que vive (FREITAS, 

2002, p. 29). 

 

2.5 Sujeitos da Pesquisa 

 

 A pesquisa aconteceu, como citado anteriormente, no município de Itapetinga-BA, na 

rede municipal de ensino e teve o marco temporal de 2015, período da elaboração e aprovação 

do Plano Municipal de Educação - PME, aos dias atuais. Dessa forma, no primeiro momento 

realizou-se a coleta de informações junto aos profissionais da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMEC); na sequência foram realizadas entrevistas com os profissionais da 

educação responsáveis pela comissão de elaboração do Plano Municipal de Educação; com os 

profissionais que atuam no Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE); e 

com professores das escolas que possuem um número expressivo de alunos com deficiência. 
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Foram convidados a participarem da pesquisa 16 (dezesseis) profissionais da 

educação, sendo eles: 

 

  da SEMEC (1 sujeito): Secretário(a) de Educação. 

 do Centro de Atendimento Educacional Especializado (4 sujeitos): psicóloga e 

pedagoga, coordenadora do CAEE (1); psicopedagoga co-responsável pelas 

avaliações diagnósticas e pelo suporte aos professores (1); intérprete de LIBRAS 

(01); pedagoga e professora de Braille (01). 

 das escolas (11 sujeitos): professora que participou em 2015 da elaboração do PME, 

como assessora da Secretária de Educação da época (1), gestores e coordenadores 

pedagógicos de escolas com números expressivos de alunos com deficiência (6); 

professores das classes regulares de ensino (4).  

 

Realizou-se com esses sujeitos entrevistas semiestruturadas, cuja opção de registro foi 

a gravação, por entender que essa é a forma mais segura de não perder nenhum detalhe 

importante para a pesquisa. Os encontros foram realizados em momentos distintos, conforme 

a disponibilidade dos sujeitos envolvidos. Os entrevistados foram convidados a participarem 

da entrevista e decidiram pelo dia, horário e local adequado. Estavam conscientes e 

esclarecidos de que a pesquisa não geraria nenhum tipo de despesa para os mesmos, que as 

informações colhidas seriam utilizadas exclusivamente para o tratamento e análise dos dados 

da pesquisa e que sua identificação seria ocultada, garantindo o seu direito de manter-se no 

anonimato, resguardando sua integridade moral. 

 Nesse sentido, optamos pela utilização de pseudônimos para citar nossos 

entrevistados.  Para a escolha dos pseudônimos, optamos por homenagear pessoas que foram 

exemplos de superação, mostrando que todos podem se desenvolver, independentemente de 

suas deficiências. São eles: Hellen Keller, Marla Runyan, Vincent Van Gogh, Terezinha 

Guilhermina, John Nash, Frida Kahlo, Pedro Paulo Neves, Cátia Oliveira, Carolina Tanaka 

Meneghel, Ariel Goldenberg, Dorina Nowill, Laura Bridgman, Olga Ivanovna, Emmanuelle 

Laborit, Marlee Matlin e Mara Gabrille. 

Ressaltamos que não houve recusa por parte de nenhum sujeito, todos se mostraram 

solícitos, demonstrando até certa necessidade de falar sobre o tema. O único empecilho foi o 

tempo disponível de cada um, pois todos possuíam uma carga horária de trabalho extensa. 
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2.6 Análise dos dados coletados 

 
O tratamento e análise dos dados obtidos após a realização das entrevistas e pesquisa 

documental aconteceu sob a perspectiva da abordagem sócio-histórica da pesquisa qualitativa, 

tentando seguir a mesma fundamentação metodológica, com o intuito de compreender os 

significados existentes para além da realidade aparente, ou seja, na totalidade, a fim de 

construir novos sentidos, o que Marx chama de concreto pensado, uma realidade 

transformada.  

 Do Materialismo Histórico Dialético elegemos as categorias: práxis, totalidade, 

contradição e mediação para analisar os dados encontrados neste estudo. Kuenzer (2008), 

interpretando o pensamento de Marx, assevera que as categorias metodológicas deverão 

auxiliar a relação pesquisador-objeto no decorrer de toda a pesquisa. 

A autora alerta que apenas a enunciação dessas categorias não é suficiente para a 

definição da metodologia na investigação, pois, apesar de elas serem “universais e concretas” 

(KUENZER, 2008, p. 66), não substituem o contado com o conteúdo na compreensão de um 

objeto, sendo necessário, portanto, que o pesquisador elabore categorias de conteúdo 

específicas. 

Cada categoria de conteúdo, por sua vez, é passível de detalhamento, em 

subcategorias, a partir das quais o pesquisador coletará e organizará os dados, 

configurando-se assim um movimento que vai do geral ao particular na exposição, e 

do particular ao geral na investigação e na exposição (KUENZER, 2008, p. 66). 

 

Nesse sentido, além das categorias práxis, totalidade, contradição e mediação, foram 

construídas categorias de conteúdo, com base nos objetivos específicos traçados e, também, a 

partir da aparição recorrente de determinados assuntos nos dados coletados. É evidente que se 

buscou a todo instante as contribuições da dialética, que, ao oportunizar o encontro entre 

teoria e prática, possibilita a compreensão da realidade estudada e sua transformação. 

 

2.7 O objeto de pesquisa no método Materialismo Histórico Dialético 

 

Fazer análise de políticas educacionais requer a compreensão de que não existe 

neutralidade nas decisões do governo, e que todas as ações públicas trazem em seu bojo 

interesses outros, que necessitam ser identificados e compreendidos, a partir de um olhar 

crítico e reflexivo. Desse modo, essa subseção tem o objetivo de situar o nosso objeto de 

estudo, que é a implementação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 
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Educação Inclusiva numa rede municipal de ensino, no método escolhido para a pesquisa, 

buscando compreendê-lo a partir do olhar dialético do marxismo. 

O enfoque marxista, segundo Masson (2012, p. 8): 
 

[...] parte do pressuposto de que não é possível apreender o significado de uma 

política educacional sem a apreensão da lógica global de um determinado sistema de 

produção. Desse modo, não é possível separar o método do conteúdo da obra 

marxiana, pois tal conteúdo contribui na compreensão da política educacional a 

partir dos determinantes econômico, histórico, político e cultural. 

  

Em que pese a educação não ser objeto central dos estudos de Marx, sendo tratada por 

meio de ideias pinceladas em toda a sua obra, compreendemos a importância de nos 

apropriarmos do seu pensamento acerca das relações homem e sociedade, seja no capitalismo, 

seja no socialismo, para pensarmos a educação contemporânea com uma visão crítica da 

educação promovida pelo Estado capitalista, atravessada por políticas neoliberais. 

Para complementar esse pensamento, destacamos a fala de Jesus (2014, p. 233): 
 

Em síntese, trata-se de pensar em uma escola real para seres reais, não em uma 

escola ideal para a manutenção e justificação das desigualdades histórica e 

socialmente construídas. Dessa forma, na concepção histórico-dialética, só é 

possível pensar a educação, a escola e os processos que se inter-relacionam nela e 

com ela a partir da própria dinâmica da sociedade em que se vive. Todavia, os 

limites não são os da permanência e sim os da consciência para a transformação. 

 

Moraes (2014) afirma que Marx vê a educação como um recurso que clarifica a 

consciência humana levando o homem a tomar consciência de sua classe, bem como da 

necessidade de superação das formas de opressão. E citando Gramsci, ressalta: 

 

Para Gramsci (1991), a escola na perspectiva transformadora teria o papel de formar 

os intelectuais que organizarão/formarão uma nova cultura, com o objetivo de 

contribuir com o processo de criação de uma contra-hegemonia à hegemonia 

dominante, pois para ele é na “arena da consciência” que as elites utilizam seus 

intelectuais orgânicos para manter a dominação. Sendo assim, é necessário que as 

consciências sejam libertadas da hegemonia burguesa e criem uma nova cultura com 

novos valores e, consequentemente, uma nova ordem social (MORAES, 2014, p. 

91-92). 

 

Segundo Saviani (2005, p. 17), "não é possível, portanto, compreender radicalmente a 

história da sociedade contemporânea e, consequentemente, a história da educação 

contemporânea sem se compreender o movimento do capital". Nesse sentido, analisar uma 

política educacional de forma isolada, sem inseri-la na totalidade das manifestações sociais 

que a envolvem, seria desenvolver um estudo vazio de criticidade.  

Concordamos, portanto, com Masson (2014, p. 8) quando diz que “uma determinada 

política educacional é um complexo que faz parte de uma totalidade social, por isso é 
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importante o estudo da sua gênese, movimento e contradições”. E, apoiados na concepção 

metodológica de Marx, através da análise das particularidades e determinações, buscamos 

captar o movimento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva na totalidade das políticas educacionais e sua relação com a macroestrutura 

dominante. 

A autora afirma que “a totalidade existe nas e através das mediações, pelas quais as 

partes específicas (totalidades parciais) estão relacionadas, numa série de determinações 

recíprocas que se modificam constantemente pelas contradições existentes no real” 

(MASSON, 2014, p. 9). Nessa abordagem, o estudo da PNEEPEI requer, para a apreensão da 

sua essência, ponderar a correlação de forças (interesses econômicos, políticos, ideológicos) 

que permeiam sua implementação, afinal, na definição de uma política pública quase sempre 

há conflitos e antagonismos de classe. 

Outro aspecto importante da contribuição do materialismo histórico dialético é o 

encadeamento entre a singularidade, a particularidade e a universalidade. Desse modo, nos 

ancoramos no método do Materialismo Histórico Dialético para estudar as políticas 

educacionais, a partir das propriedades:  

 Universalidade - a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva – PNEEPEI; 

 Singularidade – a implementação da PNEEPEI no município de Itapetinga-

BA; 

 Particularidade – comparação do que está posto no Plano Municipal de 

Educação referentes à Educação Inclusiva e o que acontece na prática. 

Para Masson (2014), é necessário que haja um encadeamento entre essas propriedades, 

pois o fenômeno em si é apenas um recorte da realidade, ou seja, a relação entre essas 

propriedades é essencial para apreensão da empiria, ao passo que, dissociadas, podem 

desvincular-se da realidade pesquisada ou alterar sua percepção. 

Referente às categorias da dialética materialista, totalidade, práxis, mediação e 

contradição, escolhidas para o tratamento dos dados encontrados na pesquisa, a autora destaca 

que elas: 

contribuem para a análise das políticas educacionais por possibilitar a compreensão 

de que elas emergem da práxis humana, a qual está fundada na sociedade capitalista, 

em relações sociais antagônicas. Desse modo, só poderão ser essencialmente 

apreendidas no contexto da totalidade social. Por isso a categoria mediação se faz 

importante para aprender uma certa política educativa como um complexo que 

determina e é determinado por outros complexos sociais. Além disso, as políticas 

educacionais são contraditórias, pois ao mesmo tempo em que podem frear o 
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desenvolvimento das potencialidades humanas, podem contribuir, em alguma 

medida, para fazer avançar o desenvolvimento humano (MASSON, 2014, p. 222-

223 grifos da autora). 

 

Com base nas elucidações de Masson (2014) e Kuenzer (2008) sobre as categorias do 

método de Marx, o objeto de pesquisa foi analisado a partir da seguinte organização 

categórica: 

a) A totalidade – mostra que a realidade investigada é parte de uma realidade maior, 

que ao mesmo tempo manifesta e é manifestada por ela, em um movimento dialético, onde a 

relação entre as partes, e das partes para o todo, se dá por meio das contradições e mediações 

existentes. Para nós, representa a política pública educacional, construída historicamente sob a 

égide do capital, atravessada pelo ideal do neoliberalismo, estabelecida, muitas vezes, pelo 

mercado e por organismos internacionais (FMI, Banco Mundial, etc.) influenciando as 

políticas de educação inclusiva;  

b) A práxis – se constitui no movimento crescente do pensamento que parte do 

abstrato, da realidade aparente, para o concreto, através da mediação do empírico, ou seja, é o 

movimento da teoria para a prática e vice-versa, com o objetivo de reconstruir o 

conhecimento através da relação com o objeto de pesquisa. Podemos encontra-lo nas ações 

dos profissionais da educação na materialização da PNEEPEI no município; 

c) A mediação – é o estudo das relações entre as partes, e destas com a totalidade, 

buscando as determinações mais simples do objeto, a fim de compreender seu caráter 

mediador. Refere-se às ações propositivas que estão sendo realizadas pela Secretaria de 

Educação na implementação da política em consonância com as normativas nacionais, bem 

como as propostas de ações futuras que ainda estão no campo do planejamento do município; 

d) A contradição – contribui para esse movimento dialético do pensamento, pois 

busca, através da relação entre os contrários (a realidade e sua negação), não resolver as 

tensões existentes, mas captar a riqueza de suas múltiplas manifestações. Entendemos como a 

relação entre o que está posto como metas para a educação inclusiva no Plano Municipal de 

Educação e o que, de fato, tem acontecido na prática; nas ações não realizadas; nas ações 

realizadas de forma inadequada; nas ações realizadas de forma insipiente; na comparação dos 

discursos; e, também, no ideário inclusivista que permeia a política. 

Todas essas categorias contribuíram de forma consistente para a compreensão da 

realidade investigada, a partir da articulação entre as partes e das partes com o todo, em um 

movimento dialético de construção de um conhecimento novo. 
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2.8 A Teoria Histórico Cultural e sua relação com o Materialismo Histórico Dialético 

 

De acordo com o materialismo histórico, as condições materiais devem ser 

compreendidas dentro de sua historicidade. Por serem produtos do homem e para o homem, 

não são imutáveis, mas podem ser transformadas por ele em qualquer momento. As ideias de 

Marx e Engels exerceram forte influência nas ciências humanas, influenciando também o 

pensamento de Lev Vygotsky, que desenvolveu, a partir desses princípios, a Teoria Histórico-

Cultural (PRESTES, 2012). 

Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) viveu numa época de grandes 

transformações sociais em seu país; vivenciou a primeira revolução proletária do mundo; era 

marxista assumido e se identificou de pronto com o materialismo histórico; junto com seu 

grupo de pesquisadores, dentre eles Luria e Leontiev, provocaram uma revolução na forma de 

compreensão da consciência e das funções superiores do cérebro, ao afirmarem que essas 

capacidades não nascem prontas, mas se desenvolvem no social, na história e na cultura do 

homem (PRESTES, 2012). 

Contrariando as teorias da psicologia evolutiva biológica e a inatista, Vygotsky afirma 

que os processos psíquicos do homem e seu desenvolvimento são de natureza social. “O 

comportamento do homem moderno cultural não é só produto da evolução biológica, ou 

resultado do desenvolvimento infantil, mas também produto do desenvolvimento histórico” 

(VALDÉS, 2012). 

Percebemos aqui uma articulação com o pensamento de Marx, porque Vygotsky 

propõe uma nova forma de pensar do desenvolvimento humano, como resultado de um 

processo histórico, de uma relação dialética com o meio. Dessa maneira, ele rompe com a 

visão determinista que envolvia a psicologia da época e afirma que o indivíduo não é passivo 

nesse processo, mas um sujeito ativo, implicado. Essa nova visão do homem comunga 

completamente com a filosofia do materialismo histórico. 

 Lev Vygotsky era judeu, vindo de uma família tradicional considerada culta, nasceu 

na Rússia, teve uma educação rígida, que estimulava o pensar, característica que o levara a se 

tornar mais tarde um teórico crítico e questionador. O foco dos seus estudos, como professor, 

era a aprendizagem, principalmente das crianças consideradas “com defeito”
2
, como eram 

chamadas na época, que se transformaram em fonte experimental para a construção de sua 

teoria (VALDÉS, 2012). 

                                                      
2
 Forma como eram chamadas as crianças com deficiência na época. 
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 Ao longo de suas pesquisas, Vygotsky desenvolveu alguns conceitos importantes para 

o desenvolvimento da educação especial, destacam-se dentre eles: as Funções Mentais 

Superiores - FMS e as Funções Mentais Elementares – FME. As primeiras constituem-se 

como funções tipicamente humanas, voluntárias e intencionais, ou seja, controladas pela 

consciência. O que nos difere dos animais são justamente nossas funções mentais superiores, 

que são desenvolvidas através da interação com o meio social e cultural. Ao nascer, a criança 

é constituída apenas de funções elementares, que são involuntárias, inatas e reflexas. A 

medida em se desenvolve, sua função cognitiva é aprimorada e consequentemente o 

desenvolvimento das funções mentais superiores (VYGOTSKY, 1998).     

Analisar a inclusão sob a perspectiva da Teoria Histórico Cultural é perceber como a 

relação com o meio social contribui para o desenvolvimento do ser. Vygotsky nos mostra que 

através da interação entre as funções mentais superiores e funções mentais elementares, no 

contato com situações novas, acontece uma “auto-estimulação”, ou seja, novos estímulos são 

desenvolvidos gerando novas funções cognitivas. Dessa forma, a criança não se desenvolve 

apenas socialmente, mas também cognitivamente. 

Vygotsky também desenvolveu o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal - 

ZDP, ou seja, a distância entre o que é real e o nível de desenvolvimento potencial. O 

desenvolvimento real, seriam as conquistas já consolidadas, aquilo que a criança já consegue 

fazer sozinha; o potencial, aquilo que a criança é capaz de fazer com a ajuda do outro. 

Podemos pensar no exemplo de boiar sobre a água, a criança é ciente do que tem que ser feito 

para boiar, mais ainda necessita da ajuda de um adulto para que tenha confiança. Essa 

distância entre o que ela sabe e necessidade de ajuda é o que Vygotsky chama de ZDP.  

Ao gerar Zonas de Desenvolvimento Proximais, a aprendizagem antecede o 

desenvolvimento (VYGOTSKY, 1998), nesse sentido, a escola tem o dever de promover 

essas situações em que as ZDPs das crianças sejam desenvolvidas, para isso é imprescindível 

o papel do professor, como o mediador da aprendizagem. Outro fator relevante é que, como 

cada criança tem uma ZDP diferente, as trocas feitas em sala de aula são importantes e 

necessárias para o avanço da aprendizagem de todos, sendo assim, as salas heterogêneas 

devem ser valorizadas (FREITAS, 1994). 

Outros dois conceitos a respeito das funções cognitivas foram desenvolvidos por 

Vygotsky: o conceito espontâneo e o conceito científico. O espontâneo seria todo 

conhecimento desenvolvido com o meio, toda construção das experiências pessoais que a 

criança já traz consigo; o científico é o conhecimento adquirido na escola. Os conceitos 
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espontâneos possibilitam a construção dos conceitos científicos, e estes, por sua vez, 

contribuem para a reestruturação dos conceitos espontâneos, tornando-os menos abstratos, 

através da relação entre os objetos e seus significados (FREITAS, 1994).  

Partindo desses pressupostos, compreende-se que a Teoria Histórico Cultural defende 

a educação inclusiva, pois Vygotsky criticava as instituições segregadoras, que viam as 

pessoas “com defeito” como incapazes de aprender conceitos científicos, ensinando-lhes 

apenas artes manuais, música, etc. Para Vygotsky, estudioso da Defectologia
3
: “a criança cujo 

desenvolvimento está complicado pelo defeito não é simplesmente uma criança menos 

desenvolvida que seus coetâneos normais, senão desenvolvida de outro modo” (VYGOTSKY, 

1997, p. 12).  

Cabe à escola, assim, conhecer os diferentes modos de aprendizagem dos alunos com 

deficiência e investir em suas potencialidades. Para Vygotsky, esses alunos não têm nem 

mais, nem menos capacidade que os alunos sem deficiência, apenas precisam de mais tempo 

para internalizar os signos e as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de suas 

potencialidades. Por isso, a aprendizagem dessas crianças deve ser baseada nas suas 

características qualitativas e não apenas nas quantitativas, como se fazia em defectologia que 

ensinava a “calcular e a medir que a experimentar, observar, analisar, diferenciar e 

generalizar, descrever e definir qualitativamente” (VYGOTSKY, 1997, p. 11). 

Sobre esse aspecto são importantes as contribuições de Würfel (2015, p. 26): 
 

Ao analisar apenas aspectos quantitativos da aprendizagem de crianças com 

deficiência, promoveu-se a ideia de que o ensino para estas crianças deveria ser mais 

lento e com redução de conteúdo, assim os espaços onde havia educação especial 

não valorizavam a diversidade e restringiam as potencialidades das crianças, as 

quais continuavam vivendo de forma segregada e excluída de educação de 

qualidade. As crianças com deficiência podem desenvolver-se tanto quanto crianças 

que não apresentam nenhuma deficiência, porém é necessário compreender que este 

aprendizado se dará em um tempo diferenciado e o olhar do professor terá um 

destaque imprescindível para valorização das competências das quais o aluno já 

possui e quais necessitará de auxílio maior.  

 

Existem várias nomenclaturas para a Teoria de Vygotsky: sócio-histórica, sócio-

cultural, sócio-interacionista, entre outras; Leontiev, após a morte de Vygotsky, referiu-se à 

teoria, em várias de suas obras, como histórico-cultural (WÜRFEL, 2015) e foi essa a 

nomenclatura que escolhemos para nos referir nesta pesquisa: Teoria Histórico Cultural. 

                                                      
3
 Defectologia - campo de estudo que se estuda as pessoas que apresentam algum tipo de “defeito” – aqueles que 

não se enquadram nos parâmetros da normalidade. Seja sob uma condição física, seja sob uma condição 

psicológica. 
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Segundo esse autor, a Teoria Histórico Cultural vem sendo utilizada em pesquisas 

sobre educação, sobretudo em Educação Especial, porque: 
 

A inclusão educacional na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural não se limita 

apenas a uma possibilidade de socialização dos alunos com necessidades educativas 

especiais à convivência com demais alunos e professores, mas principalmente a um 

real desenvolvimento cognitivo e social do sujeito. [...] Para Vygotsky o que 

distingue os seres humanos dos outros seres é a inserção social e o atravessamento 

cultural, as crianças são seres interativos, produzem-se no meio social e assim, se 

socializam. Essa interação é um modo como os sujeitos vão se desenvolvendo 

mediante os aspectos culturais (COSTAS; FERREIRA, 2011, apud WÜRFEL, 2015, 

p. 30). 

 

A partir dessas análises, é possível inferir que os estudos de Vygotsky, apesar de se 

situarem no início do século passado, lançaram propostas para a construção da educação 

especial numa perspectiva inclusiva: ao defender que as pessoas com deficiência podem 

aprender tanto quanto as que não têm deficiência, apenas em tempos e de formas diferentes; 

ao criticar a segregação e defender a inserção desses alunos nas classes regulares, não apenas 

como forma de socialização, mas como princípio de desenvolvimento cognitivo; ao defender 

a mediação como responsável pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores, e, 

dessa forma, a necessidade do aluno com deficiência estar em contato com adultos preparados 

para trabalhar suas habilidades e especificidades, e com os outros colegas, também 

possuidores de habilidades diversificadas.  

Desse modo, a Teoria Histórico Cultural foi escolhida para fundamentar teoricamente 

esta pesquisa, não só pela sua relação com o método adotado, o materialismo histórico-

dialético, ou pelas contribuições dos estudos de Vygotsky para os avanços em educação 

especial, principalmente por seu caráter crítico, dialético e transformador, essencial para a 

construção de uma educação, de fato, inclusiva.  

 

 

 
  



46 
 

3 A PNEEPEI NO BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES 

 
O começo de todas as ciências é o espanto de as 

coisas serem o que são.  

Aristóteles 

 
 

Esta seção apresenta os resultados de um mapeamento da produção científica 

brasileira, referente à implantação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva - PNEEPEI, expressa nas dissertações de mestrado e teses de 

doutorado defendidas desde a implantação da política, em 2008. Trata-se dos primeiros passos 

para a construção de um “Estado da Arte”, que serviu de subsídio para esta dissertação.   

O percurso metodológico utilizado seguiu a ordem: levantamento bibliográfico da 

produção; seleção das produções que mais se aproximavam do tema da pesquisa, a 

sistematização das informações e organização dos resultados. Para a análise dos dados, 

considerou-se o ano de publicação das produções, a região do país em que se concentram e a 

relação dos temas com os objetivos da pesquisa.  

A busca dessas produções foi realizada no Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Esse tipo de levantamento 

bibliográfico é também conhecido como “estado da arte”.  
 

O estado da arte é um método de pesquisa que se realiza por meio de uma revisão 

bibliográfica sobre a produção de determinada temática em uma área de 

conhecimento específica. Essa revisão busca identificar que teorias estão sendo 

construídas, quais procedimentos de pesquisa são empregados para essa construção, 

o que não está em discussão e precisa ser trabalhado, que referenciais teóricos se 

utilizam para embasar as pesquisas e qual sua contribuição científica e social 

(SILVA; CARVALHO, 2014, p. 348). 

 

Portanto, ao utilizar esse método, objetivou-se fazer um mapeamento e análise do que 

tem sido produzido sobre a PNEEPEI no país, com o intuito de conhecer o conteúdo das 

pesquisas, para evitar repetições, bem como identificar as lacunas existentes, possibilitando, 

assim, uma evolução nos estudos da área. Todavia, algumas características do estado da arte 

devem ser observadas ao se desenvolver um estudo com esse método. Silva e Carvalho (2014, 

p. 349) destacam: 

O recorte temporal e espacial nesse método é necessário porque as análises feitas 

referem-se a concepções e práticas presentes em determinados contextos sociais, 

políticos, econômicos, culturais etc. Outra característica é o recorte temático, pois 

serve para definir e delimitar o que se busca mapear, possibilitando aos/às 

pesquisadores/as ou fazerem análises aprofundadas, ou realizarem um panorama 

amplo sobre determinados temas. [...] A definição das fontes em que serão feitos os 

levantamentos é importante para dar confiabilidade ao trabalho, uma vez que se 

espera rigorosidade destas nas avaliações das produções que publicam. 



47 
 

Para o levantamento dos dados foram observados os títulos e os resumos das 

produções e, conforme a aproximação com os objetivos da pesquisa, foi feito também a 

leitura da introdução, conclusão, e, em alguns casos, a leitura do trabalho na íntegra. 

 O corpus deste estudo, que foi realizada em outubro de 2017, é composto de 163 

produções referentes à Política de Educação Inclusiva, entre 2008 e 2016. A busca foi 

realizada por meio das palavras-chave políticas, educação especial e inclusão. No Banco de 

Teses e Dissertações da CAPES, após fazer os filtros necessários, encontrou-se um número 

imenso de trabalhos, que totalizavam mais de dezessete mil produções. Seguiu-se então para 

um segundo momento, que foi a leitura de todos os títulos, excluindo àqueles que não se 

relacionavam diretamente com o tema de estudo. Foram visitadas apenas as primeiras 280 

páginas do site e selecionados 144 trabalhos, sendo 19 teses e 125 dissertações.  

Diante da amplitude do tema “inclusão”, foram selecionados apenas os trabalhos 

referentes ao campo das análises de políticas. Foram descartadas as produções que faziam 

referência: ao estudo de práticas inclusivas; ao estudo da inclusão por fatores de gênero, etnia, 

vulnerabilidade social; ao estudo de deficiências específicas (sem tratar das políticas); ao 

estudo da inclusão pela visão da pessoa com deficiência ou na visão dos professores. Sendo 

assim, desconsiderados esses trabalhos, passou-se para o terceiro momento, que foi a 

separação das produções por ano, região do país, identificação dos temas e seleção daqueles 

que se relacionam mais especificamente com os nossos objetivos investigativos. 

No último momento realizou-se um estudo qualitativo de caráter exploratório com um 

recorte intencional da amostra, com o objetivo de conhecer de que forma a Política Nacional 

de Educação Especial foi implantada em municípios brasileiros, quais os desafios enfrentados 

pelas secretarias municipais de educação e as experiências bem-sucedidas. A análise foi 

realizada a partir da construção de categorias temáticas. 

 

3.1 O que dizem as pesquisas sobre a Educação Inclusiva no Brasil  

 

A primeira etapa da análise refere-se à distribuição das produções científicas por ano 

de defesa, por regiões geográficas e por foco de interesse das temáticas. O gráfico 1 apresenta 

a distribuição da produção científica, extraída do banco de teses e Dissertações da CAPES, a 

partir do ano em que os trabalhos foram defendidos. É importante destacar que o recorte 

temporal 2008 – 2016 é devido ao ano em que foi implantada a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008.  
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Gráfico 1 - Produções acadêmicas por ano de defesa 
 

 
Fonte: Banco da CAPES.    (Elaborado pela Autora) 
  

É possível identificar, a partir da leitura do gráfico 1, que no ano de 2008, ano de 

implantação da política em estudo, já temos a defesa de três 03 trabalhos sobre o tema.  A 

quantidade foi aumentando gradativamente, destacando um número maior em 2015, 19% da 

produção acadêmica, ano da instituição da Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com 

Deficiência.  

 A seguir temos a distribuição das produções científicas nas regiões do país. O objetivo 

desse mapeamento é, além de identificar a região onde ocorre o maior número de estudos, 

observar de forma panorâmica como andam as pesquisas sobre o tema na Região Nordeste, 

região onde se localiza o município desta investigação. 

De acordo com o gráfico 2, é possível verificar que a região Nordeste se encontra em 

terceiro lugar, com 20 trabalhos, ou seja, 14% da produção, a região Centro-oeste em quarto 

lugar, com 12 trabalhos, 8% da produção e a região Norte em último lugar, com 05 trabalhos, 

apenas 3% da produção total. 
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Gráfico 2 - Distribuição quantitativa das produções acadêmicas por regiões geográficas 
 

 
Fonte: Banco da CAPES.    (Elaborado pela Autora) 

 

Percebemos o predomínio da região Sul, com 58 trabalhos, o que equivale a 40% da 

produção total, seguida da região Sudeste, com 50 trabalhos, equivalente a 35% da produção. 

Este fato pode ser justificado pelo número elevado de universidades e cursos de pós-

graduação nessas regiões, inclusive oferecendo cursos específicos de Educação Especial. 

Sobre esse aspecto, Broietti, Santin Filho e Passos (2014, p. 248) afirmam:  

 

O destaque da região Sudeste em termos de produtividade acadêmica, em relação às 

demais regiões, pode ser justificado pelo fato de que nessa região encontra-se a 

maior quantidade de programas de pós-graduação e também os mais antigos, 

principalmente na área de Educação. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o 

programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio) possui o curso de Mestrado que foi pioneiro no país e 

vem funcionando regularmente desde 1966. O curso de Doutorado foi iniciado em 

1976. 

 

O gráfico 3 nos apresenta a distribuição das produções científicas na Região Nordeste. 

O objetivo desse mapeamento é descobrir a posição do estado da Bahia nesse universo, para 

termos uma visão dos estudos sobre a temática em âmbito regional. A leitura desse gráfico 

nos mostra que a Bahia apresenta o maior número de produções científicas sobre Educação 

Inclusiva, 05 trabalhos, equivalente a 3% da produção da região. Porém, se comparado com o 

percentual total, esse resultado ainda é pequeno, o que nos leva a conclusão de que a nossa 

pesquisa é relevante e necessária. 
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Gráfico 3 - Distribuição das Produções Acadêmicas na Região Nordeste 
 

 
Fonte: Banco da CAPES.     (Elaborado pela Autora) 

 

Observa-se que em segundo lugar estão os estados do Rio Grande do Norte, Maranhão 

e Ceará, com três trabalhos cada um, ou seja, 2% da produção. Em terceiro lugar estão os 

estados da Paraíba e Sergipe, com 02 trabalhos cada um, 1,4% da produção. Em quarto e 

último lugar está o estado de Alagoas, com apenas 01 trabalho, 0,6% da produção. 

Destacamos os estados de Pernambuco e Piauí, sem nenhuma produção. Tal aspecto não 

significa ausência total de produção nesse período, apenas que nas 280 páginas visitadas por 

nós não foram encontrados trabalhos, mas nas outras 320 páginas do site pode haver. 

Com relação ao foco de interesse nas produções, pode ser assim caracterizado: 49% 

abordam a inclusão de modo geral, com ênfase na Política de Educação Inclusiva e sua 

implantação em munícipios, estados e regiões do país; 14% abordam especificamente a 

inclusão de alunos com deficiência nos diferentes segmentos (educação infantil, ensino 

fundamental, EJA
4
, ensino médio e superior); 12% abordam a inclusão com ênfase nos tipos 

específicos de deficiência e 25% abordam temas diversos, como formação docente, AEE
5
, 

tecnologia assistiva, etc. O quadro 1 a seguir mostra esses dados em números absolutos. 

 

 

                                                      
4
 Educação de Jovens e Adultos 

5
 Atendimento Educacional especializado 
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Quadro 1- Foco de Interesse das Temáticas e Número de Trabalhos 
 

Foco de Interesse das Produções Nº de Trabalhos 

Políticas de Educação Inclusiva em municípios, estados e 

regiões brasileiras. 
71 

Inclusão de alunos com deficiência na Educação Infantil 04 

Inclusão de alunos com deficiência no Ensino Fundamental  03 

Inclusão de alunos com deficiência no Ensino Médio  04 

Inclusão de alunos com deficiência na EJA 02 

Inclusão de alunos com deficiência no Ensino Superior 07 

Inclusão de alunos com deficiência visual 03 

Inclusão de alunos com deficiência auditiva 05 

Inclusão de alunos com deficiência intelectual 02 

Inclusão de alunos com TDA
6
 , TDAH

7
, síndromes 03 

Inclusão de crianças com altas habilidades e superdotação 01 

Inclusão de crianças com  autismo 03 

Inclusão e formação docente 06 

AEE e salas de recursos multifuncionais 23 

Inclusão e PPP
8
 01 

Inclusão e tecnologias assistivas 02 

Inclusão em periódicos 02 

Escolas especializadas e Educação Especial 01 

Inclusão em escolas de tempo integral 01 

Fonte: Banco da CAPES.     (Elaborado pela Autora) 

 

De imediato, chama atenção o número expressivo, 5%, de produções com foco no 

Ensino Superior, se relacionado com os outros segmentos, o que pode significar um avanço da 

política de educação inclusiva, visto que em épocas passadas não era (ou pouco era) 

registrada a presença desses alunos em universidades.  

Observamos também um número grande, 16%, de pesquisas sobre o Atendimento 

Educacional Especializado – AEE e salas de recursos multifuncionais. Após da implantação 

do Decreto 6.571/08, revogado pelo Decreto 7.611/2011, o interesse de muitos pesquisadores 

passou a ser a análise de como essa normativa estava se materializando na prática, ou seja, 

                                                      
6
 Transtorno Déficit de Atenção 

7
 Transtorno Déficit de Atenção com Hiperatividade 

8
 Projeto Político Pedagógico 
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como está sendo oferecido esse AEE e em que condições essas salas de recursos 

multifuncionais estão trabalhando; estão promovendo de fato a inclusão dos alunos com 

deficiência? 

O maior número de produções científicas tem como foco de interesse as Políticas de 

Educação Inclusiva em municípios, estados e regiões do país, 71 trabalhos, o que equivale a 

49% da produção. É sobre esse bloco de trabalhos que nos debruçamos na segunda etapa de 

nossa análise. Porém, como o número de produções é bem expressivo, intencionalmente 

fizemos um recorte na amostra e selecionamos 06 trabalhos referentes à Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva nas cinco regiões brasileiras, e 04 

trabalhos que estudam a efetivação dessa política em municípios baianos.  

A análise desses trabalhos contribuiu para a construção de um referencial acerca da 

PNEEPEI em nível nacional e local, dando-nos uma visão panorâmica dos avanços, desafios e 

dificuldades que permeiam a construção de uma educação que seja, de fato, inclusiva. Com 

relação a essas produções, seguem descritos os objetivos. 

No ano de 2010 foi defendida a dissertação “Reflexos da Política Nacional de Inclusão 

Escolar no município-pólo de Vitória da Conquista-BA”, com o objetivo de analisar a 

inclusão escolar no contexto do município estudado, a partir das concepções dos professores 

que atendem alunos com deficiência na sala de aula da rede regular, com desafio de dar voz 

aos sujeitos diretamente responsáveis pelos processos educativos inclusivos (LAGO, 2010). 

No ano de 2011 foi defendida a dissertação “Programa de Educação Inclusiva: direito 

à diversidade – proposição/implementação no município de Feira de Santana-BA”. Essa 

dissertação apresentou como objetivo principal analisar as implicações do Programa, no 

âmbito da gestão das políticas de educação especial do município de Feira de Santana- BA, no 

período de 2003-2010, buscando compreender como essas políticas são gestadas e 

implementadas (SOTO, 2011). 

No ano de 2012 foi defendida a tese de doutorado intitulada “A política de Educação 

Especial, a Perspectiva Inclusiva e a centralidade das Salas de Recursos Multifuncionais: a 

tessitura na Rede Municipal de Educação de Vitória da Conquista- BA”. Com o objetivo de 

compreender as configurações assumidas pela atual Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva, na Rede Municipal de Vitória da Conquista- BA, esse 

trabalho deu ênfase aos “possíveis efeitos” do processo de implementação das salas de 

Recursos Multifuncionais no interior das escolas (SANTOS, 2012). 
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No ano de 2013 foram defendidas 03 produções, todas relacionadas à educação 

inclusiva em regiões brasileiras. A dissertação “Educação e Inclusão em escolas públicas da 

região Norte”, apresenta como objetivo traçar um panorama sobre as atuais políticas públicas 

voltadas para o atendimento de alunos com Necessidades Educativas Especiais – NEE em 

alguns estados da região Norte do Brasil, com o desafio de compreender a inclusão enquanto 

processo histórico-social (DAMBROS, 2013). 

A segunda dissertação, “Política Nacional de Educação Inclusiva: um estudo sobre a 

sua efetivação na região Centro-oeste do Brasil”, objetiva analisar como está se consolidando 

a política nacional de educação inclusiva na região Centro-oeste, para tal foi realizada uma 

pesquisa de campo em 03 escolas de estados e municípios diferentes (HESSMANN, 2013). 

A terceira produção, “A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva: retratos da Região Sudeste do Brasil”, é uma tese de doutorado e tem 

como objetivo traçar um panorama da referida região quanto à implantação dos princípios e 

determinações de tal política. Este trabalho também foi realizado em 03 escolas de estados e 

municípios diferentes (RODRIGUERO, 2013). 

No ano de 2015 foram defendidas 02 produções, uma, referente a uma região 

brasileira e uma referente a um município baiano. A tese de doutorado intitulada “Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva na região Sul do 

Brasil”, assim como os outros trabalhos relacionados anteriormente, apresenta como objetivo 

investigar, analisar e compreender a efetivação da referida política nos três estados da região 

(GARCIA, 2015). 

A segunda produção, “A Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva: trajetórias de uma política em ação no município de Tucano-BA”, é uma 

dissertação, que objetiva analisar a implantação dessa mesma política na Rede Municipal de 

Educação de Tucano-BA. Apesar da política ter sido implantada em 2008, o marco temporal 

dessa pesquisa é de 2005 a 2012, pois o município, através da adesão ao Programa Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade, em 2005, vem seguindo as orientações da PNEE-EI, de 

2008, alterando, portanto, a história da Educação Especial e da educação regular local 

(SANTOS, 2015). 

Em 2013 foi defendida a dissertação “A Política de Educação Inclusiva e o 

Atendimento Educacional Especializado na Rede Regular de Ensino: um olhar sobre a região 

Nordeste”, visando apresentar os encaminhamentos que tem subsidiado a implantação do 

Atendimento Educacional Especializado como modalidade de Educação Especial no contexto 
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da Educação Básica na região Nordeste do Brasil. Os referenciais desse estudo são aspectos 

que versam sobre as condições de acesso, permanência e apropriação do conhecimento dos 

alunos na educação inclusiva (FELLINI, 2013). 

Em 2016 foi defendida uma tese de doutorado, cujo título é “Política Nacional de 

Educação Inclusiva: um estudo sobre sua efetivação nas cinco regiões brasileiras”. Esse 

trabalho busca mapear a efetivação da política nas cinco regiões brasileiras. Para tal foi 

aplicado um questionário com 889 docentes da Educação Básica das 27 unidades federativas 

do Brasil (CEREZUELA, 2016). 

 

3.2 Desafios e avanços na implementação das políticas de Educação Inclusiva 

 
A segunda etapa da análise foi dividida em dois grandes eixos: dificuldades e limites 

que permeiam o processo de implantação da política de educação inclusiva e avanços, ou 

seja, experiências bem-sucedidas. Para tanto, a análise foram criadas 02 categorias e 

subcategorias, elaboradas a partir da leitura dos trabalhos e do grau de recorrência nos 

mesmos. 

 

Quadro 2 - Categorias e Subcategorias para Análise dos Dados 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

Ações que promovem a 

educação inclusiva 

Atendimento Educacional Especializado – AEE / Salas de 

Recursos Multifuncionais - SRM 

Aceitação e integração dos professores 

Acessibilidade Física e arquitetônica 

Práticas pedagógicas inclusivas 

Formação de professores 

Apoio (governo, secretaria de educação, escola, família) 

 

Dificuldades e limites da 

efetivação das políticas de 

educação inclusiva 

Atendimento Educacional Especializado – AEE / Salas de 

Recursos Multifuncionais - SRM 

Aceitação e articulação dos professores 

Acessibilidade Física e arquitetônica 

Práticas pedagógicas inclusivas 

Formação de professores 

Apoio (governo, secretaria de educação, escola, família) 

Fonte: Banco da CAPES.   (Elaborado pela Autora) 
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Optou-se por deixar as mesmas subcategorias nas duas categorias, porque na mesma 

proporção em que elas ocorrem como avanços, ocorrem também como dificuldades. Na 

primeira grande categoria foram apresentadas as ações propositivas que contribuem para a 

efetivação das políticas inclusivas. A primeira subcategoria refere-se ao Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). Em todos os 

trabalhos visitados esse atendimento tem acontecido, em alguns de forma mais efetiva que em 

outros, porém significando um avanço em relação à segregação que acontecia nas classes 

especiais. Em se tratando do município de Vitória da Conquista - BA, Santos afirma: 
 

Na atualidade, dos 633 alunos incluídos, 133 têm sido contemplados pelo AEE, 

realizado nas Salas de Recursos Multifuncionais. Em termos estatísticos, esse 

número poderá ser considerado ainda insuficiente (é insuficiente), porém, se 

observarmos o percurso histórico de inexistência desses serviços, avaliaremos esse 

mesmo número como um avanço no que diz respeito a um tipo de atenção 

complementar e suplementar aos alunos com deficiência no interior das escolas da 

rede (SANTOS, 2012, p. 133). 

 

 Da mesma forma, Santos (2015) reconhece que no município de Tucano-BA, sobre a 

oferta do AEE em SRM, houve avanços. O município iniciou com duas SRM, ao final de 

2008 este número foi alterado para cinco salas e chegou a onze. Outro ponto positivo foi a 

transformação da APAE em Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAEE. 

Destaca-se avanços, ainda que insatisfatórios, no município de Feira de Santana, com a 

criação do Núcleo de Educação Inclusiva, em 2006 (SOTO, 2011, p. 124).  

Nas pesquisas de Dambros (2013), Fellini (2013), Garcia (2015), Hessmann (2013) e 

Rodriguero (2013) sobre a educação inclusiva nas regiões brasileiras, constatou-se também 

avanços na efetivação do AEE. Garcia (2015) e Rodrigueiro (2013) destacam a postura 

intencional de alguns professores para mediar a aprendizagem, afirmam que nas regiões sul e 

sudeste a maioria das escolas investigadas há participação do professor pedagogo nas ações 

do AEE. Hessmann (2013) afirma que na Região Centro-oeste há uma efetiva articulação nas 

três escolas investigadas.  

A segunda subcategoria traz à discussão a aceitação e articulação dos professores do 

AEE com os professores das classes comuns. Observou-se mais obstáculos do que avanços, 

porém, nas regiões Nordeste; Sul e Sudeste, destaca-se uma estreita parceria entre os 

professores das SRM e os professores das classes comuns, com reuniões semanais para o 

planejamento antecipado das atividades a serem realizadas, as adaptações de materiais e do 

currículo (CEREZUELA, 2016, p. 193; 195).  



56 
 

Na terceira subcategoria, que trata da acessibilidade física e arquitetônica, Santos 

(2015, p. 165) destaca que sobre a garantia de acessibilidade, o Programa Escola Acessível, 

com recursos oriundos do Governo Federal, viabilizou reformas arquitetônicas nas escolas e 

compra de recursos pedagógicos para as SRM no município de Tucano-BA. Os avanços nesse 

aspecto são claros, porém, equipar salas de aula e adequar o espaço físico da escola não 

garante a inclusão escolar (CEREZUELA, 2016, p. 201). 

A quarta subcategoria refere-se às práticas pedagógicas como ações que possibilitam à 

inclusão dos alunos com deficiência. Apesar de se sentirem “despreparados”, muitos 

professores estão buscando fazer a diferença. Foram destacados alguns exemplos: “professora 

especialista com iniciativas individuais”, “adaptação das atividades” (GARCIA, 2015); 

“atividades docentes intencionais e pedagogicamente planejadas”, “a professora da SRM é 

criativa” (DAMBROS, 2013). 

Corroborando com os autores citados, Santos discorre sobre o município de Vitória da 

Conquista - BA: 

Observei que os professores buscam realizar parcerias por meio de conversas, de 

trocas de informações sobre os avanços dos alunos, informalmente, e, formalmente, 

quando acontecem os encontros bimestrais para compartilhamento de avaliações, 

socialização de parcerias e demonstração do trabalho que vem sendo realizado nas 

Salas de Recursos. [...] A produção de materiais didáticos também é sinalizada com 

base nessas parcerias. Há também visitas das professoras das Salas de Recursos às 

salas de aula regular (SANTOS, 2012, p. 150). 

 

 Na quinta subcategoria, que discute sobre a formação dos professores, os autores 

sinalizam que a formação inicial acontece, conforme manda a legislação, e a formação 

continuada tem acontecido, mas de forma insuficiente ainda, mais direcionada aos professores 

do AEE (DAMBROS; HESSMANN; FELLINI; RODRIGUERO, 2013; GARCIA, 2015).  

Em alguns locais da região Centro-oeste destaca-se reuniões mensais de formação 

continuada com professores do AEE (HESSMANN, 2013); já em outro lugar da região Sudeste 

há formação continuada frequente, oferecida pelo Centro Municipal de Estudos e Projetos 

Educacionais (RODRIGUERO, 2013). Santos destaca que no município de Tucano-BA: 
 

Foram apontados cursos de formação para professores do AEE, em nível de 

extensão e de pós-graduação através do ensino à distância, todos promovidos pelo 

MEC/SEESP em parceria com a Universidade Federal do Ceará; curso para 

proficiência em LIBRAS, por iniciativa da Gestão Pública Municipal, além de 

formação continuada e em serviço organizada pela equipe da Semec e pelos 

orientadores pedagógicos nos núcleos escolares (SANTOS, 2015, p. 165). 

 

 A sexta e última subcategoria trata do apoio do governo/secretaria de 

educação/escola/família na efetivação das políticas de educação inclusiva. Os autores 
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destacam ações intersetoriais de parceria entre as Secretarias de Educação, escola e Secretaria 

de Saúde na disponibilização de profissionais como profissionais como psicólogo, 

fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional (FELLINI, 2013; SANTOS, 2015); 

com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, para a aquisição de assistentes 

sociais; e a Secretaria de Transportes, para viabilizar o transporte dos alunos para os 

atendimentos nas Salas de Recursos e no Centro de Atendimento Educacional Especializado – 

CAEE (SANTOS, 2015). 

 No que se refere ao apoio da escola, foi sinalizado que algumas escolas oferecem 

almoço ao aluno de AEE para evitar a evasão no turno oposto (FELLINI, 2013; 

RODRIGUERO, 2013); riqueza de materiais disponíveis aos professores (FELLINI, 2013); 

limite de 2 alunos com deficiência nas classes comuns, não podendo ultrapassar 20 alunos por 

sala (HESSMANN, 2013). Destaca-se também a presença de outros profissionais que apoiam 

o processo inclusivo no dia a dia escolar (RODRIGUERO, 2013). 

 Na segunda grande categoria foram apresentadas as dificuldades e limites da 

efetivação das políticas de educação inclusiva. Na primeira subcategoria, o Atendimento 

Educacional Especializado – AEE e Salas de Recursos Multifuncionais – SRM.   os autores 

destacam  conflitos na especificação do aluno de AEE, ou seja, alunos com outras 

dificuldades são encaminhados para o AEE, inflando o sistema (DAMBROS; 

RODRIGUERO; HESSMANN, 2013); baixa qualidade do AEE, inadequado à nova política; 

frequência baixa dos alunos no turno oposto para o AEE (RODRIGUERO, 2013); presença de 

estagiários exercendo a docência na falta de professor de AEE (DAMBROS, 2013); com a 

implantação das SRM o atendimento educacional especializado passou a acontecer 

“exclusivamente” nesses espaços (SOTO, 2011); número insuficiente de docentes para a 

demanda (RODRIGUERO, 2013). 

 Na segunda subcategoria, a aceitação e articulação dos professores, os autores 

evidenciam a dificuldade por parte de alguns professores das classes comuns de aceitarem 

trabalhar com o aluno com deficiência (DAMBROS; RODRIGUERO; HESSMANN, 2013) e 

falta de diálogo entre os professores do AEE e os professores das classes comuns. Quanto a 

esse aspecto, Cerezuela aponta: 
 

Entre as quinze escolas observadas, onze relatam ações que envolvem o diálogo 

entre os educadores, em momentos de reuniões, formação continuada ou até mesmo 

em planejamento das atividades ou socialização dos resultados. Na mesma 

proporção, o inverso ocorre. Uma das dificuldades que os professores especializados 

pontuam de forma significativa é a resistência dos professores do ensino comum na 

efetivação da inclusão. Essa resistência se expressa de diferentes formas, entre elas: 

transferir a responsabilidade para o professor do AEE, evitando ou não concluindo 
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as propostas discutidas, não exigindo do aluno incluso respostas de desempenho de 

acordo com suas capacidades – o que denota uma exclusão, pois o aluno não é 

percebido como pertencente ao grupo – e também, a não aceitação do aluno em sala 

(CEREZUELA, 2016, p. 196). 

 

 A terceira subcategoria, acessibilidade física e arquitetônica, é a que apresenta um 

número menor de incidências, porém, nas regiões Norte e Nordeste, principalmente a 

Nordeste, observou-se na maioria das escolas pesquisadas a falta de acessibilidade física e 

escolas com barreiras arquitetônicas (DAMBROS; FELLINI, 2013). 

 Na quarta subcategoria, práticas pedagógicas, foi sinalizado que o planejamento 

semestral apresenta fragilidades (CEREZUELA, 2016) e que alunos matriculados em anos 

diferentes do ensino comum realizavam a mesma atividade (HESSMANN, 2013). Isso denota 

que a prática pedagógica nas classes comuns não atende as especificidades dos alunos 

inclusos (GARCIA, 2015). Outros pontos observados foram: a ausência de recursos 

pedagógicos na área da deficiência visual e dificuldade na manutenção dos equipamentos; 

discurso inclusivo, prática excludente (DAMBROS, 2013). 

 A quinta categoria, formação dos professores, foi citada em todos os trabalhos 

visitados. É unânime a insatisfação dos professores em relação a falta de formação 

continuada, a descontinuidade desses cursos, a insuficiência de vagas, atendendo apenas aos 

professores do AEE. Destacamos algumas observações feitas pelos autores: documentos 

oficiais de alguns municípios contemplam a formação, mas não detalham a sua realização 

(DAMBROS, 2013), escolas disponibilizam apenas dois professores para participarem do 

curso, com o compromisso de repassá-lo aos demais (FELLINI, 2013); professores são 

orientados a buscarem formação particular (RODRIGUERO, 2013). 

 Segundo Lago (2010), a política de inclusão no município de Vitória da Conquista- 

BA avançou, a partir da criação do Núcleo de Educação Inclusiva, contudo em relação à 

capacitação dos professores o objetivo não foi alcançado: 
 

Os participantes apontaram que as ações do Núcleo poderiam ser aperfeiçoadas e 

ampliadas, pois a maioria dos professores entrevistados não participou de uma 

formação em serviço, que contemplasse as necessidades dos mesmos. Dos 

professores que realizaram cursos voltados ao AEE, apenas três relataram que 

estavam satisfeitos (LAGO, 2010, p. 139). 

 

Em contrapartida, no município de Tucano-BA, foi observado que muitos professores 

sentem falta de processos formativos, porém, não demonstram disponibilidade para ler, para 

participar dos encontros, quando esses ocorrem (SANTOS, 2015). Já no município de Feira 

de Santana-BA, a partir do Programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade, não foram 
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mais desenvolvidas formações para os professores. Desde 2009 a única formação que ocorreu 

foi voltada para os professores das salas de recursos (SOTO, 2011). 

Por fim, a sexta categoria, apoio do governo/secretaria de educação/escola/família, os 

autores destacaram: falta de transporte coletivo gratuito, dificultando a frequência dos alunos 

ao AEE; descompromisso da família compromete a frequência e desempenho dos alunos, 

falta de compreensão da importância do AEE por parte da família e professores (FELLINI; 

DAMBROS, 2013); ausência de intérprete dificultando a comunicação entre aluno/ professor/ 

colegas (FELLINI, 2013); falta de refeição aos alunos; falta de salas climatizadas em regiões 

de extremo calor (CEREZUELA, 2016); ausência de profissionais de apoio para ajudar nas 

tarefas diárias e falta de capacitação dos profissionais existentes (DAMBROS, 2013).  

Concordamos com Cerezuela (2016), ao ressaltar que existem contradições entre os 

discursos de investimento nas políticas de educação inclusiva e a realidade vivenciada. 

Segundo a autora, tudo isso é consequência de uma política educacional que não dá a devida 

atenção à inclusão de fato, ou seja, à construção de ambientes realmente inclusivos, onde os 

alunos não sejam apenas inseridos, mas possam desenvolver-se de forma plena.  

 A realização desse estudo foi de extrema importância para a ampliação de 

conhecimentos acerca da temática e possibilitou uma visão panorâmica da educação inclusiva 

no âmbito nacional e regional, contribuindo, portanto, para a construção do referencial teórico 

desta dissertação. 

 Percebeu-se que o aumento das pesquisas nesses oito anos, 2008 a 2016, indica a 

relevância e complexidade do tema educação inclusiva para os estudiosos da educação. 

Alguns aspectos ficaram evidentes a partir desse mapeamento e poderão nortear pesquisas 

futuras. Por exemplo, é necessário que se ampliem mais os estudos sobre as tecnologias 

assistivas, pois elas são recursos imprescindíveis para os processos inclusivos. Também foram 

encontrados poucos trabalhos sobre as políticas de inclusão no Ensino Médio, especialmente 

nas escolas estaduais. A maioria das pesquisas encontradas nessa área abordam o ensino 

profissionalizante, oferecido pelos Institutos Federais. É sabido que os Institutos Federais 

possuem recursos que possibilitam a efetivação das políticas inclusivas, diferente das escolas 

estaduais, que vivem uma realidade de “quase abandono” por parte dos governos.  

 Quanto aos trabalhos analisados, ficou evidente que, apesar das características comuns 

de cada região brasileira, as escolas pesquisadas apresentam aspectos que se convergem, tanto 

nas ações propositivas quanto nos obstáculos enfrentados. Foi muito importante também a 

visão que se teve das pesquisas sobre a educação inclusiva na Bahia. Dos 04 trabalhos 
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encontrados, apenas 01 aborda diretamente a efetivação da PNEEPEI. Os outros três discutem 

a inclusão a partir de focos diferenciados: AEE e Salas de Recursos Multifuncionais e 

Programa Nacional Educação Inclusiva: Direito à Diversidade.  

Nesse contexto, pesquisas que investiguem de que maneira está acontecendo a 

materialização da PNEEPEI em outros municípios do estado da Bahia são relevantes, pois a 

maioria dos trabalhos encontrados com esse mesmo foco referem-se a municípios das regiões 

Sul e Sudeste. Faz-se importante destacar que também foram encontradas experiências bem-

sucedidas, claro que em um número menor que as dificuldades, mas de forma significativa. 

Portanto, é importante descobrir quais ações possibilitam a construção de uma educação 

verdadeiramente inclusiva e como os municípios estão se organizando para efetivá-las. 

Outro aspecto a ser observado é que nenhum dos trabalhos visitados trata 

especificamente sobre a efetivação das metas do Plano Municipal de Educação – PME, no 

que diz respeito à Educação Inclusiva no município.  Tal constatação confere originalidade a 

nossa pesquisa. 
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4 VISÃO PANORÂMICA DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA – do 

macro ao micro 

 
                                                                        Não é a surdez que define o destino das pessoas, mas 

o resultado do olhar da sociedade sobre a surdez. 

Lev Vygotsky 

 

O conhecimento de qualquer realidade, bem como a compreensão de suas 

particularidades, pede uma visão que extrapole o fenômeno, a realidade aparente, e busque a 

origem primeira dos fatos, ou seja, os contextos que influenciaram a construção dessa 

realidade. Marx vem chamar esse processo de visão da totalidade, que nos permite superar a 

abstração, e, através de um movimento dialético de compreensão das determinações 

(totalidades de menor complexidade), chegar ao conhecimento da realidade concreta, 

pensada. 

Para Marx, cabe à razão, por meio da faculdade da abstração, ir além do dado inicial 

(que por carecer de determinações, encontra-se demasiadamente “abstrato”) a fim de 

identificar os processos que o explicam e implicam. [...] A razão jamais esgota o 

real, pois este é sempre mais complexo que a teoria (ou as teorias) que busca(m) 

explica-lo. [...] Para a preensão da riqueza estrutural do objeto (no caso de Marx, o 

modo de produção material da vida social na ordem burguesa), Marx opera com dois 

movimentos: a investigação do fenômeno no aqui (sincronia) e, ao mesmo tempo, 

como se deu sua gênese, sua evolução histórica (diacronia) (HUNGARO, 2014, p.71 

-73). 

 

Nesse sentido, objetivamos nesta seção, apresentar um breve histórico da educação 

especial no contexto mundial, bem como os documentos internacionais que impulsionaram as 

políticas nacionais de educação inclusiva em nosso país, partindo do pressuposto de que, ao 

conhecer o contexto mundial não conseguiremos explicar o estado atual em que se encontra a 

educação inclusiva, mas poderemos identificar suas especificidades, como diz Hungaro, 

interpretando Marx: “a gênese não explica o estado atual, porém permite identificar a 

diferenciação (sua particularidade) em evolução” (HUNGARO, 2014, p. 73). 

No segundo momento apresentamos a construção da política nacional de educação 

inclusiva ao longo da história, buscando articulá-la com a legislação internacional e seus 

desdobramentos, sinalizando as contradições existentes em seus avanços e retrocessos. Dentre 

os documentos oficiais analisados, destacamos: a Constituição Federal do Brasil de 1988; a 

Lei nº 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Básica de 1996; as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº. 2/01; a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Resolução nº 4, de 2 de 
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outubro de 2009; Decreto para Educação Inclusiva nº. 7.611/11 e a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com deficiência nº 13.146/15. 

Para finalizar esta seção voltamos nosso olhar para o local, ou seja, para as políticas 

municipais de educação inclusiva, buscando conhecer algumas ações propositivas em prol da 

inclusão educacional da pessoa com deficiência e analisar alguns desafios enfrentados pelas 

secretarias municipais de educação. 

 

4.1 Contextos internacionais que impulsionaram as políticas de educação inclusiva no 

Brasil – compreensão da totalidade  

 

A ideia de inclusão, bem como a construção de políticas que favoreçam a inclusão 

social e educacional das pessoas com deficiência vem sendo construído ao longo dos tempos, 

como reflexo dos avanços do pensamento moderno acerca da igualdade de direitos dos seres 

humanos, dentre eles, o direito à diferença. A modernidade é marcada pelo desejo de 

reestabelecer os direitos daqueles que por séculos foram segregados e colocados à margem da 

sociedade, os considerados “anormais”. Mas, nem sempre o conceito de igualdade/diferença, 

foi entendido corretamente. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, na Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), se constitui a base contra a opressão, 

discriminação, defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos 

humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta. Em seu 

Artigo 7º, assinala: “Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a 

igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que 

viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação” (BRASIL, 

1998).  

A Constituição Federal brasileira, promulgada em 1988, ao tratar dos direitos e 

garantias fundamentais, assegura o direito a igualdade, como mostra seu Artigo 5º: “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade [...]” (BRASIL, 1988). 

Bobbio (1997, apud MANTOAN, 2006) entende a igualdade natural como algo que 

não tem um único significado, e diz que não podemos ser iguais em tudo. Citando Rousseau, 

acrescenta: 

Rousseau, em seu Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, 

estabeleceu uma diferenciação entre desigualdades naturais (produzidas pela 
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natureza) e desigualdades sociais (produzidas pelas relações de domínio econômico, 

espiritual, político). Para alcançar os ideais igualitários seria necessário eliminar as 

segundas, não as primeiras, pois estas são benéficas ou mesmo moralmente 

indiferentes (BOBBIO, 1997, apud MANTOAN, 2006, p. 17). 

 

Dialogando com esses autores, Mantoan (2006) ressalta que a inclusão, tanto 

educacional como social, perpassa o entendimento de que o ser humano se constitui pelas 

suas singularidades, portanto, tratar diferentemente as pessoas, no sentido de discriminá-las, 

pode acentuar suas diferenças, por outro lado, tratar de forma igual àqueles que naturalmente 

são diferentes, ignorando suas especificidades, pode enfatizar a exclusão. E citando Bauman, 

afirma: 

As políticas educacionais atuais confirmam em muitos momentos o projeto 

igualitarista e universalista da Modernidade. No geral, elas participam do esforço da 

Modernidade para superar o que se chamou de “estado da natureza”, a fim de 

domesticar os que diferem do padrão. Como incluir as diferenças com base em um 

plano racional de atuação que as extingue ou as põe de lado como refúgio que 

escapa à definição? (BAUMAN, 1999, apud MANTOAN, 2006, p. 18). 

 

É nesse paradoxo que se configura o movimento em prol da inclusão das pessoas com 

deficiência e as leis, decretos, convenções, elaboradas social e historicamente em todo o 

mundo, tornando-se necessária a ampliação da discussão do conceito de igualdade, 

apresentada aqui em relação à diferença, como assevera o próprio Aristóteles (2001, apud 

CEREZUELA, 2016, p. 29) que a igualdade consiste em tratar “igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais”. 

Podemos dividir a história da Educação Inclusiva no mundo em quatro fases, 

apresentadas por Cerezuela (2016) em diálogo com Mazzotta (2003), Mantoan (2008) e Silva 

(2009): 

  

a) da exclusão 

A ignorância científica impedia a sociedade de explicar a deficiência, relacionando-a a 

castigos, mitos. Como consequência, as pessoas que não se enquadravam nos padrões de 

“normalidade” físicas, sensoriais ou intelectuais eram excluídas socialmente, e, em alguns 

casos, até abandonadas e mortas. 

Mazzotta (2003, p. 16) assevera que “a própria religião, com toda sua força cultural, 

ao colocar o homem como imagem e semelhança de Deus, ser perfeito, inculcava a ideia de 

que as pessoas com deficiência, “imperfeições” físicas ou mentais, não se encaixavam nessa 

condição humana de filhos de Deus, portanto deveriam estar à margem da sociedade. E como 
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essa condição de ‘incapacitado’, ‘inválido’ era considerada imutável, não havia o que fazer 

por aquelas pessoas. 

 

b) da segregação 

Período em que foram criadas várias instituições para atender as pessoas com 

deficiência. Tal atendimento tinha caráter assistencialista, protecionista e, acima de tudo, 

segregador, pois, o falso discurso de que o campo era o lugar ideal para o tratamento dessas 

pessoas revelava que a intenção era proteger as pessoas “normais” daquelas consideradas 

“não normais”. 

 Essa fase data da Idade Média até o início do século XX e apesar de ter produzido 

concepções equivocadas acerca da diferença, trouxe grandes contribuições para o atendimento 

das pessoas com deficiência, como a criação das primeiras escolas especializadas para o 

atendimento às pessoas surdas – em 1755, por Charles M. Eppée (abbade), na França, 

transformada rapidamente em Instituto Nacional de Surdos-mudos, bem como a Fundação do 

Instituto nacional dos Jovens Cegos por Valentim Hüi, em 1784, na França e a primeira escola 

para cegos, inteiramente mantida pelo Estado, a Ohio School for the Blind, nos Estados 

Unidos, em 1837, dentre outras. 

Todas as instituições criadas nesse período foram importantes para a história da 

educação especial, porém separavam as pessoas com deficiência do convívio social, por isso 

foram tão criticadas por Vygotsky (1989, p. 42): “sistema fechado de educação das crianças 

cegas, surdas-mudas e retardados mentais que enclausura o educando como em uma fortaleza, 

acentua seu isolamento e intensifica a psicologia do separatismo”. 

 

c) da integração 

Fase marcada pela tentativa de integrar as pessoas com deficiência nas instituições 

regulares de ensino, para que houvesse desenvolvimento social através do convívio com os 

demais alunos.  Foram muitas as críticas a esse período, pois não havia nenhuma 

reestruturação nas escolas e nem nos processos de ensino para receber os alunos com 

deficiência, ao contrário, eles é que deveriam se adaptar à escola. Segundo Silva (2009), a 

integração escolar começou a ser uma prática corrente nos países do norte da Europa nos anos 

50 e 60, nos Estados Unidos a partir de 1975 e, na Inglaterra, em 1978, com a publicação do 

Relatório de Warnock
9
, que introduz o conceito de necessidades educativas especiais. A 

                                                      
9
 Elaborado pelo Comité de Investigação, presidido por Helen Mary Warnock, que estudou, de setembro de 1974 

a março de 1978, o processo educativo das crianças e jovens com deficiência física e mental em Inglaterra, 
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autora destaca a presença de dois tipos de intervenção: uma centrada no aluno e outra 

centrada na escola. Para ela, no processo de integração escolar ocorre a primeira intervenção: 
 

As primeiras experiências de intervenção desses alunos nas classes regulares 

corresponderam à intervenção centrada no aluno. O apoio decorria em salas próprias 

para o efeito, após um diagnóstico do foro médico ou psicológico. Era equacionado 

de modo a não provocar qualquer perturbação na turma do ensino regular, 

nomeadamente porque a permanência destes alunos na escola não acarretava 

mudanças a nível do currículo, nem a nível das estratégias pedagógicas utilizadas. A 

intervenção estava a cargo de professores especialistas, de psicólogos e terapeutas 

(SILVA, 2009, p. 5). 

 

Apesar de ainda não ser a ideal, a integração escolar abre caminhos para a quarta fase 

da história da Educação Inclusiva: a inclusão. Ao mesmo tempo em que essa fase é “fruto das 

lutas de movimentos sociais pelos direitos negados historicamente, ela representa uma 

resposta às políticas neoliberais para tentar resolver a crise do capital” (CEREZUELA, 2016, 

p. 46).  

 

d) da inclusão 

Tem como objetivo de superar a fase da integração e centrar a intervenção educativa 

na escola, ou seja, adaptar a escola, tanto seus aspectos físicos quanto pedagógicos, para 

atender aos alunos em suas especificidades. Cerezuela (2016) destaca a natureza conceitual e 

política da inclusão, afirmando que, numa perspectiva inclusiva, o entendimento do direito à 

equidade extrapola as condições de igualdade e compreende o direito de ser olhado e atendido 

em suas diferenças. 

Para Sassaki (1997, p. 43), a fase da inclusão compreende o período em que a 

sociedade percebe a necessidade de se modificar para atender especificidades das pessoas 

com deficiência. Para o autor é necessário haver a “modificação da sociedade como pré-

requisito para a pessoa com necessidades especiais
10

 buscar seu desenvolvimento e exercer a 

cidadania”. 

Segundo Mazzotta (2011, p. 378), “a inclusão social é entendida como a participação 

ativa nos vários grupos de convivência social, e a deficiência, como qualquer perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função corporal”. Para o autor, gradativamente a inclusão 

das pessoas com deficiência ganha corpo nos debates e ações públicas das sociedades 

democráticas, como direito de todos em relação aos diversos espaços sociais. 

                                                                                                                                                                      
Escócia e País de Gales ― propõe que se abandone o paradigma médico e se adote o paradigma educativo 

(identificação, descrição e avaliação das necessidades educativas especiais), de forma a garantir sucesso e uma 

plena integração em escolas regulares. 
10

 Terminologia utilizada na época. 
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Compreende-se com isso a necessidade da escola se adaptar para receber esses alunos 

e oferecer-lhes um ensino eficaz, que atenda às suas diversas especificidades. Consciente 

desses obstáculos, Mazzotta (2011) afirma que a situação de inclusão do aluno com 

deficiência na classe comum nem sempre é a que se deseja, é necessário uma maior 

compreensão dos aspectos inclusivos, que entendem o aluno como parte integrante do 

processo educativo. 

 A fase da inclusão ganha corpo nas duas últimas décadas do século XX com a 

repercussão dos movimentos internacionais, os quais primam pela inserção dos alunos com 

deficiência nas classes regulares de ensino, com igualdade de oportunidades e atendimento 

que atenda às suas especificidades.  A descrição e análise desses movimentos compõem o 

tópico a seguir. 

 

4.2 Documentos internacionais que impulsionaram a legislação brasileira 

 

Esta subseção objetiva apresentar os principais documentos internacionais que 

influenciaram a construção das políticas educacionais inclusivas em vários países, dentre eles 

o Brasil, documentos estes que postulavam a adoção de posturas menos segregadoras para a 

educação das pessoas com deficiência. São eles: 

 

a) Declaração de Sunderberg – 1981 

Fruto de um dos mais significativos eventos internacionais na área de Educação 

Especial: a Conferência Mundial sobre as Ações e Estratégias para a Educação, Prevenção e 

Integração, a Declaração de Sunderberg aconteceu na cidade de Terremolinos, Málaga, 

Espanha, em novembro 1981, tendo a participação de 103 países, dentre eles o Brasil.  

A garantia do direito fundamental à educação é trazida no Artigo 1º: “Toda pessoa com 

deficiência poderá exercer seu direito fundamental de pleno acesso à educação, formação, 

cultura e informação”. Nesse sentido, o artigo 2º determina: 
 

Art. 2º Os governos e as organizações nacionais e internacionais deverão assegurar, 

efetivamente, uma participação tão plena quanto possível às pessoas deficientes, 

prestando-lhes apoio econômico e colocando em prática as medidas destinadas à 

satisfação de suas necessidades educacionais e de atenção sanitária (UNESCO, 

1981, p. 1). 

 

Este ano de 1981 foi eleito pela ONU como o Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes e em 1983 inicia-se a Década das Nações Unidas para Pessoas Portadoras de 
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Deficiência, destinada a estimular o cumprimento do direito dessas pessoas à educação, à 

saúde e ao trabalho. 

 

  

b) Declaração de Jomtien e Declaração de Santiago – 1990 e 1993 

Ambas consolidam o compromisso pela erradicação do analfabetismo e a 

universalização do ensino (CEREZUELA, 2016), reafirmando que a educação é um direito de 

todas as pessoas, independentemente de suas diferenças, e que deve ser ofertada com 

qualidade por todos os governos do mundo. 

O Brasil participou da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien – 

Tailândia –, e como signatário da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, lhe coube 

a responsabilidade de assegurar a universalização do direito à Educação. Desse compromisso 

decorreu a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos, concluído em 1993, que 

tinha como objetivo assegurar, até o final de sua vigência, a todos os brasileiros “conteúdos 

mínimos de aprendizagem que atendam necessidades elementares da vida” (BRASIL, 1993, 

apud KASSAR, 2011, p. 70). 

Kassar (2011) ressalta que um levantamento sobre a história da Educação Especial no 

mundo, realizado por Mel Ainscow, consultor da UNESCO, afirma que nos anos 1970 

ocorreram mudanças significativas, que influenciaram as atuais proposições sobre educação 

para todos, dentre elas a elaboração do Relatório Warnock, na Inglaterra, em 1978, que 

difundiu o conceito de “necessidades educacionais especiais”. Acrescenta que em 1980 foi 

feito um levantamento em 58 países, e descobriu-se que a organização da Educação Especial 

se dava, na maioria deles, em escolas especiais separadas, que atendiam um número pequeno 

de alunos, por conta dos altos custos.  

Segundo Ainscow (1988, apud KASSAR, 2011, p. 70), o relatório da UNESCO indica 

que “diante das proporções da demanda e os escassos recursos disponíveis, as necessidades de 

educação e formação da maioria das pessoas deficientes não pode satisfazer-se unicamente 

em escolas e centros especiais”.  

Essa constatação, para nós, revela que o movimento de integrar as crianças com 

deficiência em escolas regulares, naquele momento, trazia em si uma contradição: a questão 

econômica, que movimenta todas as ações numa sociedade capitalista. Os princípios da 



68 
 

integração, “fundamentados na teoria do Capital Humano
11

” (KASSAR, 2011, p. 42) traziam 

em si mais do que o desejo do desenvolvimento cognitivo e social daqueles indivíduos, o 

ideal era se “gastar menos” com quem certamente não renderia muito no mercado produtivo. 

 

c) Declaração de Salamanca – 1994 

Realizada na Espanha, a Declaração de Salamanca é fruto da “Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade” e teve ampla participação dos 

governos e organizações internacionais, ao todo 88 (oitenta e oito) países e 25 (vinte e cinco) 

organizações. É considerada um dos mais importantes documentos mundiais em prol da 

inclusão social. 

A Declaração de Salamanca é inovadora, pois amplia o conceito de Necessidades 

Educativas Especiais – NEE (nomenclatura utilizada na época), incluindo todas as crianças 

que por algum motivo não conseguem aprender. 
 

O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam acomodar todas 

as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, lingüísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e 

super-dotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de 

população nômade, crianças pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou 

culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados. Tais 

condições geram uma variedade de diferentes desafios aos sistemas escolares. No 

contexto desta Estrutura, o termo "necessidades educacionais especiais" refere-se a 

todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se 

originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem (UNESCO, 

1994, p. 3). 

 

Conforme o documento, o princípio da escola inclusiva é o de que todas as crianças, 

sem distinção, devem aprender, cabendo às escolas o dever de se adequarem para atendê-las. 

Essa adequação perpassa pela reestruturação do processo pedagógico de ensino, incluindo 

adaptação curricular e metodológica, formação de professores, bem como reestruturação 

física e de mobiliário. 

Dentre as recomendações da Declaração destacamos: que os governos priorizem ações 

que garantam o acesso e permanência das pessoas com deficiência no ensino regular; que a 

família tenha o direito de participar da construção da proposta pedagógica, que deve ser 

centrada na criança; que as escolas invistam na adaptação curricular, avaliação formativa e 

tecnologias de apoio, como ferramentas promotoras da educação inclusiva; que se priorize a 

educação infantil, visto que esta é uma a fase que permite a identificação precoce de algumas 

                                                      
11

  Formalizada a partir de 1950 por Schultz, a Teoria do Capital Humano coloca o conhecimento como forma de 

capital e a decisão de investir na capacitação do trabalhador passam a ser uma deliberação individual ou das 

partes interessadas em melhorar e/ou aumentar a produtividade. 
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deficiências, possibilitando o atendimento adequado; que se estreite a relação entre escola e 

setores da sociedade em prol do fortalecimento as ações inclusivas (CEREZUELA, 2016). 

Prevendo as dificuldades da realização de práticas pedagógicas centradas na criança, a 

Declaração adverte: 

Uma pedagogia centrada na criança é beneficial a todos os estudantes e, 

consequentemente, à sociedade como um todo. [...] Escolas centradas na criança são 

além do mais a base de treino para uma sociedade baseada no povo, que respeita 

tanto as diferenças quanto a dignidade de todos os seres humanos. Uma mudança de 

perspectiva social é imperativa. Por um tempo demasiadamente longo os problemas 

das pessoas portadoras de deficiências têm sido compostos por uma sociedade que 

inabilita, que tem prestado mais atenção aos impedimentos do que aos potenciais de 

tais pessoas (UNESCO, 1994, p. 4). 

 

 Os dispositivos desse documento irão orientar a nossa Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, dois anos mais tarde, a LDB 9394/96, a qual assevera, dentre outras 

coisas, o direito das pessoas “portadoras de necessidades especiais
12

” de frequentarem as 

classes regulares de ensino, sempre que possível, e o dever das escolas de se reestruturarem 

para atendê-las.  

 

d) Convenção de Guatemala – 1999 

A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência aconteceu na Guatemala, em junho de 1999. O 

objetivo dessa Convenção, como está escrito em seu Artigo II, é “prevenir e eliminar todas as 

formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e propiciar a sua plena 

integração à sociedade” (BRASIL, 2001, p. 3). 

O referido documento alerta que a discriminação envolve toda condição de 

diferenciação, exclusão ou restrição com base na deficiência que tenha “efeito ou propósito de 

impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de 

deficiência seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais” (BRASIL, 2001, p. 3). O 

Brasil, reconhecendo a importância da Convenção de Guatemala, aprovou o texto original por 

meio do Decreto nº 3.956/2001, que será abordado na próxima subseção. 

 

e) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – 2007 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência e seu Protocolo 

Facultativo foram assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. O documento, 

composto por 50 artigos, tem como propósito “promover e assegurar o exercício pleno e 

                                                      
12

 Denominação usada na época. 
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equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente”. 

Sobre o cenário gerado pela Convenção, discorre Cerezuela (2016, p. 62): 
 

O cenário promove um movimento para a criação dos marcos políticos e legais para 

a operacionalização do sistema educacional inclusivo. Entre os conceitos trazidos 

pela convenção, destacamos as definições de: comunicação, língua, discriminação, 

adaptação razoável e desenho universal. Consideramos importante a definição dada 

pelo documento para que sejam universalizados o juízo e o valor que devem ser 

atribuídos às questões que envolvem a condição da pessoa e sua participação em 

sociedade. 

 

O Brasil, como signatário da Convenção, assume o compromisso de garantir um 

sistema inclusivo de educação e, em 2008, ratifica a Convenção adotada pela ONU, bem 

como seu Protocolo Facultativo. O documento passou a ter equivalência de emenda 

constitucional, valorizando a integração entre sociedade civil (BRASIL, 2010). 

Nesse contexto, fica evidente que os documentos citados acima “disseminaram, sob o 

aval e financiamento de organismos internacionais, o slogan de educação para todos, 

mediante a proposta de uma escola comum inclusiva”, na qual todos os alunos aprenderiam 

juntos. Nessa perspectiva, os governos deveriam assumir o compromisso de transformar os 

sistemas de ensino em ambientes inclusivos para receber o público da educação especial 

(BEZERRA, 2016, p. 60). Todavia, adverte-nos o autor, que toda essa mobilização aconteceu 

“sem que se mudasse a base produtiva capitalista, ontologicamente excludente”.  

  

4.3 Os avanços das políticas de educação inclusiva no Brasil  

 

No século XVI, período da colonização, em que a sociedade era predominantemente 

agrícola e apenas 2% da população era escolarizada, a educação de pessoas com deficiência 

praticamente não existia, foi-se desenvolvendo aos poucos, voltada apenas para o ensino de 

trabalhos manuais, como forma de garantir-lhes um meio de subsistência no futuro e isentar o 

Estado de assumir a responsabilidade com a manutenção dessas pessoas (ZANFELICI, 2008). 

Até então a deficiência era vista no âmbito clínico e perdurou assim por muito tempo, 

como afirma Zanfelici (2008, p. 254): 
 

A abordagem que fundamentava o conceito de deficiência naquele momento era o 

modelo médico, que perdurou até meados de 1930, quando foi gradualmente 

substituído pela pedagogia e psicologia, especialmente pela ação dos educadores 

Norberto Souza Pinto e Helena Antipoff. Durante o predomínio das ciências 

médicas, o momento histórico destaca a presença dos asilos, das classes anexas aos 

hospitais psiquiátricos (ilustrando as primeiras preocupações com a pedagogia para 

o ensino especial) e mais adiante, das classes anexas às escolas regulares. 
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Neste sentido, a partir do século XX a sociedade começa a se engajar na luta a favor 

das pessoas com deficiência e cresce o número de centros de reabilitação e clínicas 

psicopedagógicas, tendo as classes ainda anexas aos hospitais.  

A educação para pessoas com deficiência passa a ser fundamentada em termos legais 

na década de 1960, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 4.024/61, 

garantindo o direito dessas pessoas, na época chamados de “excepcionais”, à educação, 

“preferencialmente” no sistema geral de ensino. Todavia, existia um atendimento educacional 

para pessoas deficientes desde a época do império: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos 

(1854) e o Instituto dos Surdos Mudos (1857), ambos no Rio de Janeiro. 

Em 1890, o Instituto dos Meninos Cegos passa por uma reforma educacional, se 

tornando Instituto Benjamim Constant. As pesquisas científicas começam a ser um pouco 

valorizadas em prol do ensino das pessoas com deficiência. A referência que se tinha de 

“anormalidade” e “normalidade” era o desempenho do aluno, e não existiam diretrizes que 

orientassem o tratamento dos “anormais”. Por mais que buscassem a integração numa mesma 

escola, aqueles alunos com desenvolvimento maior, eram postos em salas separadas, para que 

não fossem “prejudicados” pelas limitações dos demais (JANUZZI, 2004). 

 No início do século XX cresce a preocupação científica com a identificação e 

tratamento dos “anormais”, vieram especialistas europeus para formar professores brasileiros, 

dando um novo rumo à Educação Especial (JANUZZI, 1992). Por conta da escassez de 

escolas públicas e da necessidade de um atendimento especializado, profissionais e pais de 

crianças com deficiência começaram a organizar instituições privadas. 

 Em 1926 é fundado, então, o primeiro Instituto Pestalozzi, em Canoas – Rio Grande 

do Sul, o movimento ganha força com a vinda da educadora e psicóloga russa Helena 

Antipoff, que veio para o Brasil a convite do governo de Minas Gerais e funda, em 1932, a 

Sociedade Pestalozzi de Belo Horizonte. Foi ela que introduziu o termo “excepcionais” no 

lugar de “deficientes ou retardados mentais”, pois acreditava que a deficiência era uma 

excepcionalidade orgânica ou socioeconômica (KASSAR, 2011). 

 Em 1945 é fundada a Sociedade Pestalozzi do Brasil, que faz o primeiro atendimento 

educacional especializado às pessoas com superdotação; em 1948 a Sociedade Pestalozzi do 

Rio de Janeiro; e em 1952 a Sociedade Pestalozzi de São Paulo. Essas instituições se 

espalharam pelo país e muitas vezes foram confundidas, pela sociedade, como instituições 

públicas, em virtude da gratuidade de alguns serviços. 
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Seguindo essa mesma tendência, em 1954 é fundada no Rio de Janeiro a primeira 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que se espalhou por todo país, 

consolidando a Educação Especial Brasileira, ao lançar um olhar mais propositivo para as 

pessoas com deficiência, já que o Estado se mostrava alheio às necessidades dessas pessoas. 

Com a missão de educar, prestar atendimento médico, suprir as necessidades básicas de 

sobrevivência, lutar pelos direitos dos “excepcionais”, na perspectiva da inclusão social, as 

APAEs cresceram e hoje constituem mais de duas mil unidades em todo país (SILVA, 1995). 

Essa mobilização, conhecida como Movimento Apaeano (SILVA, 1995), buscou 

apoio de entidades congêneres no exterior, que estavam também à mercê de um sistema 

capitalista que desconsiderava as pessoas "descapacitadas", e empreenderam estudos em 

função dos direitos das pessoas com deficiência. Essas instituições ganharam força política e 

chegaram a pressionar muitas decisões da política de educação especial no país (KASSAR, 

2011). 

Em termos legais, a segunda metade do século XX traz alguns avanços para a inclusão 

dos alunos com deficiência, através da implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN, Lei nº 4.024/1961, como assevera o artigo 88: “a educação de 

excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar‐ se no sistema geral de educação, a fim de 

integrá‐ los na comunidade”, e assegura o artigo 89 que os poderes públicos dispensarão 

atendimento especial às instituições privadas (BRASIL, 2008). 

A Lei nº 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, não representou avanços no que 

refere à inclusão dos alunos com deficiência, ao contrário, com o intuito de 

determinar “tratamento especial” para os alunos com “deficiências físicas, mentais, os que 

se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados” 

(BUCCIO, 2014, p. 4), ela reforça o encaminhamento dessas pessoas para as escolas 

especiais. 

Em 1973 o Ministério da Educação e Cultura cria o Centro Nacional de Educação 

Especial – CENESP, que possui uma visão integracionista, a qual impulsionou ações 

positivas, porém ainda de âmbito assistencialista, ou seja, não se efetivaram, nesse período, 

políticas de acesso universal à educação para as pessoas com deficiência, continuava-se a 

concepção de “políticas especiais” (BRASIL, 2010). 

 Alguns avanços foram percebidos com a Constituição Federal de 1988, que aponta no 

artigo 3º, inciso IV, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Define, no artigo 205, a educação como 
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um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício   da cidadania 

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

condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e 

garante (art. 208), como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, 

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

Apesar da Constituição Federal de 1988 ter deixado brechas, ao recomendar 

“preferencialmente” e não determinar que o atendimento “deva” ser na rede regular de ensino, 

ela contribui, com o discurso da universalização do ensino, para a aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90, a qual em seu artigo 55, reforça os 

dispositivos legais supracitados ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a obrigação 

de matricular seus filhos, ou pupilos, na rede regular de ensino” (BUCCIO, 2014, p. 5) 

Segundo Kassar, a Constituição Federal de 1988 contando com o envolvimento da 

sociedade civil organizada 
 

caracteriza-se por uma ênfase nos direitos sociais e pelo estabelecimento dos 

princípios de descentralização e municipalização para a execução das 

políticas sociais, inclusive na educação, que passa a ser considerada direito 

subjetivo. Constitucionalmente implicado, o Governo Federal desde a 

década de 1990 tem implantado e/ou fomentado um conjunto de ações nas 

várias áreas dos serviços públicos como parte do sistema de proteção social. 

No entanto, também a partir dessa década, o governo brasileiro passou 

claramente a adequar-se à organização do mercado mundial globalizado na 

expansão do modelo econômico capitalista (KASSAR, 2011, p. 69). 

 

Para o autor, a partir dos anos 1990 cresce uma tensão no quadro político e econômico 

do Brasil: de um lado o Estado agindo através da implantação de políticas sociais universais 

(saúde e educação); de outro, se retraindo sob o discurso da solidariedade e necessidade de 

regulação econômica. Assim ele vai transferindo responsabilidades que deveriam ser suas 

para a sociedade, ou “terceiro setor”, como foi chamado. 

 Também nessa década, documentos como a Declaração Mundial de Educação para 

Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) passam a influenciar a formulação das 

políticas públicas da educação inclusiva. Apesar de ser uma das modalidades de educação que 

mais sofreu influência das políticas governamentais a partir de 1990, face ao crescimento dos 

discursos em prol da educação como direito de todos, a educação especial, numa perspectiva 

inclusiva, ainda não acontece como é orientada nos textos normativos, revelando que houve 

avanços em termos de legislação, porém, no cotidiano das salas de aula ainda se percebem 

práticas excludentes, ou carregadas de incertezas e contradições (BUCCIO, 2014). 
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Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo 

de “integração instrucional”, que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular 

àqueles que “(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares 

programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”        

(BRASIL,1994, p. 19). Aqui se percebe uma contradição: a aprendizagem nunca acontece de 

forma homogênea, nem dentre os alunos sem deficiência, sendo assim, essa legislação 

continua reforçando o pressuposto de que a educação dos alunos com deficiência, pelo menos 

daqueles, cujas limitações são mais acentuadas, deve continuar no âmbito da educação 

especial. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9394/96, é promulgada, 

propondo reestruturação das escolas brasileiras para atenderem, de forma satisfatória, os 

alunos com deficiência, representando, dessa forma, um avanço nos processos de inclusão 

educacional. Conforme determina o artigo 59: 
 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:  

 

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).    

 

Três anos depois, em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao 

dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define 

a educação especial como modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, 

enfatizando que esta deve atuar de forma complementar ao ensino regular. 

 Decorrente deste processo de mudança, em 2001, as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, em seu artigo 2º 

determina que “Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
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organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos” (BRASIL, 

2010). 

Fazendo uma crítica às diretrizes, Buccio (2014) afirma que: 
 

“as diretrizes, apesar de ampliarem a atuação da educação especial, ainda são 

tímidas na adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública de ensino, 

o que foi explicitado no Plano nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/01, que 

estabelece objetivos e metas para que os sistemas de ensino promovam o 

atendimento das necessidades educacionais especiais dos alunos e aponta a 

existência de um déficit referente à oferta de matrículas para alunos com deficiência 

nas classes comuns do ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física e 

ao atendimento especializado (BUCCIO,2014, p. 6). 

 

 Nesse mesmo ano, em 2001, temos a promulgação do Decreto nº 3.956/01, baseado na 

Convenção da Guatemala (1999), reafirmando a igualdade de direito das pessoas com 

deficiência e definindo como discriminação qualquer tipo de diferenciação ou exclusão que 

venha impedir ou anular o exercício dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais. 

Isso repercutiu na educação, exigindo uma reinterpretação da educação especial, antes 

compreendida no contexto da diferenciação. 

 Outro avanço que denota um passo na perspectiva da educação inclusiva é a 

Resolução CNE/CP nº 1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação a Formação de professores da Educação Básica, definindo que as instituições de 

ensino superior devem prever, em sua organização curricular, formação docente voltada para 

atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos 

com necessidades educacionais especiais.  

Ainda em 2002, duas outras normativas representam também avanços na construção 

de uma política de educação inclusiva: a Lei nº 10.436/02, que reconhece a Língua Brasileira 

de Sinais – Libras como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam 

garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da 

disciplina Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e 

fonoaudiologia; e a Portaria nº 2.678/02 do MEC, a qual contém diretrizes e normas para o 

uso do sistema Braille em todo o território nacional (BRASIL, 2002). 

Em 2003 é implementado, pelo MEC, o Programa de Educação Inclusiva: direito à 

diversidade, que ao promover um amplo processo de formação de gestores e educadores nos 

municípios brasileiros, para a garantia do direito de acesso de todos, atendimento educacional 
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especializado e garantia de acessibilidade, contribui para a transformação dos sistemas de 

ensino em sistemas educacionais inclusivos. 

No ano seguinte (2004) duas outras normativas fortalecem a política de educação 

inclusiva: o documento publicado pelo Ministério Público Federal, “O Acesso de Alunos com 

Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular”, objetivando disseminar os 

conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão, e o Decreto nº 5.296/04, que regulamenta às 

Leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, visando promover, através do Programa Brasil Acessível, do 

Ministério das Cidades, ações que garantam acessibilidade universal  de pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida aos espaços públicos (BRASIL, 2010). 

Com o objetivo de promover o acesso à escola regular os alunos surdos, em 2005, o 

Decreto 5.626/05, que regulamenta a lei 10.436/02, propõe a inclusão curricular da disciplina 

de Libras para a formação e certificação do professor, instrutor/intérprete de Libras, o ensino 

da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação 

bilíngue no ensino regular. Neste mesmo ano, com a implantação dos Núcleos de Atividades 

de Altas Habilidades e Superdotação – NAAH/S em todos os estados e no Distrito Federal, 

organizou-se centros de referência na área para o atendimento educacional especializado, 

orientação às famílias e formação docente (BRASIL, 2010). 

Fortalecendo todas as normativas anteriores, em 2006, a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Organização das Nações Unidas – ONU, da qual 

o Brasil é signatário, estabeleceu que os estados-partes devem assegurar “um sistema de 

educação inclusiva em todos os níveis de ensino”, com ambientes maximizadores do 

desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta da plena participação e inclusão 

(BUCCIO, 2014). 

Em 2007 o Decreto 6.253/07 institui o Atendimento Educacional Especializado -AEE 

para alunos com necessidades especiais, de forma complementar, para que estes alunos 

também frequentassem a escola regular. 
 

[...] a partir de 1º de janeiro de 2010, para efeito da distribuição dos recursos do 

Fundeb, o cômputo das matrículas dos alunos da educação regular da rede pública 

que recebem atendimento educacional especializado, sem prejuízo do cômputo 

dessas matrículas na educação básica regular. (BRASIL, 2008, art. 9º). 

 

Em 2008, o Decreto 6.571/08 determina que a oferta deste atendimento fique a cargo 

das instituições de ensino ou instituições filantrópicas, conveniadas com o poder público 

(BRASIL, 2010). Este Decreto foi revogado e seu texto foi substituído pelo Decreto nº 

7.611/2011, que dispõe sobre o apoio da União aos sistemas de ensino para ampliar a oferta 
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do AEE a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação e estabelece o seu financiamento no âmbito do FUNDEB (BRASIL, 

2011). 

 No ano de 2007, também, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE, publicado pelo Decreto nº 6.094/07, cujos eixos são: a formação de professores para a 

educação especial, implantação das salas de recursos multifuncionais, acessibilidade 

arquitetônica, acesso e permanência das pessoas com deficiência no ensino superior e o 

monitoramento do acesso à escola dos favorecidos pelo Benefício de Prestação Continuada – 

BPC (BRASIL, 2010). 

Em 2008, foi lançada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva e aprovada, por meio de emenda constitucional, a convenção da ONU 

sobre os direitos das pessoas com deficiência. De acordo com a convenção, devem ser 

assegurados sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis (BRASIL, 2010). Por ser o 

objeto de nossa pesquisa, essa política será discutida na próxima seção.  

Em 2010, a primeira redação do Plano Nacional de Educação – PNE apresenta como 

uma de suas metas, a universalização do atendimento escolar para alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação preferencialmente 

na rede regular de ensino. No ano seguinte, em 2011, o Decreto 7.611/11 estabelece que o 

poder público deve estimular o acesso ao AEE de forma complementar ou suplementar ao 

ensino regular, assegurando dupla matrícula. Porém, estabelece que, tanto as matrículas na 

rede regular como nas escolas especiais, serão consideradas para a educação especial 

(BRASIL, 2010; 2011). 

Trazendo muita polêmica, o projeto do PNE (2014-2024), na sua primeira versão 

elaborada em 2011, trazia em sua meta 4 um novo texto que orienta o atendimento 

educacional em escolas especiais, sempre que “não for possível” a integração do aluno nas 

classes comuns. Deixando claro com isso que “a redação das políticas de educação inclusiva a 

partir de 2007 apresenta dupla interpretação”, pois, ao ressaltarem as limitações da rede 

regular de ensino para atenderem aos alunos com deficiência, acabam valorizando 

excessivamente as escolas especiais, incentivando, dessa forma, o encaminhamento desses 

alunos para esses espaços (BUCCIO, 2014, p. 9). 

Em 2015 é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência), a Lei nº 13.146/15, destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa 
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com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (BRASIL, 2015). O artigo 2º da lei 

orienta:  

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma 

ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015).  

 

De acordo com essa nova lei, a pessoa com deficiência deve eleger pelo menos duas 

pessoas, idôneas, com as quais mantém vínculos, principalmente de confiança, para que 

possa ajudar durante a vida civil, e assim lhe prestar apoio com informações necessárias 

para que sua capacidade seja exercida (BRASIL, 2015). 

Concluímos, com base nesse breve recorte da evolução das políticas de educação 

inclusiva no Brasil que, em se tratando de legislação, foram sinalizados grandes avanços, 

apesar de alguns retrocessos percebidos nas entrelinhas. Todavia, existem muitos estudos 

comprovando que esses avanços não se materializaram ainda em práticas efetivas de inclusão 

no cotidiano das salas de aula, como destaca os estudos de Buccio (2014). A autora afirma, 

após levantamento do número de matrículas do período de 1998 a 2012, que o número de 

pessoas com deficiência que não se encontram matriculadas na rede regular de ensino ainda é 

muito significativo, demonstrando desigualdade do atendimento e falta de efetividade das 

políticas. 

Nesse sentido, torna-se importante a realização de pesquisas que tenham como 

objetivo de estudo analisar a implementação dessas políticas no contexto dos municípios 

brasileiros, investigando os avanços alcançados, os desafios vivenciados, e até mesmo a “não 

efetivação” das políticas de educação inclusiva. 

 

4.4 Desafios de uma política municipal de educação inclusiva em tempos neoliberais – 

um olhar sobre o singular 

 

Esta subseção foi pensada com o intuito de apresentar alguns desafios enfrentados 

pelos municípios brasileiros na implementação das políticas de educação inclusiva no atual 

contexto em que se encontra nosso país, atravessado pelo pensamento neoliberal e marcado 

pelo retrocesso e quebra de direitos adquiridos. Buscaremos discutir inicialmente sobre o 

neoliberalismo e sua influência nos países menos desenvolvidos; em seguida discutiremos o 

papel assumido pelo Estado desde a década de 90, de descentralizador das ações públicas; por 

fim, tentaremos, pela mediação da dialética, compreender o caráter ideológico da educação 

inclusiva. 
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Anderson (1995) descreve o neoliberalismo como uma teoria política hegemônica que 

contraria o Estado intervencionista de bem-estar social, como o propósito de combater o 

keynesianismo
13

 e garantir o crescimento do capitalismo. Ele destaca fatos que foram 

marcantes para a consolidação e expansão do neoliberalismo: inicialmente as ideias de Hayek, 

que defendia a contenção dos gastos sociais, anulação da força sindical, aumento do 

desemprego e controle do dinheiro para alcançar a estabilidade monetária; posteriormente o 

governo Thatcher, na Inglaterra, e Reagan, nos EUA, seguidos de quase todos os países do 

norte da Europa Ocidental, abraçaram o pensamento de Hayek, fortalecendo o ideário 

neoliberalista, que passava a combater também o comunismo, ganhando mais força com isso. 
 

O que demonstravam estas experiências era a hegemonia alcançada pelo 

neoliberalismo como ideologia. No início, somente governos explicitamente de 

direita radical se atreveram a pôr em prática políticas neoliberais; depois, qualquer 

governo, inclusive os que se auto-proclamavam e se acreditavam de esquerda, podia 

rivalizar com eles em zelo neoliberal (ANDERSON, 1995, p. 5). 

 

O autor ressalta que elevando taxas de juros, reduzindo impostos em favor dos ricos, 

afastando greves, cortando gastos sociais, aumentando as taxas de desemprego, os países de 

direita iam consolidando o neoliberalismo e conseguindo adesão até dos países de “esquerda”, 

como França, Portugal, Espanha, Itália e Grécia, que mesmo tendo propostas de governo 

diferentes, acabavam praticando as mesmas coisas que os demais países com ideais 

neoliberalistas.  

Todavia, o neoliberalismo, ainda citando Anderson (1995), mesmo tendo êxito em seu 

propósito de reduzir a inflação e aumentar os lucros, fracassa no propósito de reanimar o 

capitalismo. As razões seriam a explosão dos mercados de câmbio internacionais, fazendo 

crescer o comércio monetário (especulativo) e diminuir o comércio de mercadorias 

(produtivo), e o alto índice de desemprego e pobreza que levaram o Estado a gastar mais do 

que podia com assistência e pensões. Porém, nada disso afetou o neoliberalismo, que recebera 

novos aliados (países com regime ditatoriais) na América Latina, países da Ásia jamais 

imaginados, como a Índia e podendo até chegar ao Japão e a Coreia.  

Nesse sentido, conclui Anderson (1995) não há como fazer um balanço atual do 

neoliberalismo, pode-se extrair que, economicamente, ele pode ter fracassado, porém, 

socialmente, conseguiu o que queria: uma sociedade desigual, ainda que não totalmente 

                                                      
13

 Conjunto das teorias e medidas propostas pelo economista britânico John Maynard Keynes 1883-1946e seus 

seguidores, que defendiam, dentro dos parâmetros do mercado livre capitalista, a necessidade de uma forte 

intervenção econômica do Estado com o objetivo principal de garantir o pleno emprego e manter o controle da 

inflação. 
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desestatizada. Ou seja, como ideologia hegemônica, ele fez com que o mundo se voltasse para 

os seus ideais. 

Cabral Neto (2009) vem dizer que no final do século XX, em meio à crise do 

capitalismo, onde os neoconservadores pensam estratégias de superação da crise, emerge a 

necessidade de implementar reformas em todas as áreas, crescendo assim ideais 

neoliberalistas, que propunham um Estado mínimo, porém com força capaz de promover as 

transformações pensadas pelos neoconservadores. O autor conceitua esse modelo de 

“gerencialismo”, que seria uma nova estratégia para a gestão pública, cujo foco é a melhoria 

do desempenho governamental. 

Discutindo sobre a influência do neoliberalismo no Brasil, refletido nesse modelo 

gerencialista, o autor afirma que nos últimos 20 anos, apesar dos avanços e mudanças no 

modelo de gestão pública, foram percebidos resultados desiguais e fragmentados para o 

conjunto do Estado, isso se deve a não resolução dos problemas. Dentre as mudanças mais 

profundas, ele cita: a democratização do estado, a descentralização, que ganhou relevância 

com a CF 88 e a reforma do serviço civil por meio da profissionalização da burocracia. 

Também assevera que esse modelo se apresenta nos governos de Fernando Collor, Itamar 

Franco, Fernando Henrique Cardoso e Lula, ressaltando que só no governo Lula acontecem 

alguns avanços no campo do planejamento, porém sem uma agenda organizada em favor de 

reforma da gestão pública (CABRAL NETO, 2009).  

No campo educacional, segundo o mesmo autor, esse modelo vem se consolidando 

nas escolas, através da responsabilização dos gestores e protagonismos dos pais, alunos e 

professores nas decisões que são tomadas, a exemplo do Projeto Político Pedagógico - PPP, 

Plano Estratégico da Secretaria - PES, Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE-Escola, 

como mecanismos de gerencialismo que tentam melhorar a qualidade da educação. Porém, 

ressalta que isso não é o bastante para garantir que esses mecanismos estejam sendo 

implementados da forma plena e que estejam atingindo o objetivo proposto (CABRAL 

NETO, 2009). 

A construção de uma política municipal de educação inclusiva tem sido um desafio 

para muitos municípios, que estão buscando, de forma tímida ainda, reorganizarem suas redes 

municipais de ensino para se aproximarem de uma perspectiva inclusiva de educação. Para 

compreendermos os vieses que entremeiam essa construção, vamos voltar às mudanças que 

aconteceram no Brasil dos anos 90, no contexto das políticas educacionais e sua intrínseca 

relação com as mudanças que redefiniram do papel do Estado.  
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Segundo Peroni (2003), a nossa política educacional é parte de um projeto de reforma 

do Estado, com ideais inovadores, trazendo mudanças significativas, mas buscando 

racionalizar recursos, diminuindo assim o seu papel, no que se refere às políticas sociais. 

Trazendo os conceitos de Estado máximo e Estado mínimo presente nas ideias neoliberalistas, 

em que o Estado passa a ser o coordenador e avaliador das políticas, esquivando-se do papel 

de executor, a autora afirma que assim vem agindo o Estado brasileiro desde os anos 1990, 

máximo para o capital, ao passo que fiscaliza, controla e racionaliza os investimentos, e 

mínimo para as políticas sociais, repassando para a sociedade obrigações que deveriam ser 

suas.  

Em consonância com esse pensamento, Azevedo (2004, p. 12) afirma que 
 

“defensores do “Estado Mínimo”, os neoliberais, creditam ao mercado a 

capacidade de regulação do capital e do trabalho e consideram as políticas 

públicas as principais responsáveis pela crise que perpassa as sociedades”.  

 

Nesse sentido, as ideias neoliberalistas, voltando a citar Peroni (2003), pressupõem 

que não é o capital que está em crise, mas sim o Estado, portanto ele precisa reduzir os gastos, 

reformar as políticas para superar a crise. Esse processo é chamado de centralização e 

descentralização, onde o poder de controle, o poder das decisões fica centralizado e transfere-

se para as “pontas” a responsabilidade do investimento e operacionalização. 

No intuito de explicar essa redefinição do papel do estado, a autora retoma a história, 

mostrando como era no período pós-guerra, com o fordismo, depois no período da 

acumulação flexível, destacando como esse papel foi mudando conforme avança a crise do 

capitalismo. Ressalta ainda que o Brasil, cuja formação do Estado traz as marcas da 

colonização, do escravismo e do latifúndio, é um país patrimonialista, acostumado a usar os 

bens públicos em benefício do privado, acostumado com o clientelismo, com os acordos entre 

a classe dominante. Esse país passa pela ditadura, pela crise fiscal, dívida externa e só a partir 

de 1990 é que a educação começa a passar por redefinições, frente a um novo contexto social 

(PERONI, 2003). 

Neste cenário, o governo propõe a municipalização das políticas sociais, ainda que 

muitos municípios não apresentem as condições necessárias para implementar essas políticas 

com qualidade, configurando-se, como em outros países, em estado mínimo para as políticas 

sociais e máximo para o capital. Um exemplo, segundo Peroni (2003), é o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, o qual se apresenta como parte do movimento de 

centralização e descentralização da nossa atual política educacional, assim como o projeto 
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FUNDEF e PCNs, onde o governo aumenta o controle, reduz o financiamento e repassa para 

a sociedade a responsabilidade de executar as políticas. 

Ancorada em autores como Harvey (1989), Mészaros (2002) e Antunes (1999), Peroni 

(2003) defende o pressuposto de que a crise se encontra no capitalismo e não no Estado, e as 

consequências dessa omissão do papel do estado nas políticas sociais, transferindo para 

terceiros uma responsabilidade que deveria ser sua, geram políticas fragmentadas, aligeiradas, 

que transformam a educação em produto do mercado e, portanto, não atendem a todos 

indistintamente. 

Corroborando com a autora citada, Barroso (2005) faz uma análise do processo de 

evolução da intervenção estatal no que tange à condução das políticas públicas, 

particularmente das políticas educacionais, e apresenta o conceito de regulação, 

diferenciando-o de regulamentação. Para o autor, enquanto a regulação é mais flexível na 

definição dos processos e rígida na avaliação dos resultados, a regulamentação é mais rígida 

no controle dos procedimentos e “indiferente” à qualidade dos resultados, e assim tem agido o 

Estado diante das políticas educacionais, mostrando-se ora mais controlador, ora mais 

avaliador. 

O autor reflete sobre o sentido das mudanças do papel do Estado na regulação das 

políticas educacionais no século XX, que influenciaram reformas baseadas na lógica 

neoliberalista, onde a educação está a serviço do mercado e a avaliação de sua qualidade 

define-se pelo critério da gestão empresarial, sem se preocupar com a quantidade de 

excluídos. 

 Ressalta, porém, que no século XXI, com a crise do modelo neoliberal, essas questões 

começam a serem revistas, necessitando de um equilíbrio entre Estado e Mercado, de novas 

formas de regulação das políticas educacionais em defesa da escola pública, para que o 

Estado continue a assegurar sua manutenção e a qualidade do seu serviço, como é a sua 

obrigação. Ele ainda destaca que “o Estado deve continuar assegurando a manutenção da 

escola pública como um espaço de justificação política”, sem precisar ser o único detentor 

dessa tarefa (DEROUET, 2003, apud BARROSO, 2005, p. 747). 

O autor destaca que o Estado deve assumir seu papel na regulação das políticas 

educacionais, pois acredita que o mercado não tem sensibilidade para atender àqueles que 

apresentam uma aprendizagem baixa, deixando-os à margem da sociedade: 

 

Por um lado, falta ao mercado (entre outras coisas) a sensibilidade social que 

permita atender aos que, pelas mais diversas razões, exigem mais tempo, mais 

dinheiro e melhores recursos para obterem o sucesso educativo a que têm direito. 
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Por outro, o Estado social não pode estar limitado (como querem os defensores de 

políticas neoliberais neste domínio) a cumprir as funções de “carro-vassoura” dos 

excluídos que o mercado enjeita (por questões de rentabilidade e eficácia). E, aqui, o 

recurso à metáfora do “carro-vassoura” justifica-se plenamente se nos recordarmos 

que esta designação é dada, nas corridas de ciclismo, ao carro que vai na cauda do 

pelotão para recolher os ciclistas que são obrigados a desistir, por não conseguirem 

acompanhar o andamento dos outros corredores (BARROSO, 2005, p. 746). 

 

 Fica visível nesse trecho sua oposição aos ideais neoliberalistas, quando reforça que o 

Estado não deve ocupar-se apenas em resgatar os excluídos que foram deixados pelo 

mercado, mas fazer da definição e regulação das políticas educativas um processo de 

construção coletiva de uma educação de qualidade e que atenda a todos sem distinção. 

Corroborando com os autores citados anteriormente, Ferreira e França (2012) afirmam 

que, embora descentralização seja um elemento imprescindível para o federalismo, forma de 

governo estabelecida pela constituição brasileira, em que o poder e exercício das políticas é 

compartilhado entre governo e entes federados, o que se vê no Brasil é uma suposta 

“desconcentração”, onde a União se mostra incapaz de prover seus entes federados de 

recursos técnicos e financeiros suficientes para gerir suas próprias políticas, limitando o que 

se pode chamar de autonomia política. 

Saviani (2014) defende a construção de um Sistema Nacional de Ensino, definida por 

ele como a unidade dos diversos serviços educacionais, organizados de forma intencional, 

refletida, pensada, agrupados de maneira que formem um conjunto coerente para que possa 

agir com eficiência no processo de educação da população. Entretanto, questiona se essa 

construção seria possível aqui no Brasil, pois são muitos os desafios, dentre eles a 

descontinuidade das políticas educacionais, o escasso financiamento e a má articulação que 

existe entre os entes federados. Para o autor, o que se vê aqui no Brasil é que a União 

tentando regulamentar a educação nacional por meio da LDB, que por sua vez confere maior 

autonomia aos estados e municípios. Saviani mostra-se contrário à municipalização, pois 

entende que nos municípios pobres as desigualdades sociais aumentariam, porém reafirma seu 

posicionamento em defesa da escola pública, tendo o Estado como seu protetor.  

É nesse cenário de descentralização, regulação e desigualdade na distribuição dos 

recursos entre os entes federados, que os municípios têm que implementar as políticas de 

educação inclusiva que são gestadas no plano nacional e estadual, encontrando aí seu maior 

desafio: o financiamento.  

Sobre esse complexo quadro em que se encontram as reformas educacionais 

brasileiras, Miranda (2009) ressalta: 
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A descentralização como mecanismo político-institucional da democracia emergente 

vai se constituir, no cenário brasileiro, como um processo vertical e pouco 

democrático, pelo qual o Estado Federal delegou aos Estados, aos municípios, às 

ONGs e às comunidades locais a gestão da educação pública sem planejamento para 

um financiamento adequado (MIRANDA, 2009, p. 206). 

 

Corroborando com a autora, Ferreira e França (2012) destacam a necessidade de se 

repensar sobre o papel da União no financiamento da educação básica, para uma melhor 

efetivação das políticas educacionais, uma real valorização dos trabalhadores, um verdadeiro 

regime de colaboração entre os entes federados, etc. E afirmam que, para consolidação de 

políticas de financiamento, são necessárias várias medidas urgentes, dentre elas desvincular 

os recursos destinados à educação de qualquer outro e garantir o aumento desses recursos de 

18 para 25% da União e de 25 para 30% dos Estados e municípios. 

Nesse sentido, concordamos com Bezerra (2016, p. 60) quando assevera que “uma 

análise filosófica e crítica é necessária para se compreender o núcleo ideológico da educação 

inclusiva, tal qual esta vem se concretizando nos discursos, políticas e práticas educacionais”. 

A falta de compromisso do Estado com o financiamento das políticas de inclusão revela, sob a 

ótica da dialética, um descaso com a consolidação das mesmas, até por que, numa sociedade 

capitalista o que merece atenção é o que pode gerar lucro. 

Em outras palavras, a educação das pessoas com deficiência não atende aos interesses 

do capital, pois “os indivíduos que se afastam dos padrões de “normalidade” escapam ao 

controle social, tornando-se inaptos à produção da qual o capital se autoconserva e se 

reproduz, sendo ameaçados de segregação ao serem considerados limitados” (COSTA, 2015, 

p. 149).  

Durante muitos anos a educação especial foi vista sob a ótica do Modelo Médico. 

Nele, a deficiência era compreendida como uma condição exclusivamente do indivíduo, e 

este, precisava de “tratamento” para ser integrado às classes especiais. Na década de 1970, 

portanto, foi proposto o Modelo Social, que compreendia a deficiência a partir do contexto 

social, ou seja, “a deficiência deixa de ser um problema exclusivamente do sujeito e passa a 

ser uma questão de acessibilidade e de quebra de barreiras sociais preexistentes a esse sujeito 

e que precisam ser removidas” (MANTOAN, 2018, p. 9).  

Esse entendimento da educação especial, a partir de um modelo clínico, remia o 

Estado da preocupação com o desenvolvimento cognitivo das pessoas com deficiência, 

fazendo com que sua educação se resumisse em medidas assistencialistas. Segundo Prado 

(2015, p. 130): 



85 
 

Ao incorporar o discurso neoliberal de compaixão e tolerância, os indivíduos 

contribuem para a perpetuação da lógica de controle em que as responsabilidades se 

misturam e se dispõem de tal maneira que diluem as responsabilidades do Estado em 

promover meios de democratização da educação. 

 

A autora destaca o risco das medidas assistencialistas, que, de forma sorrateira, 

conseguem acalmar o grito dos menos favorecidos, ao satisfazerem suas necessidades 

imediatas, enfraquecendo com isso qualquer possibilidade de ameaça à ordem vigente. E, 

citando Freire, adverte: 
 

O grande perigo do assistencialismo está na violência do antidiálogo, que, impondo 

ao homem mutismo e passividade, não lhe oferece condições especiais para o 

desenvolvimento ou a “abertura” de sua consciência que, nas democracias 

autênticas, há de ser cada vez mais crítica (FREIRE, 2003, p. 65 apud PRADO, 

2015, p. 143).  

 

A construção dessa escola inclusiva como espaço de convivência democrática faz 

parte do ideal de “educação para todos” que permeou a esfera política brasileira nos anos 

1990 (MIRANDA, 2009), com o discurso de respeito às diferenças, valorização da 

diversidade e atenção às minorias, sobretudo às pessoas com deficiência. Essa demanda, 

segundo Prado (2015, p. 119) influenciou uma série de “reflexões, legislações, ações sociais e 

educativas levando a escola, muitas vezes, a um conceito rotulado de direitos humanos, 

diversidade e respeito à cidadania”. 

 Entretanto, apesar de toda essa preocupação, todo esse discurso em favor da 

democratização do ensino e melhoria de sua qualidade, ainda é pequeno o empenho do poder 

público para que o projeto de educação inclusiva seja concretizado no interior de cada sala de 

aula (MIRANDA, 2009). A dificuldade na liberação de recursos financeiros, a falta de 

assessoria e fiscalização são exemplos claros desse descaso. Sendo assim, não devemos 

desconsiderar que “em uma sociedade de classes, o conceito de democracia encontra-se 

imerso em uma lógica de disputa e perpetuação do poder” (PRADO, 2015, p. 119). 

Com base nessa constatação, Freitas (2009, p. 221) questiona: “Como se materializam 

essas políticas sociais diante de realidades contraditórias, como as próprias leis e suas 

implementações e concepções?” Por que, em que pesem os inegáveis avanços nas políticas de 

educação inclusiva, paira ainda entre os educadores e sociedade em geral uma insegurança e 

até mesmo um descrédito em relação às suas reais possibilidades de implementação?  

Nessa perspectiva, novamente nos reportando a Prado (2015, p. 120), “não há 

democracia sem esclarecimento e resistência às estruturas preestabelecidas em uma sociedade 

de classes”. Desse modo, é função da escola formar cidadãos esclarecidos e críticos, capazes 
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lutar contra toda forma de opressão. E para que isso venha a acontecer é preciso que a escola 

se conscientize de que seu desafio não está apenas na inclusão das pessoas com deficiência, 

mas na promoção da aprendizagem de todos os alunos, indistintamente. 

Porém, quando se pretende conhecer a singularidade da educação inclusiva, deve-se 

considerar que as políticas públicas que estabelecem a inclusão das pessoas com deficiência, 

através do discurso da superação das desigualdades e democratização do ensino, são 

atravessadas pela lógica neoliberal que determina as regras em favor dos interesses do capital, 

numa sociedade altamente excludente (PRADO, 2015). 

Tais contradições colocam em cheque as intenções das políticas de inclusão suscitando 

dúvidas a respeito do que está por trás deste ideário inclusivista. No entendimento da autora 

supracitada, políticas que defendem a inclusão das pessoas com deficiência nas classes 

regulares de ensino sem possibilitar os meios para uma plena efetivação desse direito, tendem 

a deslocar para os indivíduos (secretarias municipais, escolas, professores) uma 

responsabilidade que é o Estado (PRADO, 2015). 

Por fim, fazendo uma análise dessa realidade a partir da síntese de suas determinações, 

entendemos que, quando as políticas determinam a inclusão das pessoas com deficiência nas 

classes regulares, o Estado se sente na condição de “cumpridor” do dever, enfraquecendo, 

assim, os movimentos sociais em defesa desses indivíduos. Se essa educação inclusiva não 

acontecer de fato dentro das salas de aula, a responsabilidade pelo fracasso da política recai 

sobre as escolas, que não souberam se adequar às necessidades desse público, ou sobre os 

professores, que não foram “capazes” de transformar suas práticas educativas para atender 

esses alunos em suas especificidades, e, no pior das hipóteses, sobre os alunos, considerados 

“incapazes”. Nesse “jogo de empurra” a culpa para um lado e para outro é esclarecido por 

Peroni (2003), quando reflete sobre o papel do Estado de ser eficiente como avaliador e 

“fraco” como executor das políticas públicas. 
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5 A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA – PNEEPEI: um novo caminho ou uma nova forma de 

caminhar? 

 

“Se o homem não soubesse ou não tivesse certeza de que 

os objetos que o rodeiam pudessem transformar-se, ele não 

teria começado a agir sobre eles, não teria igualmente organizado 

a produção”. 

Karl Marx 

 

O foco deste estudo é fazer uma análise da implementação da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – PNEE-EI em um município, a 

partir do seu Plano Municipal de Educação – PME, buscando identificar se as metas propostas 

no Plano estão se materializando no chão da escola. Desse modo, torna-se necessário 

conhecer a totalidade, ou seja, a PNEEPEI, seus objetivos, o contexto em que foi pensada, o 

que a levou para a agenda governamental, bem como seu processo de implementação.  

Nesse sentido, o ciclo de política apresentado por Frey (2000) e Secchi (2010) foi 

fundamental para compreensão do percurso da PNEEPEI; e os estudos desses autores, bem 

como Souza (2006), Silva e Melo (2000), contribuíram bastante para o entendimento conceito 

de política pública, facilitando a análise. 

Fazer análise de uma política exige, inicialmente, compreender o conceito de política 

pública e sua origem. Souza (2006) afirma que não há um conceito ou um melhor conceito, 

sendo assim, se apropria de autores como Mead, Lynn, Peters e Dye para nos apresentar 

alguns deles: 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o 

mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 

diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye 

(1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer 

ou não fazer” (SOUZA, 2006, p. 24, grifos do autor). 

 

Souza assevera que o conceito mais famoso sobre políticas públicas é de autoria de 

Harold Laswell, que prega que “decisões e análises sobre política pública implicam responder 

às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz” (SOUZA, 2006, p. 24). 

Secchi (2010) apresenta três nós conceituais que considera importantes para o 

entendimento de política pública: o primeiro se refere ao protagonismo no estabelecimento de 

uma política. Segundo ele, alguns autores defendem a abordagem estatista, ou seja, uma 

política só pode ser considerada pública se for emanada de ator estatal (DYE, 1972; BUCCI, 
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2002; HOWLETT, RAMESH e PEARI, 2013, et al, apud SECCHI, 2010, p. 26). Por outro 

lado, há estudiosos que defendem a abordagem multicêntrica, esta considera a participação de 

organizações privadas, organizações não governamentais, organismos multilaterais, ou redes 

de políticas públicas, juntamente com os atores estatais (DROR, 1971; KOOIMAN, 1993; 

RHODES, 1997; REGONINI, 2001; HAJER, 2003, apud SECCHI, 2010, p. 27).  

O segundo nó conceitual encontrado por Secchi (2010, p. 29) se instala na afirmação 

de Dye (citada anteriormente) que política pública “é tudo aquilo que o governo escolhe fazer 

ou não fazer”, nesse sentido ela passa a ser também uma omissão ou negligência.  

Já o terceiro nó diz respeito ao posicionamento de alguns autores (COMPARATO, 

1997; MASSA-ARZABE, 2002, apud SECCHI, 2010, p. 31) que não reconhecem os 

programas, planos e projetos como políticas públicas individualmente, mas apenas como 

elementos de uma política estruturante. Discordando desses autores, Secchi (2010) acredita 

que as políticas públicas são tanto as diretrizes estruturantes, quanto os processos 

intermediários. 

Sobre essa questão, Souza (2006, p. 26) reitera que as políticas públicas: 
 

[...] após desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, programas, projetos, 

bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. Quando postas em ação, são 

implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação.  

 

 Atinente ao papel dos governos quanto à decisão e execução de políticas públicas, 

Souza (2006), citando Evans, Rueschmeyer e Skocpol (1985), afirma que o Estado possui 

uma relativa “autonomia”, o que confere a ele um espaço de atuação próprio, que, apesar de 

sofrer influências internas e externas, gera capacidades que propiciam as condições para se 

implementar objetivos de políticas públicas. 

Dentro desse contexto, faz-se necessário recorrer a alguns modelos de análise de 

políticas públicas que ajudam a entender a ação ou omissão dos governos. Existem vários, 

porém, vamos nos ater ao modelo de Lowi (1964 - 1972), que criou uma das mais relevantes 

tipologias sobre políticas públicas, utilizando a lógica de que cada tipo de política pública 

sofre apoios e resistências em diferentes espaços.  

 De acordo com Lowi (1964, apud SECCHI, 2010, p. 17-18), existem quatro tipos de 

políticas públicas, a saber:  
 

Políticas regulatórias que estabelecem padrões de comportamento, serviço ou 

produto para atores públicos e privados. Políticas distributivas que geram 

benefícios concentrados para alguns grupos de atores e custos difusos para toda a 

coletividade/contribuintes. Políticas redistributivas que concedem benefícios 

concentrados a algumas categorias de atores e implicam custos concentrados sobre 
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outras categorias de atores. Políticas constitutivas que “são regras sobre os poderes 

e regras sobre as regras” (SECCHI, 2010, p. 17-18, grifos nossos).  

 

 Portanto, conforme a tipologia desenvolvida por Lowi, a política pública de educação 

inclusiva se classifica no formato de política distributiva, haja vista que ela gera benefícios 

para um grupo específico e seus custos são rateados para toda a sociedade e não para um 

grupo isolado, o que faz com que sua implementação ocorra de forma menos conflituosa do 

que a política redistributiva, por exemplo, em que os benefícios são gerados para 

determinados grupos sociais e os custos de sua manutenção são lançados para outros grupos 

de pessoas. 

Segundo Silva e Melo (2000, p. 3), as vicissitudes da implementação de programas 

têm sido entendidas como a principal variável para explicar o fracasso dos governos em 

atingir os objetivos estabelecidos na formulação das políticas públicas. Mantoan e Pietro 

(2006) afirmaram que o nosso sistema educacional ainda apresenta dificuldade em equacionar 

a relação complexa que há entre oferta e qualidade da educação, e, no caso dos alunos com 

deficiência, essa situação se agrava.  
 

A inclusão escolar tem sido mal compreendida, principalmente no seu apelo a 

mudanças nas escolas comuns e especiais. Sabemos, contudo, que sem essas 

mudanças não garantiremos a condição de nossas escolas receberem, 

indistintamente, a todos os alunos, oferecendo-lhes condições de prosseguir em seus 

estudos, segundo a capacidade de cada um, sem discriminações nem espaços 

segregados de educação (MANTOAN; PIETRO, 2006, p. 23). 

 

Nesse contexto, segundo as autoras, a inclusão dos alunos com deficiência e sua 

permanência nas escolas, perpassa por mudanças no sentido macro, das políticas públicas que 

garantam esse acesso e fiscalizem a qualidade dessa permanência, e micro, da transformação 

das práticas de ensino.  

Frey (2000), após discutir conceitos básicos acerca da análise de políticas públicas, 

nos apresenta um modelo de ciclo de políticas, o “policy cicle”, como um elemento 

importante da abordagem da análise de política. Destaca que o policy cicle, ao dividir a ação 

pública em fases de um processo político-administrativo de resolução de um problema “se 

revela um modelo heurístico bastante interessante para a análise da vida de uma política 

pública”. Propõe uma subdivisão mais completa, buscando diferenciar-se das tradicionais: 

“percepção e definição de problemas, ‘agenda-setting’, elaboração de programas e decisão, 

implementação de políticas e, finalmente, a avaliação de políticas e a eventual correção da 

ação” (FREY, 2000, p. 226). 
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Com base nos propósitos desta pesquisa, voltados para o processo de implementação 

de uma política pública, adotamos o modelo do ‘policy cicle’, adaptado por Secchi (2010 

visto que ele possibilita um “deslocamento sobre um tipo de análise centrado no conteúdo da 

política em direção à compreensão da ação política e do modo como esta funciona” (DYE, 

2009, apud SANTOS, 2012).  

 

Figura 2 - Ciclo clássico de Políticas Públicas 
 

 

Fonte: Secchi (2010) 

 

Portanto, a próxima subseção buscará analisar a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva- PNEEPEI, a partir dessas fases. Vale ressaltar 

que elas nem sempre acontecem de forma linear. 

 

5.1 A PNEEPEI no contexto do ciclo de políticas: da identificação do problema à 

avaliação 

 
No contexto das políticas sociais, a Educação Inclusiva é vista como uma política de 

Estado, não podendo ser analisada fora das relações sociais que dão origem a mesma, sendo 

assim, é preciso analisá-la a partir de sua totalidade, a política educacional, e das carências 

que ela busca preencher. Concebida como um paradigma respaldado nos direitos humanos, 

que defende a igualdade entre as pessoas, independentemente de suas particularidades, a 

Educação Inclusiva busca superar as condições históricas de exclusão vivenciadas dentro e 

fora da escola. 
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Secchi (2010, p. 34) define problema público como “a diferença entre a situação atual 

e uma situação possível para uma realidade pública”. Nesse sentido, o documento da 

PNEEPEI aponta que: 
 

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a 

necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para 

superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da 

sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. 

A partir dos referenciais para a construção, de sistemas educacionais inclusivos, a 

organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma 

mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas 

especificidades atendidas (BRASIL, 2008, p. 10). 

 

Esse trecho reflete o momento da identificação do problema, quando se percebeu que 

o processo de democratização da escola, que universalizou o acesso ao ensino, não resolveu o 

problema da exclusão, pois os sistemas de ensino continuaram excluindo aqueles que não se 

“encaixavam” nos padrões uniformizadores da escola, ou seja, os diferentes. Embora 

Mészáros (2008, p. 11) já tenha afirmado que “o simples acesso à escola é necessário, mas 

não suficiente para tirar das sombras do esquecimento social milhões de pessoas cuja 

existência só é reconhecida nos quadros estatísticos”. 

Sendo, portanto, identificado o problema, passa-se para a segunda etapa: solucioná-lo. 

A busca pela solução do problema exige que ele seja colocado na agenda. Agenda, segundo 

Secchi (2010), é um conjunto de problemas que algum órgão, alguma autoridade precisa 

tratar. Sendo assim, agenda governamental é aquele conjunto de problemas que é tido como 

prioritário para um órgão público. 

Souza (2006) coloca um enorme destaque na definição da agenda e questiona o motivo 

de algumas questões entrarem na agenda, enquanto outras não recebem atenção dos governos, 

não fazendo parte da agenda governamental. A esse questionamento, segundo ela, podem ser 

obtidas três respostas diferentes: 
 

A primeira focaliza os problemas, isto é, problemas entram na agenda quando 

assumimos que devemos fazer algo sobre eles. O reconhecimento e a definição dos 

problemas afetam os resultados da agenda. A segunda resposta focaliza a política 

propriamente dita, ou seja, como se constrói a consciência coletiva sobre a 

necessidade de se enfrentar um dado problema. [...]. A terceira resposta focaliza os 

participantes, que são classificados como visíveis, ou seja, políticos, mídia, partidos, 

grupos de pressão, etc. e invisíveis, tais como acadêmicos e burocracia. Segundo 

esta perspectiva, os participantes visíveis definem a agenda e os invisíveis, as 

alternativas (SOUZA, 2006, p. 30, grifos nossos). 

 

Nessa definição da agenda, os atores envolvidos no ciclo de políticas públicas atuam, 

ora como incentivo, ora como ponto de veto, a depender dos interesses em jogo e dos 
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conflitos suscitados na arena social, que será mais ou menos conflituosa, de acordo com os 

problemas a serem alocados na agenda. 

Nesse prisma, o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial insere a 

Educação Inclusiva na agenda do governo, entendendo que ela é responsabilidade dos 

Estados, do Distrito federal e dos Municípios, cabendo, portanto, à União a função 

redistributiva e supletiva, de garantir a igualdade de oportunidades educacionais e qualidade 

de ensino, mediante assistência técnica e financeira a esses entes, conforme preconiza o artigo 

211 da Constituição Federal (BRASIL, 2010). 

Secchi (2010) apregoa que, estando o problema inserido na agenda governamental, a 

próxima fase é a formulação de alternativa, ou seja, as formas de se revolver um problema 

público. O governo tem um problema identificado, formou a agenda e agora precisa encontrar 

formas de combater esse problema. A formulação de alternativa perpassa pela elaboração de 

objetivos e estratégias e pelo estudo das potenciais consequências de cada alternativa de 

solução.  

Nesse contexto, o Estado brasileiro, signatário da Convenção sobre o Direito das 

Pessoas com Deficiência aprovada pela organização das Nações Unidas – ONU, em 2006, 

assume o compromisso de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. 

Para cumprir com essa prerrogativa, precisa garantir a inclusão das pessoas com deficiência 

no sistema regular de ensino e traçar metas de efetivação desse acesso, para que ele aconteça 

de forma plena e em ambientes que venham a maximizar o desenvolvimento cognitivo e 

social desses alunos (BRASIL, 2010). 

Então, com base nesse referencial, a Educação Especial passa a ser organizada em três 

eixos: 

constituição de um arcabouço político e legal, fundamentado na concepção de 

educação inclusiva; institucionalização de uma política de financiamento para oferta 

de recursos e serviços para a eliminação das barreiras no processo de escolarização; 

e orientações específicas para o desenvolvimento das práticas pedagógicas 

inclusivas (BRASIL, 2010, p. 9). 

  

Após a formulação de alternativa temos a tomada de decisão, que é o momento em 

que o executivo, ou o judiciário, ou o legislativo, ou mesmo as redes de política pública 

(sociedade, organizações não governamentais, ou até mesmo o mercado) tomam decisões de 

como enfrentar o problema público. Geralmente o momento da tomada de decisão é uma 

sanção presidencial, ou ele é uma decisão judicial, ou mesmo um decreto legislativo. Enfim, é 
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o momento de formalização da intenção de política pública que só depois vai ser 

implementada com seus instrumentos (SECCHI, 2010). 

Nesse cenário é elaborada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, a PNEEPEI, um documento que acompanha os avanços do 

conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma 

educação de qualidade para todos os alunos (BRASIL, 2010). Segundo Santos (2012), o 

termo política, usado para a nomeação do documento, pode ser interpretado como um ‘marco 

de referência’, um texto orientador, que, apesar de ter sido publicado em 2008, “traz em seu 

corpo os marcos legais que dão sustentação à proposta” (SANTOS, 2012, p. 82), ou seja, vem 

ratificar normativas anteriores igualmente fundamentadas na perspectiva inclusiva, trazendo 

alguns avanços. 

O documento da PNEEPEI foi elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela 

Portaria Ministerial nº 555, de 05 de junho de 2007, constituído por membros da Equipe da 

Secretaria de Educação Especial e colaboradores (professores e pesquisadores de 

universidades federais e estaduais). O texto apresenta também um diagnóstico, realizado em 

âmbito nacional, o qual revelando aumento nas matrículas de alunos com deficiência nas 

classes comuns do ensino regular, conforme indica o gráfico a seguir retirado do texto da 

política. 

 

 

Fonte: BRASIL, 2010. 

 

É possível perceber, com base na leitura do gráfico 4, que além do crescente aumento 

da matrícula, houve uma estagnação da educação especial, como espaço substitutivo.  

Gráfico 4 - Matrículas ocorridas entre 1998 e 2006 
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No contexto dos objetivos, a PNEEPEI visa o acesso, a participação e a aprendizagem 

dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares (BRASIL, 2010, p. 20). Como foi dito 

anteriormente, o documento da PNEEPEI é um texto orientador, e como tal orienta os 

sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais, 

garantindo: 

- Transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação 

superior; 

- Atendimento educacional especializado; 

- Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 

- Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão escolar; 

- Participação da família e da comunidade; 

- Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 

transportes, na comunicação e informação; 

- Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2010, 

p. 20). 

 

É importante destacar que o documento da PNEEPEI explicita, de forma mais clara, o 

público a ser atendido pela educação especial, são os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Especificando que os alunos 

com deficiência são aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial; os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles 

que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um 

repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo; os alunos com altas 

habilidades/superdotação são os que demonstram potencial elevado em qualquer uma das 

seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, psicomotora, artística e de 

liderança, além de apresentar grande criatividade e envolvimento nas tarefas de seu interesse 

(BRASIL, 2010). 

Outro avanço do documento é que ele especifica também o que é o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), uma modalidade de ensino especializada que deve ser 

oferecida, preferencialmente, nas classes regulares de ensino. As atividades desenvolvidas no 

AEE diferenciam-se daquelas realizadas nas salas de aula comum, não sendo, porém, 

substitutivas à escolarização. O AEE deve complementar e/ou suplementar a formação dos 

alunos, com o intuito de torná-los autônomos e independentes, dentro e fora da escola. 

 Santos (2012) reitera que o AEE se traduz em espaços, ou melhor, salas de recursos 

multifuncionais, que estarão solidificados como ambientes que agregam recursos didático-
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pedagógicos, além de equipamentos de informática, mobiliários especialmente direcionados à 

sua oferta na escola comum. 

As diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva sinalizam que ela não apresenta algo “totalmente” novo, mas elucida novas formas 

de se compreender a educação especial. Apresentamos a seguir, de forma sintetizada, as 

diretrizes da PNEEPEI (BRASIL, 2010, p. 22): 
 

* A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas e modalidades [...]. 

* O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para 

plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas [...]. 

* Dentre as atividades de atendimento educacional especializado, são 

disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e 

códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva [...]. 

* O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se desenvolvem as 

bases necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvimento global do 

aluno [...]. 

* Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado se expressa 

por meio de serviços de estimulação precoce, que objetivam otimizar o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e 

assistência social [...]. 

* Na interface da educação especial na educação indígena, do campo e quilombola, 

deve assegurar que os recursos, serviços e atendimento educacional especializado 

estejam presentes nos projetos pedagógicos construídos com base nas diferenças 

socioculturais desses grupos [...] 

* Na educação superior, a educação se efetiva por meio de ações que promovam o 

acesso, a permanência e a participação dos alunos [...]. 

* Para o ingresso dos alunos surdos nas escolas comuns, a educação bilíngue 

(Língua Portuguesa/Libras) desenvolve o ensino escolar na Língua portuguesa e na 

língua de sinais, o ensino da Língua portuguesa como segunda língua na modalidade 

escrita para alunos surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e de Língua 

Portuguesa e o ensino de Libras para os demais alunos da escola [...]. 

* O atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de 

profissionais com conhecimentos específicos no ensino da Língua Brasileira de 

Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade escrita coo segunda língua, do sistema 

Braille, do Soroban [...] 

* A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o conhecimento 

prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de 

aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e formativa que 

analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, 

prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções 

pedagógicas do professor [...]. 

*Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva, disponibilizar as funções de instrutor, tradutor/intérprete de 

Libras e guia-intérprete, bem como monitor ou cuidador dos alunos com 

necessidades de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre 

outras, que exijam auxílio constante no cotidiano escolar [...]. 

* Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, 

inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área [...]. 
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Dessa forma, a PNEEPEI orienta aos sistemas de ensino a se apropriarem das 

diretrizes propostas pelo documento para nortearem seus planos de educação, a substituírem 

as salas especiais pelas salas de recursos multifuncionais, a desenvolverem trabalho 

colaborativo reflexivo entre os professores e demais profissionais da educação, a buscarem 

parcerias com outros setores, a partilharem conhecimentos específicos da área, dentre outras 

recomendações. 

Com o documento elaborado, revisado, “estabelecido os suportes legais, discutida a 

implementação com renomados especialistas, com operadores da educação especial, pais, 

familiares e a sociedade, a de se caminhar firme na direção da plena garantia da educação 

inclusiva a todos os alunos [...]” (BRASIL, 2010). A quinta fase, portanto, é implementação 

da política pública. A tomada de decisão, fase anterior, é apenas uma intenção, é um desejo do 

poder público ou dos atores políticos envolvidos para resolver um problema público. E como 

é que se implementa esse desejo, essa intenção? 

Para Secchi (2010), implementar significa transformar intenções em ações. A 

implementação de uma política pública acontece com o burocrata, com o servidor público, ou 

mesmo nos órgãos de empresa privada, que fazem algum tipo de intervenção para redução 

efetiva daquele problema público.  Por exemplo, quando o professor está em sala de aula 

ensinando, ele está implementando uma política pública de educação, quando ele faz 

adaptação curricular e elabora atividades diversificadas para atender a seu aluno com 

deficiência, ele está implementando uma política pública de educação inclusiva. 

Nesse sentido, com o propósito de transpor a política de educação inclusiva do campo 

da intenção para o campo da ação, o governo se mobiliza: 
 

No intuito de promover a implementação dessa Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE, instituído pelo Decreto n° 6.094/2007 e ratificado no âmbito da 

Agenda Social da Presidência da República, fortaleceu e ampliou a formação de 

professores para a educação especial na perspectiva inclusiva, a implantação de salas 

de recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, 

acesso e a permanência das pessoas com deficiência na educação básica e superior e 

o monitoramento do acesso à escola dos favorecidos pelo Benefício da Prestação 

Continuada – BPC (BRASIL, 2016, p. 11) 

 

Identificamos também como ações em prol da implementação da PNEEPEI:  

 

 a instituição do Decreto Nº. 6571/2008, incorporado pelo Decreto Nº 7.611/2011, que 

dispõe sobre o atendimento educacional especializado complementar ao ensino regular 

para os alunos público alvo da educação especial e seu financiamento por meio do 
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Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB;  

 o Decreto Nº. 6949/2009, que ratifica a Convenção da ONU sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência com status de Emenda Constitucional, que adota o 

paradigma da educação inclusiva; 

 Decreto n° 7612/2011, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 

Plano Viver sem Limite. Dentre as diversas ações previstas, integraram o eixo 

“Acesso à Educação”, ações destinadas à formação de professores bilíngues para os 

anos iniciais, ensino, tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS; 

 a Resolução nº. 4/2009 do Conselho Nacional de Educação, que institui as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial. 

 O financiamento da dupla matrícula de estudantes público-alvo da educação especial 

na educação básica é instituído, no âmbito do FUNDEB, de modo a fomentar a 

organização e oferta do Atendimento Educacional Especializado na perspectiva da 

educação inclusiva; 

 o Plano Plurianual - PPA 2016/2019 que visa ampliar o atendimento escolar de 

qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação 

cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão; 

 

Consideramos essas “políticas intermediárias” (SECCHI, 2010) como ações proativas 

da política estruturante, a PNEEPEI, que, interligadas, contribuem para a materialização da 

mesma. Nesse sentido, concordamos com Santos (2012) quando relata: 
 

Tenho observado que, no campo das ações efetivas, ou seja, como “substância 

visível da política” (MULLER e SUREL, 2002, p. 14) – movimento que transcende 

ao texto escrito – os aspectos de materialização da Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva  parecem estar ligados, inicialmente, 

às seguintes ações: a ênfase na matrícula/presença dos alunos com deficiência na 

escola comum, a implementação do AEE em turno oposto ao de estudos do aluno 

por meio do Programa de Implantação das salas de Recursos Multifuncionais, 

bem como o desenvolvimento de parcerias, e o incentivo à formação por meio do 

Programa de Formação Continuada de Professores na Educação Especial – 

Modalidade à Distância, dentre outros (SANTOS, 2012, p. 87, grifos do autor). 

 

A sexta fase do ciclo é a avaliação da política pública. Depois de implementar, é hora 

de avaliar. Saber se está funcionando, se não está, o que pode estar dando errado, se o 



98 
 

problema público está reduzindo. Secchi (2010) vem dizer que existem várias técnicas para 

fazer avaliação de impacto, avaliação de eficiência, avaliação de eficácia, avaliação de 

produtividade, assim como existe um conjunto de teorias, de conceitos, voltados para 

melhorar a política pública, afinal de contas, nem sempre as intenções são transformadas em 

ações e nem sempre a política pública reduz o problema público. Então, a avaliação serve 

exatamente para isso, para saber se deve continuar ou não continuar, e de que forma se pode 

melhorar a política pública. 

Quanto à avaliação da PNEEPEI, o documento “A Consolidação da Inclusão Escolar 

no Brasil 2003-2016”, elaborado no governo Dilma Rousseff, reúne um conjunto de 41 notas 

técnicas e 08 pareceres, construídos após a implementação da PNEEPEI, com o propósito de 

subsidiar as discussões e o controle social das ações. Esses subsídios legais são necessários 

para a plena efetivação da política, apoiando o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de 

ensino. 

No que tange ao acesso dos alunos com deficiência às classes regulares de ensino, a 

PNEEPEI tem sido avaliada positivamente, conforme indicam as estatísticas atuais 

comprovadas no gráfico a seguir. 

   

Gráfico 5 - Matrículas da educação especial ocorridas entre 2004 e 2016 

 
Fonte: Sinopses estatísticas da Educação Básica – INEP/ MEC 
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Outros aspectos considerados positivos são os que se referem à implantação de salas 

de recursos multifuncionais para a realização do AEE, além da mudança no financiamento, 

instituindo o duplo aporte de recursos do FUNDEB para os alunos com deficiência 

matriculados, e garantia de recursos para os projetos de acessibilidade e transporte. 

Até então a PNEEPEI é considerada um eficiente instrumento de avanços conceituais, 

políticos e sociais, no âmbito da educação dos estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2018). Mas, como toda 

política pública, precisa ser avaliada e, se necessário, atualizada e aperfeiçoada.  

Desse modo, o MEC, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI) 
14

, iniciou em 2016 um movimento para a atualização do 

documento. Segundo informações contidas no portal do referido ministério, foram 

contratadas, por meio de editais públicos, consultorias especializadas para irem a todas as 

regiões brasileiras entrevistar professores da educação básica e superior, gestores, 

profissionais do Ministério Público, conselhos estaduais e outras instâncias para conhecer o 

cenário de implementação da PNEEPEI. Após quase dois anos de estudos a SECADI 

identificou pontos que merecem ser atualizados na PNEEPEI com a finalidade de reafirmar o 

princípio da inclusão escolar, são eles: 
 

[...] reverter as fragilidades ainda presentes e garantir que os serviços e recursos da 

educação especial sejam efetivos no ambiente educacional e propiciem não somente 

o acesso, mas a participação e aprendizagem aos estudantes; atualizar 

conceitos/terminologias aperfeiçoados nos novos marcos legais; e avaliar a 

estrutura, espaços e tempos dos recursos e serviços de educação especial em vista da 

perspectiva do desenho universal (BRASIL, 2018) 

 

Sobre o Atendimento Educacional Especializado chegou-se a uma conclusão: 

 
O atual desenho estabelecido para a oferta do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) tem conferido demasiada responsabilidade da educação 

especial ao professor e aos centros desse segmento, bem como aos núcleos de 

acessibilidade (universidades) e núcleos de apoio às pessoas com necessidades 

especiais (institutos federais). Nesse formato, porém o serviço não está sendo 

oferecido a todos os estudantes que precisam. Os dados do Censo Escolar de 2017 

apontam que esse apoio está sendo ofertado a 37,6% dos estudantes da educação 

especial. O modelo de oferta do AEE, apenas no contraturno, não permite que outros 

arranjos e necessidades locais de alunos e escolas sejam contemplados. Propõe-se, 

como atualização, a redefinição da escola regular como lugar de aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes da educação especial, onde os serviços devem ser 

planejados e geridos – retirando a centralidade apenas no contraturno e devolvendo 

à escola a responsabilidade pela aprendizagem de todos os alunos (BRASIL, 

2018). 

 

                                                      
14

 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) foi extinta, no atual 

governo, por meio do Decreto nº 9.465, de 2 de janeiro de 2019. 
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Por outro lado, cresce um movimento contrário à proposta de atualização da política. 

O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença (Leped), da Faculdade de 

Educação da Universidade Estadual de Campinas (FE/Unicamp), em parceria com diversas 

instituições, universidades, pesquisadores e movimentos sociais de todo o país, publicaram, 

em maio de 2018, um documento em defesa da PNEEPEI. Coordenados por Mantoan, os 

autores, além de não concordarem com a Política Nacional de Educação Especial Equitativa, 

Inclusiva e ao Longo da Vida (novo nome proposto para a PNEEPEI), consideram-na um 

retrocesso para a Educação Especial. 

Toda e qualquer mudança em uma política pública pressupõe que a orientação de seus 

documentos originais esteja defasada, esgotada. Segundo Mantoan (2018), este não é o caso 

da PNEEPEI.  

A intenção de “atualizar” essa importante e bem sucedida política pública seria 

desejável caso houvesse o objetivo de monitorar e aperfeiçoar sua implementação 

com base em estudos e pesquisas sobre o processo de implantação de suas diretrizes, 

no âmbito das escolas. Todas as iniciativas que fogem do padrão de monitoramento 

nesse sentido tornam-se achismos e não revelam a situação real sobre os aspectos 

eventualmente a serem alterados. Isso torna toda e qualquer mudança uma mera 

reforma, que não implica “atualizar” ou “aprimorar” a PNEEPEI. Além disso, o fato 

de a atual gestão do MEC propor retirar do nome da Política o termo “na Perspectiva 

da Educação Inclusiva” revela o caráter retrógrado da proposta (MANTOAN, 2018, 

p. 6). 

 

Segundo a autora, não houve um debate amplo entre professores, pesquisadores e 

demais sujeitos envolvidos nos processos de inclusão, especialmente as próprias pessoas com 

deficiência e suas famílias. Não procede, então, a informação do MEC de que o assunto foi 

amplamente discutido, pelo contrário, a proposta de atualização foi elaborada em reuniões 

com um número restrito de pessoas, “a maioria defensora das classes especiais” 

(MANTOAN, 2018, p. 11).  

Sendo assim, cabe-nos questionar: a quem interessa essa proposta de atualização?  

Quais intenções estão por trás deste discurso? O trecho abaixo, retirado do documento em 

defesa da PNEEPEI, faz algumas ressalvas importantes:  
 

Cabe informar que essa proposta de "atualização" é a segunda investida do Governo 

Federal contra os avanços da inclusão escolar. A primeira foi no texto de Introdução 

da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, homologado pelo MEC em 20 de 

dezembro de 2017. O texto final suprimiu integralmente as contribuições feitas por 

educadores, pesquisadores e membros da sociedade civil nas duas versões anteriores 

(de 2015 e 2016). Ao interferir diretamente no processo democrático de consulta 

pública, o MEC suprimiu um detalhado conteúdo que tratava dos seguintes temas 

subsidiários ao trabalho das escolas: Atendimento Educacional Especializado – 

AEE; estudo de caso; plano de AEE; ensino do Sistema Braille; ensino do uso do 

Soroban; estratégias para autonomia no ambiente escolar; orientação e mobilidade; 

ensino do uso de recursos de tecnologia assistiva; ensino do uso da Comunicação 
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Alternativa e Aumentativa – CAA; estratégias para o desenvolvimento de processos 

cognitivos; estratégias para enriquecimento curricular; profissional de apoio; 

tradutor/intérprete da Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa; guia intérprete 

(MANTOAN, 2018, p. 7). 

 

Percebe-se, a partir dessas afirmações, que os educadores já sinalizavam a necessidade 

de se criarem estratégias para garantir o que está posto na PNEEPEI, porém suas 

contribuições não foram consideradas. A avaliação da eficácia ou eficiência de uma política é 

necessária sim, porém após uma análise de sua implementação em todo território. Ora, se a 

PNEEPEI, em vários municípios brasileiros, ainda está na fase de implementação, e, segundo 

Secchi (2010), essa fase não é igual em toda política, pois depende da intervenção de diversos 

atores (burocratas, servidores públicos, setor privado, ou mesmo o terceiro setor
15

), como 

julgar a necessidade de sua atualização? O primeiro passo não seria investir, promovendo os 

recursos necessários à implementação dessa política?  

A última fase do ciclo é a extinção da política pública. Chega algum momento da 

política pública que ela não tem mais porque continuar. Segundo Secchi (2010) existem 

quatro hipóteses para a extinção de uma política pública: 1ª) se o problema público foi 

resolvido; 2ª) se a política pública estiver sendo ineficaz ou gerando efeitos mais deletérios 

que a própria ‘ausência’ dessa política; 3ª) é quando o problema sai da agenda dos atores 

relevantes, atores sociais, políticos, econômicos, ou as forças de trabalho. Ou seja, é quando 

esses atores param de identificar o problema como problema, ainda que ele não tenha sido 

resolvido; 4ª) é quando a política pública já tinha um prazo determinado. 

Como a PNEEPEI não é uma política que tem prazo para acabar; como a educação 

ainda não pode ser considerada ‘inclusiva’ em todas as escolas brasileiras, existindo ainda 

barreiras atitudinais e físicas impedindo esse processo; como a exclusão das pessoas com 

deficiência ainda preocupa a sociedade brasileira, o que faz com a educação inclusiva ainda 

tenha espaço nos debates políticos e lutas sociais; como a PNEEPEI tem trazido avanços para 

a inclusão educacional, ainda que não sejam suficientes; acreditamos não haver motivos para 

a extinção dessa política.   

 

 

 

 

                                                      
15

 Terceiro setor é formado por associações e entidades sem fins lucrativos, e é classificado como terceiro setor, 

em sociologia. O termo é de origem americana, Third Sector, muito utilizado nos Estados Unidos, e o Brasil 

utiliza a mesma classificação. 
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6 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE ITAPETINGA-BA: avanços e 

desafios de uma política em ação 

 
Inclusão é sair das escolas dos diferentes e 

promover as escolas das diferenças. 

 Mantoan 

 

A construção deste capítulo, que apresenta a visão da singularidade, visa sistematizar e 

tratar os dados coletados na pesquisa atendendo ao objetivo geral, que é analisar a 

implementação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva no município de Itapetinga-BA. Para tanto, iniciaremos com uma breve 

caracterização do município e sua busca por uma educação inclusiva; em seguida 

discorreremos sobre o Plano Municipal de Educação - PME, destacando a meta 4, cujas 

estratégias propõem ações para implementação da PNEEPEI no município; por fim, 

apresentaremos uma análise comparativa entre o que está posto no PME, acerca da educação 

inclusiva, e o que, de fato, tem acontecido na prática. Para essa subseção elegemos categorias 

de conteúdo, as quais são destacadas no início do referido tópico. 

O município de Itapetinga pode ser considerado um importante centro econômico e 

social do sudoeste baiano, contando com um razoável parque industrial, uma economia que 

tende a se diversificar para abandonar a pecuária como única atividade. Em se tratando de 

educação, Itapetinga possui um campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), e um pólo de ensino a distância EAD, a Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Existem 6 escolas estaduais, 38 da rede municipal, 08 delas na zona rural, 10 da rede de 

ensino particular, e uma APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

O Ensino Fundamental de nove anos da Rede Municipal pode ser classificado em três 

segmentos: o primeiro ciclo corresponde aos primeiros três anos (chamados de ciclo de 

alfabetização); o segundo ciclo corresponde aos dois anos finais do Fundamental I; o terceiro 

ciclo corresponde aos quatro anos do Ensino Fundamental II, constituído por uma equipe de 

professores especialistas em diferentes disciplinas. O Ensino Fundamental é ofertado também 

nas Redes Estadual e Privada, sendo a Educação do Meio Rural atendida, exclusivamente, 

pela Rede Municipal, como mostra o Quadro 3. 
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Quadro 3 - Matrículas do Ensino Regular no Município de Itapetinga, por Dependência 

administrativa e Localização 2017 
 

MUNICÍPIO 

ITAPETINGA 

                                         Matrícula inicial 

Ensino Regular 
EJA 

Educação Infantil Ensino Fundamental 

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Ensino 

Fundamental Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral 

Municipal 

Urbana 
146 517 1.219 52 3.299 965 2.947 615 1.002 

Municipal 

Rural 
0 0 32 0 96 0 0 0 36 

TOTAL 146 517 1.251 52 3.395 965 2.947 615 1.038 

TOTAL: 10.926 

Fonte: MEC/INEP/DEED.    (Adaptado pela Autora) 

 

Fazendo um levantamento da situação educacional do município de Itapetinga no 

período de 2009 a 2017, os resultados das avaliações externas e internas realizadas 

periodicamente, assim como a proficiência apresentada, demonstram que as escolas da Rede 

Pública Municipal vêm alcançando a meta do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) estabelecida pelo Governo Federal, que foi de 4.0 (2015) e 4.2 (2017). As séries finais 

do Ensino Fundamental I, em 2015, alcançaram 4.3 e, em 2017, 4.5. Já as séries finais do 

Ensino Fundamental II não atingiram a meta, ficando com 3.8 e 3.7, respectivamente. 

  

6.1 A trajetória da Educação Especial no município de Itapetinga 

 
A educação especial no município de Itapetinga teve início com a APAE (Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais) há mais de 40 anos, quando uma das fundadoras, visando 

à educação e inclusão de seu filho com deficiência na sociedade, encabeçou uma luta para 

fundar a entidade no município. Durante anos, a APAE ofereceu o ensino especializado, além 

de oficinas de arte, dança, música e integração social dos alunos com deficiência.  

A partir da LDB 9394/96, cujo cap. V art. 58 determina que a educação das pessoas 

com deficiência deva acontecer preferencialmente nas escolas regulares, aos poucos, a APAE 

foi modificando seus serviços, ampliando o atendimento para as áreas da saúde e dos direitos 

das pessoas com deficiência. Um exemplo foi o credenciamento da entidade ao Sistema Único 

de Saúde (SUS), em 2007, passando a oferecer serviços voltados às pessoas com deficiência 

intelectual e, em 2012, um novo credenciamento para reabilitação visual.  

A APAE de Itapetinga transformou-se em um centro de referência em reabilitação, 

que atende atualmente diversas cidades circunvizinhas, tais como Itororó, Iguaí, Itarantim, 
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Caatiba e Itambé. Além de atender pessoas com deficiência intelectual e visual, também 

desenvolve um trabalho para crianças com deficiências físicas, sendo a única entidade no 

município a prestar esse atendimento. Embora o foco da APAE hoje seja o atendimento 

clínico, a instituição também oferece terapias e serviços educacionais para crianças com 

deficiência matriculadas nas escolas regulares (ITAPETINGA, 2017).  

Sobre a trajetória da educação especial oferecida nas classes regulares de ensino no 

período anterior à implantação da PNEEPEI (2008), não encontramos em nossas buscas 

registros de publicações sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, 

sequer nos foi disponibilizado documentos que permitam montar uma linha do tempo 

demonstrando tais ações. As informações que obtivemos, retiradas do Plano Municipal de 

Educação, datam de 2009 para cá. No entanto, dados das entrevistas revelam que quase nada 

vinha sendo realizado, conforme depoimento dos participantes da pesquisa: 
 

Creio que até 2008 muito pouco se falava e se fazia pela educação inclusiva. Na 

medida em que foi aumentando público alvo por conta da lei, a Secretaria Municipal 

de Educação percebeu a necessidade de adequar e organizar a educação nessa 

perspectiva (MARLEE MATLIN, GESTORA). 

 

Eu comecei a atuar na rede em 2009, mas acredito que se hoje, dez anos depois, 

ainda estamos aprendendo a fazer uma educação inclusiva. Antes de 2008 deveria 

ser bem mais difícil e com poucas ações nesse sentido (TEREZINHA 

GUILHERMINA, GESTORA). 

 

 Essa ausência de ações em prol da educação inclusiva marcou os anos anteriores à 

PNEEPEI, como podemos observar no quadro a seguir, retirado na íntegra do PME/2015. 

 

Quadro 4 - Matrículas da Educação Especial/Inclusiva no Município de Itapetinga por 

Necessidade e Nível de Ensino em 2009 
 

NECESSIDADES 
ED. 

INFANTIL 

SÉRIES 

INICIAIS 

DO E. F. 

SÉRIES 

FINAIS 

DO E. F. 

ENSINO 

MÉDIO 
TOTAL 

- 01 24 04 - 29 

- 
 

06 07 01 14 

- 
 

02 08 08 18 

- 01 02 01 02 06 

Altas Habilidades  01 - - 01 

TOTAL 02 35 20 11 68 
Fonte: Plano Municipal de Educação, 2015.     (Adaptado pela Autora) 
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Ao encontrarmos esse quadro no PME, logo percebemos que ele continha erros de 

formatação. Onde se lê ‘necessidades’ tinha os números referentes à Educação Infantil, onde 

se lê Educação Infantil, tinha os números referentes ao Ensino Fundamental, e, assim 

sucessivamente. Dessa forma, o total de alunos não coincidia.  Como não encontramos outras 

fontes para fazer esse levantamento, decidimos corrigi-lo para chegarmos a um provável 

número de alunos com deficiência, matriculados em 2009.  

Após a nossa correção o número de alunos por segmento ficou mais claro, 

permanecendo a dúvida em relação à coluna “necessidades”. Que necessidades seriam essas? 

Não havia um diagnóstico preciso? Se havia, por que não fora especificado no quadro? Seria 

apenas mais um erro de elaboração? O documento não fora amplamente revisado? 

Outro aspecto observado é que o quadro apresenta números de alunos no Ensino 

Médio, levando-nos à compreensão de que o PME se refere à educação do município como 

um todo, não apenas das escolas municipais. E, quanto ao número de alunos matriculados, 

devemos considerar que o total apresentado nesse quadro (sessenta e oito alunos) pode não 

representar a realidade da época, pois havia outros tantos alunos com deficiência matriculados 

nas classes regulares, porém na “invisibilidade”. 

 

6.2  A busca por uma educação inclusiva: caminhando por entre erros e acertos 

 

Toda transformação empreendida no âmbito educacional perpassa por uma quebra de 

paradigmas, pela ruptura de velhas práticas e, acima de tudo, pela união de todos os 

envolvidos no processo. Nesse sentido, não é suficiente a construção de políticas públicas, é 

necessário que essas políticas reverberem junto aos professores, alunos e comunidade. No que 

concerne à educação inclusiva, o município de Itapetinga vem dando pequenos passos, desde 

a implantação da PNEEPEI, em 2008, em busca da efetivação da política. Porém, os desafios 

são muitos, conforme trecho retirado do Plano Municipal de Educação: 
 

São muitas as dificuldades encontradas no sentido de promover práticas consistentes 

da educação inclusiva dentro dos espaços escolares. Insinuações preconceituosas e 

comportamentos discriminatórios são ainda vivenciados. Daí verifica-se um número 

reduzido de procura por vagas por parte dos pais ou responsáveis por crianças e 

jovens com necessidades especiais nas escolas.  Além disso, os inúmeros obstáculos 

com relação ao processo de integração e acompanhamento clínico e psicossocial dos 

alunos matriculados no ensino regular se configuram em empecilhos para a 

permanência dos mesmos na escola. [...] percebe-se que a educação inclusiva no 

município já está perpassando pelo respeito à limitação do outro [...] tal prática 

pressupõe a articulação de profissionais variados, visando o acompanhamento 

contínuo e eficaz dos alunos inseridos no ensino regular. O que ainda é muito 

precário no município, pois as escolas ainda não possuem nos quadros funcionais, 

profissionais com formação específica, designados para acompanhamento 
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especializado e contínuo dos alunos com necessidades especiais (ITAPETINGA, 

2015, p. 36). 

 

Contudo, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) buscou desenvolver 

alguns projetos nesse período, como o PRESE - Programa de Reintegração Social e 

Educacional, um programa implantado em 2010, cujo objetivo era combater a distorção 

série/idade, contemplando alunos com as mais diversas demandas de aprendizagens, desde 

quadros de comprometimento orgânico (deficiência intelectual, síndromes, transtornos), 

vulnerabilidade social, perpassando pelas questões étnicos raciais e de gênero.  

Consta no PME que o PRESE contou com uma equipe de apoio formada por 

profissionais distintos: psicólogo, assistente social, pedagogos, em parceria com outros órgãos 

responsáveis pela criança e adolescente do município, que buscava cumprir a proposta da 

educação inclusiva (ITAPETINGA, 2015). Porém, não foi essa a informação que obtivemos 

com um dos profissionais, coordenador do projeto na época.  
 

Começamos o PRESE de forma bem embrionária, com poucos recursos, não 

tínhamos uma equipe formada ainda, pretendíamos agregar um psicólogo para a 

realização de diagnósticos, pois, dentre os alunos com distorção série/idade, 

provavelmente havia alguns com deficiência, ainda que não identificada, mas isso 

não aconteceu (ARIEL GOLDENBERG, PROFESSOR, ATUA HOJE COMO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO). 

 

Com a implantação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em 

2011, aproveitou-se o PRESE, um programa que já existia, para desenvolver o trabalho de 

alfabetizar e integrar aqueles alunos que, de certa forma estavam na condição de “excluídos” 

dentro da escola. Nota-se que, apesar da mudança nos objetivos do programa, o mesmo 

continuou buscando realizar um trabalho de inclusão, pois a educação inclusiva engloba não 

só os alunos com deficiência, mas todos aqueles que, por diversos contextos, apresentam 

dificuldades de aprendizagem. 

Como nem todas as ações humanas tomam o rumo certo, e as políticas educacionais 

não são exceção, o PRESE não teve o êxito esperado, o que impossibilitou sua continuidade.   

Os equívocos, nesse caso, justificam-se pela falta de compreensão do processo, visto que o 

movimento pela educação inclusiva ainda é novo em muitos municípios, como ilustra a fala a 

seguir:  

Pegava os meninos com dificuldade de aprendizagem e colocavam todos em uma 

sala. Até que funcionou, mas o resultado não foi bom, porque colocava alunos com 

muita dificuldade, com problemas de comportamento, tudo no mesmo lugar, eles se 

fortaleciam nas suas dificuldades, em outros momentos eles escondiam as 

dificuldades (HELLEN KELLER, PSICOPEDAGOGA, ATUA NO CAEE). 
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Observamos, a partir dessa fala, que o projeto citado foge aos pressupostos da 

educação inclusiva, pois a junção de vários alunos com dificuldades específicas em uma única 

sala relembra a fase da integração, onde tínhamos classes especiais dentro das escolas 

regulares. E, segundo Vygotsky (1998), a heterogeneidade, ou seja, crianças com diferentes 

ZDPs, é promotora da auto-estimulação, que desenvolve as funções mentais superiores, 

levando ao crescimento cognitivo, além do social. 

Destarte, o município de Itapetinga vem buscando, nos últimos anos, atender aos 

propósitos legais da Educação Inclusiva, dentro das limitações enfrentadas por vários 

municípios, considerados “menos desenvolvidos”. Em 2012, a Câmara de Vereadores aprova 

e a Lei que organiza o Sistema Municipal de Ensino de Itapetinga, a Lei nº. 1.175/2012, cuja 

Seção IV, que trata da Educação Especial, dispõe: 
 

Art. 37 - A educação especial é a modalidade de educação escolar para educandos 

com necessidades especiais, a ser oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino. 

  

§ 1º - A rede regular de ensino para atendimento à educação especial deverá contar, 

sempre que necessário, com serviços de apoio especializado. 

  

§ 2º - O Conselho Municipal de Educação, em consonância com as diretrizes 

nacionais, fixará normas para o atendimento a educandos com necessidades 

especiais.  

 

Art. 38 - O Município, para garantir a oferta de educação especial no nível de ensino 

fundamental, atuará em regime de colaboração com o Sistema Estadual de Ensino e 

em cooperação com os demais Municípios da região. 

 

Art. 39 - O Poder Público Municipal poderá complementar o atendimento a 

educandos com necessidades especiais, por meio de convênios com instituições 

privadas sem fins lucrativos, especializados e com atuação exclusiva em educação 

especial, e que atendam aos critérios estabelecidos pelo Sistema Municipal de 

Ensino (ITAPETINGA/BA, 2012). 

 

Esse documento revela intenções de uma política de educação inclusiva, porém, não 

traz de forma clara os principais dispositivos da PNEEPEI (objetivos, diretrizes), deixando 

sob a responsabilidade do Conselho Municipal de Educação fixar as normas para o 

atendimento aos alunos com deficiência. 

Enquanto trabalho específico, no sentido de atender aos alunos com deficiência, era 

oferecido o atendimento psicológico ambulatorial e psicoterapia lúdica, atendimento 

psicopedagógico clínico/institucional e orientação às escolas para acolhimento e adaptação 

curricular, feito por especialistas na área de Educação Inclusiva e em parceria com o 

Departamento de Ciências Humanas Educação e Linguagem (DCHEL), em específico com o 

curso de Pedagogia da UESB – Campus Itapetinga, além de um curso de extensão em Libras. 
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O atendimento psicológico e psicopedagógico contavam ainda com a parceria do atendimento 

fonoaudiológico oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS (ITAPETINGA, 2015). 

Tais ações representavam pequenos avanços, que ainda se distanciavam do que estava 

estabelecido na PNEEPEI. Por exemplo: o atendimento não acontecia nos locais em que os 

alunos estavam matriculados, e sim no Conselho Municipal de Educação
16

; a quantidade de 

profissionais para o atendimento era ínfima (apenas um psicólogo e um psicopedagogo) para 

a demanda de alunos, apesar de ainda não ser “descortinada”, conforme fala da 

psicopedagoga da rede, ao ser questionada se era possível dar conta do trabalho: 
 

“Não, e essa demanda também não era descortinada. Era uma professora ou outra 

que mandava, não pelo campo da aprendizagem, mas pelo comportamento, 

considerado, muitas vezes, como excêntrico. Depois que a psicóloga fazia a 

avaliação, o aluno era encaminhado para o apoio pedagógico, que buscava fazer a 

interlocução com a escola. Tempos mais tarde começaram a vir mais crianças, 

encaminhávamos para o neurologista, fonoaudiólogo, às vezes, para a psicóloga, e aí 

eu voltava a trabalhar com esse menino na escola. A escola começava a ver 

resultado com isso. Depois mudou o Secretário de Educação e este trouxe a gente do 

conselho para lançar na secretaria” (HELLEN KELLER, PSICOPEDAGOGA DA 

REDE). 

 

Nota-se, a partir dessa fala, que um dos problemas enfrentados é a falta de 

identificação do público a ser atendido, alunos sem especificações do AEE, com problemas de 

aprendizagem de outras origens, eram encaminhados para o atendimento, inflando o sistema.  

Cerezuela (2014), Dambros (2013), Fellini (2013), Hessmann (2013) e Rodriguero (2013), 

destacam que esse problema se apresenta em várias escolas do país, e que dificulta o processo 

de inclusão, pois, além de atrapalhar o trabalho que deveria ser feito com quem precisa de 

atendimento especializado, não atende também às necessidades de aprendizagem dos outros 

alunos. 

Com o intuito dar alguns passos em direção à efetivação da PNEEPEI, no ano de 

2015, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) lançou o projeto de escolas 

piloto de Educação Inclusiva, cujos objetivos específicos eram: elaborar processos de ensino-

aprendizagem para os alunos com necessidades educacionais; ofertar o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) no turno oposto; trabalhar autonomia, desenvolvimento 

social e educacional; garantir o acesso, permanência e promoção dos alunos com necessidades 

educacionais específicas; além de buscar formar profissionais multiplicadores de uma 

pedagogia inclusiva nos três níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos 

iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos (ITAPETINGA, 2015). 

                                                      
16

 A psicopedagoga atendia em uma pequena sala, onde funcionava também o Conselho Municipal de Educação. 
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O projeto começou a ser discutido em 2014, sob a coordenação de técnicos da 

SEMEC, professores e coordenadores da rede, contando com o apoio de um professor, 

coordenador do Centro de Aprendizagem em Língua Brasileira de Sinais – CALIBRAS, 

coordenador do Subprojeto Interdisciplinar de Educação Inclusiva/PIBID
17

 e coordenador do 

Colegiado de Pedagogia UESB/Campus Itapetinga – BA, na época, firmando assim uma 

parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB.   

Inicialmente o projeto aconteceu em três escolas: Luiza Ferraz (Educação Infantil), 

Augusto de Carvalho (Ensino Fundamental Séries Iniciais) e Sizaltina Fernandes – Anexo I 

(Ensino Fundamental Séries Finais), contando com salas de AEE, com o atendimento 

psicológico, psicopedagógico, intérprete de LIBRAS, material em Braille e professor de apoio 

que atuava com reforço escolar para crianças com dificuldade de aprendizagem. Buscou-se a 

parceria com profissionais da área de saúde, APAE e outros órgãos que atuam com crianças, 

no sentido de criar elos de atendimento e promover uma educação plena a todos. Dessas três 

escolas citadas, o projeto funcionou melhor na Escola Augusto de Carvalho, por ser a escola 

mais centralizada, onde foi instalada a sala da psicopedagoga, que atendia aos alunos dessa 

escola e das outras. 

Embora o projeto das escolas piloto tenha representado um avanço para o atendimento 

dos alunos com deficiência, ele não contempla os dispositivos da PNEEPEI, se tornando até 

uma contradição, pois aloca em uma única escola várias crianças com necessidades diferentes, 

com o propósito de atendê-las em suas especificidades, quando a política determina que o 

AEE seja oferecido em cada escola do ensino regular, para que o aluno possa desenvolver-se 

em seu espaço, integrado a todos os seus colegas.  

Tal processo de “junção” dos alunos com deficiência em locais distintos provocou 

grandes equívocos, os quais levaram a SEMEC a repensar a continuidade do projeto, que 

acabou durando pouco mais de dois anos. Segundo participantes da pesquisa, vários 

problemas interferiram no sucesso do Projeto escolas Piloto: alunos de bairros distantes 

deixaram as escolas do bairro e passaram a brigar por vagas nas escolas piloto, gerando 

problemas de deslocamento; as escolas piloto sofreram o estigma de “escola para deficientes”; 

pais de alunos que não possuíam deficiência começaram a querer tirar seus filhos das 

referidas escolas, achando que estes seriam prejudicados na aprendizagem; as outras escolas 

passaram a se esquivar do trabalho inclusivo, justificando que não tinham estrutura para 

receber os alunos com deficiência. 

                                                      
17

 PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 
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 Enfim, um projeto que era para incluir, na visão de alguns participantes da pesquisa, 

acabou por segregar: 
 

Foi um projeto em parceria com a universidade. Eu sei de duas escolas, aqui no 

Luiza Ferraz e no Augusto. Ficou acertado que todos os alunos iriam para o Augusto 

e os daqui do bairro viriam para cá. Foi um caos. Superlotou as salas sem um 

planejamento adequado. Realmente não deu certo. Na gestão atual eles transferiram 

os alunos do Augusto para escolas próximas de seu bairro, como manda a lei. Como 

é que uma escola só podia acolher esses alunos? Por isso o projeto não deu certo, 

mas hoje já regularizou (LAURA BRIDGMAN, PROFESSORA DE AEE). 

 

A tentativa na ocasião era acertar, começando em apenas três unidades para que dali 

tivesse um modelo, uma espécie de laboratório. Porém o que aconteceu foi o 

contrário, em vez de incluir criou-se uma exclusão, segregando muitos alunos e 

transformando essas escolas em depósitos, rotuladas de "escolas de alunos 

especiais". Na minha opinião, o projeto tinha que acontecer em todas as escolas, 

pois todas elas devem e precisam ser inclusivas (MARLEE MATLIN, GESTORA). 

 

Não conheci o projeto Escolas Piloto, mas não concordaria com ele. Não consigo 

nem pensar em três escolas apenas fazendo educação inclusiva, quando temos em 

nosso município crianças com deficiência em todos os bairros. As escolas, todas 

elas, devem ser inclusivas (DORINA NOWILL, PROFESSORA). 

 

Todavia, as opiniões são contraditórias, como é o caso de professores, envolvidos no 

projeto na época: 

“Não concordo com essa alegação de segregação. Na verdade, os pais eram 

convidados e não obrigados a colocar os filhos lá. Nós temos vários casos de 

sucesso, porque aquela escola passou a fazer com os alunos um trabalho 

diferenciado, nós tínhamos toda preocupação em fazer os alunos participarem das 

atividades e se sentirem pertencentes àquele grupo. Então a nossa preocupação era 

fazer aquela implantação naquele ano, mostrar para a comunidade que é possível 

sim colocar o aluno com deficiência em uma escola de currículo regular, para depois 

implantá-lo nas outras escolas” (MARLA RUNYAN, PROFESSORA MEMBRO 

DA EQUIPE QUE COORDENOU O PROJETO). 

 

A ideia de Escolas Piloto de Educação Inclusiva não queria dizer que todos os 

alunos com deficiência deveriam ir para lá, mas seria o lugar onde aconteceriam as 

primeiras formações de professores, os primeiros ensaios de adaptação curricular, 

inclusive no Luiza Ferraz já tinha o PIBID de Educação Inclusiva, onde os 

estudantes de pedagogia da UESB faziam um trabalho interessante. Nossa intenção 

era formar multiplicadores para estender o trabalho a outras escolas. Os problemas 

começaram quando diretores das outras escolas começaram a enviar alunos para lá 

(ARIEL GLDENBERG, PROFESSOR, ATUA HOJE COMO COORDENADOR 

PEDAGÓGICO). 

 

Se pensarmos a partir da singularidade, que representa nesse caso o trabalho específico 

com esses alunos, essas colocações fazem sentido, porém, tomando como referência a 

totalidade, que envolve as intenções que estão por traz das políticas educacionais, 

concordaremos com os demais profissionais, que perceberam as lacunas do referido projeto, 

lacunas essas que sempre aparecem em políticas aligeiradas.  
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Desse modo, há professores que analisam os pontos negativos e positivos do projeto, 

demonstrando uma percepção baseada na reflexão sobre o real e o ideal:  
 

Acompanhei mais de perto o trabalho de uma das escolas piloto e vejo como uma 

tentativa inicial de fazer uma educação inclusiva. Como todo projeto inicial teve 

aspectos positivos e negativos que foram avaliados pela escola e pela secretaria de 

educação, buscando qualificar o trabalho e a proposta. São ações importantes que 

vão, aos poucos, direcionando a forma de fazer inclusão na rede. É claro que ainda 

precisamos aprender e investir muito nesse sentido, mas já sinto a preocupação em 

acertar cada vez mais, tanto por parte das escolas quanto da Secretaria de Educação 

(TEREZINHA GUILHERMINA, GESTORA). 

 

As escolas Pilotos implantadas em 2015 apresentaram características de segregação 

ao matricular todos os alunos com deficiência em três únicas unidades. Contudo, foi 

a partir dessa ação que o município começa desvelar a invisibilidade que existia em 

torno dos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades, que mais tarde culminaria na criação do Centro de Atendimento 

Educacional Especializado (JHON NASH, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO). 

 

Concordo que o Projeto teve uma visão equivocada da inclusão quando se pensou 

em adaptar apenas três escolas. Conheci um pouco mais da experiência da Escola 

Augusto de Carvalho. A proposta era que a escola recebesse os alunos que 

precisavam de AEE, pelo menos foi essa a compreensão. Foi um processo 

complicado porque a escola não tinha estrutura física e humana para receber tantos 

alunos com deficiência. Depois se percebeu que houve uma interpretação 

equivocada e que todas as escolas deveriam ser inclusivas. Não minha opinião, a 

iniciativa foi muito válida, afinal de contas, foi a partir desse projeto que as 

discussões tomaram maiores proporções (EMANUELLE LABORIT, 

PROFESSORA, ATUA HOJE COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA).  

 

Na visão de alguns professores, portanto, apesar dos equívocos apresentados, o Projeto 

Escolas Piloto trouxe ganhos para a história da educação inclusiva no município, pois a partir 

da reflexão sobre a prática, percebeu-se a necessidade de ampliar as discussões e ações sobre 

o atendimento ao público da educação especial.  

Em que pesem as considerações acima, observamos que dentre os professores 

entrevistados alguns demonstraram desconhecimento sobre o projeto e outros afirmaram que 

foram “informados” em uma reunião pedagógica na época e a única coisa que sabiam era que 

o projeto não deu certo.  

Nesse sentido, concordamos com Beyer (2006, p. 79) ao afirmar que, quando se trata 

de educação inclusiva, “é imprescindível à construção de uma proposta educacional que 

apresente uma dimensão pedagógica bem definida” e o lugar de construção dessa proposta 

não pode ser outro senão a escola. “É no espaço escolar, nas reflexões dos educadores, nas 

discussões diárias que esses pressupostos podem ser experimentados, refletidos e elaborados”. 

Em outras palavras, o autor não acredita que um projeto escolar inclusivo possa ser gestado 

em gabinetes, secretarias ou ministérios, sem a participação direta dos professores. 
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No ano 2015 também foi aprovado o Plano Municipal de Educação – PME, que traz a 

meta 04, contendo 21 estratégias para a efetivação da Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva. O PME não deve ser considerado um plano da Rede 

Municipal de Ensino, porém, um plano de Educação do Município, visto que está consonante 

com Plano Estadual de Educação e com o Plano Nacional de Educação - PNE, além de estar 

integrado à realidade social e política do município. 
 

O PME tem como primícias planejar as políticas públicas para a área a curto, médio 

e longo prazo e, com isso, contribuir para a efetivação do acesso à educação, uma 

vez que é um instrumento de cidadania, de garantia de direitos das crianças, 

adolescentes, jovens e adultos e, ao mesmo tempo, é uma diretriz que faz com que 

as políticas não sejam cindidas à medida que as gestões vão mudando, o que 

infelizmente é uma situação muito comum no Brasil (ITAPETINGA, 2015). 

 

O Plano Municipal de Educação constitui-se o instrumento mais importante da Política 

Educacional, devendo ser gestado como um espaço coletivo de discussão das prioridades do 

município. Sua reformulação e avaliação consistem em definir metas a serem atingidas num 

prazo de 10 anos e descrever as estratégias que propiciarão o alcance dessas metas, como está 

previsto na Lei 13.005/2014, que estabeleceu o Plano Nacional de Educação – PNE. 

Segundo a professora Marla Runyan, membro da gestão na época da construção do 

PME, foi organizado um fórum, e esse fórum fez a eleição do grupo que participaria da 

elaboração do Plano, o qual era constituído de representantes do sindicato dos professores, 

representantes do Conselho Municipal de Educação, representantes de pais e representantes 

de professores. A participação desse grupo não aconteceu de forma coesa, porém buscou-se 

valorizar a articulação e integração, imprescindíveis para um trabalho coletivo.  

Dos dezesseis sujeitos entrevistados, um negou que houve a participação dos 

professores, dois disseram não saber informar e treze profissionais confirmaram o que disse a 

professora Marla Runyan. Destacamos algumas falas: 
 

Para a elaboração do PME foram convidados representantes de todas as escolas. Se 

não me engano, o evento aconteceu no Colégio Modelo. Mas eu não estive presente. 

Soube que para a avaliação também houve representação das escolas (OLGA 

IVANOVNA, PROFESSORA). 

 

Houve uma representação de professores na equipe que elaborou todo o PME e, 

antes da aprovação, o documento foi analisado pelas equipes de professores de cada 

escola (TEREZINHA GUILHERMINA, GESTORA). 

 

Sim, houve a participação dos professores. Claro que não em sua totalidade, mas, 

participaram os professores que hoje atuam no CAEE e também houve uma 

representação dos demais professores, tanto na elaboração do PME quanto na sua 

avaliação em 2017. Temos até um Fórum Educacional criado com o objetivo de 

avaliar constantemente o cumprimento das metas do Plano, porém, em relação à 
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meta 4, que trata da educação especial, não houve muitos avanços (PEDRO PAULO 

NEVES, PROFESSOR, ATUA HOJE COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO). 

 

Dessa forma, no dia um 07 de maio de 2015, realizou-se um Ato Público na Câmara 

de Vereadores, com o intuito de dar ciência à comunidade da construção do PME, bem como 

do cronograma a ser cumprido para votação do Projeto de Lei que deveria ser sancionado até 

o dia 24 de junho do mesmo ano. O processo de revisão e avaliação aconteceu em três etapas, 

em que a comunidade, como um todo, teve acesso às propostas das metas e estratégias do 

Plano, para que pudessem fazer as inferências que julgassem pertinentes.  

Em junho de 2015, conforme o previsto, o PME de Itapetinga foi sancionado e em 

maio de 2017, houve a primeira avaliação. Segundo os profissionais entrevistados, essa 

avaliação contou com a participação de representantes dos diversos segmentos e modalidades 

de ensino.  

Organizado em quatro etapas, o documento do PME traz a caracterização do 

município, na qual apresenta aspectos históricos, geográficos, demográficos, socioeconômicos 

e socioculturais; o diagnóstico da educação em todos os seus níveis e modalidades de ensino; 

a política de gestão e financiamento do ensino público; as metas e estratégias previstas para a 

década do Plano. Para os interesses desta pesquisa, analisaremos a Meta 4, que prevê para a 

modalidade Educação Especial: 

 

 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 (ITAPETINGA, 2015, p. 82). 

Para alcançar essa meta, o PME apresenta 21 estratégias, são elas: 

1. Declarar, no censo nacional 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 mais atualizado, na educação 

especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas e sem 
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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; 

2. Garantir, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à 

demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;  

3. Implantar, ao longo da vigência deste PME, salas de recursos multifuncionais e 

fomentar a formação continuada de professores e professoras para o atendimento 

educacional especializado nas escolas urbanas e do campo; 

4. Garantir a ofertar e o 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 clínica e pedagógica; 

5. Garantir, em parceria com a União e Estado, 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; 

6. 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; 

7. 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, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do 

art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos artigos 24 e 30 da 
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Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do 

Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos; 

8. Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob 

alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e 

o atendimento educacional especializado; 

9. Fortalecer o acompanhamento e o 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; 

10. Buscar parcerias com instituições de educação superior as quais suscitem pesquisas e 

ações voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, 

equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 

aprendizagem; 

11. Buscar parcerias institucionais com foco na promoção e desenvolvimento de pesquisas 

e ações interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas 

intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado; 

12. Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 

desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, 

na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de 

forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida; 

13. Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda 

do processo de escolarização dos(as) estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de 

professores(as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou 
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auxiliares, tradutores(as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, 

professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues; 

14. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas e 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições 

de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas 

redes públicas de ensino; 

15. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas e 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de 

formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os 

serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem 

dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de ensino; 

16. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas e 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a 

participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional 

inclusivo. 

17. Promover parcerias com as secretarias de Saúde e de Ação Social, instituições 

públicas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas e sem fins lucrativos, 

estabelecendo convênios com o poder público, a fim de favorecer atendimento aos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação matriculados na rede pública de ensino; 

18. Firmar parcerias com o programa do governo da União e do Estado para garantir a 

formação continuada de professores em (AEE) Atendimento Educacional 

Especializado para melhor atender as demandas da rede de educacional do município. 

19. Elaborar e implementar uma Proposta Pedagógica Curricular da rede municipal de 

ensino que assegure a Política de Educação Especial; 

20. Assegurar nas escolas municipais com estudantes com deficiência a atuação dos 

profissionais de apoio: cuidadores em casos específicos, tradutores e intérpretes de 

LIBRAS. 

21. Buscar parcerias com instituições públicas e/ou privadas para realização anual de teste 

de acuidade visual com alunos da Rede Municipal. 
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 Na próxima subseção faremos uma análise da situação do município em relação ao 

cumprimento dessas estratégias. Na medida em que apresentaremos os dados da Secretaria de 

Educação, traremos a visão dos profissionais responsáveis pelo Centro de Atendimento 

Educacional Especializado (CAEE), bem como dos professores e gestores representantes das 

escolas com um número expressivo de crianças com deficiência, pois só dessa forma 

poderemos perceber as contradições existentes entre o que está posto no PME e o que tem 

acontecido, de fato, no chão da escola. 

6.3 A Educação Inclusiva entre o PME e o chão da escola: mediações e contradições de 

uma política em construção 

 
Os dados que ora apresentamos foram coletados, como afirmamos anteriormente, na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itapetinga (SEMEC) e no Centro de 

Atendimento Educacional Especializado (CAEE), os quais foram confrontados com as 

informações concedidas pelos professores e gestores. Para a análise desses dados elegemos 

categorias de conteúdo, que são: acesso e permanência; AEE, salas de recursos 

multifuncionais e educação bilíngue; oferta de profissionais de apoio; Acessibilidade 

Pedagógica; formação de professores; articulação com os setores público/ privado / 

comunitário; parceria com a universidade (apoio, pesquisa e assessoria)   

A primeira avaliação do PME aconteceu, como já citamos, em 2017, por uma equipe 

composta por representes da SEMEC, professores, responsáveis pelo CAEE, professores 

representantes do Conselho Municipal de Educação, dentre outros. Após esse período, 

montou-se uma comissão que continua reunindo-se regularmente para novas avaliações.  Com 

base em dados coletados na SEMEC, elaboramos o Quadro 5, com o intuito de apresentar 

uma visão sobre o cumprimento da Meta 4/PME. Para tanto, dividimos as 21 estratégias
18

 que 

compõem a meta em: totalmente cumpridas, parcialmente cumpridas e não cumpridas ainda. 

Quadro  5 - Avaliação realizada pela SEMEC de Itapetinga sobre a Meta 4/PME 2015 
 

 

CATEGORIAS 

ESTRATÉGIAS DA META 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

TOTALMENTE 

CUMPRIDAS 

PARCIALMENTE 

CUMPRIDAS 

NÃO CUMPRIDAS 

AINDA 

Acesso e permanência 
4.1 

4.8 

4.6 

4.9 
4.2 

AEE, salas de recursos  4.3  

                                                      
18

 O PME faz referência às estratégias utilizando o número 4, referente à meta 4, e o número da estratégia, que 

vai de 1 a 21. Esta, portanto, será a numeração utilizada por nós para referenciar as estratégias no corpo do texto. 
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multifuncionais e 

educação bilíngue 

4.4 

4.7 

Oferta de profissionais 

de apoio 

4.13 

4.20 
  

Formação de 

professores 
 4.3 4.18 

Acessibilidade 

Pedagógica 
  4.19 

Articulação com os 

setores público/ 

privado / comunitário 

4.12 

4.14 

4.15 

4.17 

4.21 

4.16  

Parceria com a 

universidade 

(apoio, pesquisa e 

assessoria) 

 
4.5 

4.10 

4.11 

 

Fonte: SEMEC Itapetinga, 2018.      (Elaborado pela Autora) 

O quadro aponta que 43% das estratégias (nove) foram totalmente cumpridas, 43% 

foram parcialmente cumpridas e apenas 14% das estratégias (três) não foram cumpridas 

ainda. Considera-se uma avaliação relativamente positiva, se for levado em conta que tempo 

de vigência do plano é de dez anos. Cabe, portanto, analisar como essas estratégias estão 

sendo cumpridas e se o que a secretaria considera como “totalmente ou parcialmente” 

realizado coaduna com a opinião daqueles que estão diretamente ligados aos processos 

inclusivos: os professores. 

a) Acesso e permanência: 

Até o ano de 2009 não havia registro de alunos com deficiência, transtornos globais, 

ou superdotação, matriculados na rede municipal de ensino, apesar desses alunos estarem 

inseridos nas classes regulares. Como não havia uma avaliação diagnóstica, simplesmente não 

era sinalizado no censo a matrícula desses alunos na modalidade especial, apenas os alunos 

que frequentavam a APAE eram cadastrados. Tal lacuna impedia o envio de recursos do 

governo federal para o atendimento especializado desses alunos. 

O cumprimento da estratégia 4.1/PME vem resolver esse problema, pois a mesma 

prevê a declaração, no censo nacional das 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 

(ITAPETINGA, 2015). 
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A partir de 2017, ano que assumimos a gestão municipal, passamos a reorganizar o 

atendimento especializado no município. O primeiro passo foi garantir a matrícula 

do aluno com deficiência, TGD e altas habilidades nas unidades escolares próximas 

a sua residência, dotando essa escola de condições para atender esse aluno. Embora 

essas condições ainda sejam mínimas e precárias, contribuíram para integrar esse 

aluno na escola regular, possibilitando o atendimento às especificidades desses 

estudantes. Nessas escolas, foram feitos pequenos arranjos arquitetônicos, 

contratação de cuidadores, auxiliares, ledores e intérpretes de libras (JOHN NASH, 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO).   

 

 No censo de 2017 já constam as matrículas da modalidade Educação Especial, 

conforme expresso no Quadro 6. Sua leitura nos permite perceber um aumento considerável 

nas matrículas da modalidade Educação Especial em relação a 2009.  Isso não quer dizer que 

esses alunos não estivessem estudando nas classes regulares, apenas que muitos não eram 

declarados no censo como alunos com deficiência, ou transtornos globais do 

desenvolvimento. 

 

Quadro 6 - Matrículas da Educação Especial/Inclusiva no Município de Itapetinga, 2017 

MUNICÍPIO 

ITAPETINGA 

                                         Matrícula inicial 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e 

Incluídos) EJA 

Educação Infantil Ensino Fundamental 

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Ensino 

Fundamental Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral 

Municipal 

Urbana 
5 15 21 0 136 37 80 11 57 

Municipal 

Rural 
0 0 0 0 8 0 0 0 1 

TOTAL 5 15 21 0 144 37 80 11 58 

TOTAL: 371 

Fonte: MEC/INEP/DEED.      (Adaptado pela autora) 

 

O levantamento dos alunos matriculados em 2018 foi concluído e lançado no censo, 

porém, como ainda não haviam sido publicadas as sinopses estatísticas no site do INEP, 

construímos o Quadro 7 com dados coletados no CAEE. 

Outro aspecto observado, que revela também um avanço, é o registro dos alunos por 

escolas
19

. Essa organização permite uma melhor visualização situacional das necessidades do 

município, para que sejam ‘descortinadas’ as deficiências e o trabalho possa ser realizado de 

forma mais eficaz. 

                                                      
19

  Seis escolas ficaram fora do quadro por não possuírem alunos com deficiência. São elas: Creche Virgínia 

Hagge e Creche Irmã Dulce (urbanas); Escola Dona Yolanda, Escola Antônio Clarindo,  Escola Palmeirinha e 

Escola Rural Mª José Moura (do campo). 
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Quadro 7 - Matrículas da Educação Especial/Inclusiva no Município de Itapetinga 2018 

 

ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL 

ALUNOS COM DEFICINÊNCIA 

DIAGNOSTICADO EM AVALIAÇÃO TOTAL 

CECJMG 36 24 60 

MARIA AMELIA 08 25 33 

SIZALTINA -ANEXO1 13 03 16 

JANDIROBA 19 21 40 

MANOEL NOVAES 11 22 33 

PRIMEIROS PASSOS 10 00 10 

EDMÉIA NEVES/ RUI 

BARBOSA 
02 01 03 

PAULO HAGGE 20 14 34 

ISMAEL CRUZ 17 03 20 

LUIZA FERRAZ 03 15 18 

SINVAL PALMEIRA 08 01 09 

CLERO PEDREIRA 13 03 16 

CLODOALDO COSTA 09 01 10 

ROSALINA VESPER 08 08 16 

CRECHE MARVIONE MACEDO 05 00 05 

IRACEMA HAGGE 01 02 03 

AUGUSTO DE CARVALHO 22 12 34 

ANISIO TEIXEIRA 05 08 13 

ESTHER FERRAZ 07 13 20 

LUNOLÂNDIA 03 02 05 

ISAURA COSTA 07 00 07 

DONA MARIA SALES 19 09 28 

SIZALTINA FERNANDES 07 02 09 

EDIRANI PACÍFICO GOES 06 05 11 

LAUDINEI S NASCIMENTO 07 02 09 

DONA GENI 04 08 12 

ESCOLA PINGO DE GENTE 01 00 01 

ESCOLA DUQUE DE CAXIAS 05 00 05 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 



122 
 

ESCOLA TEXANA 01 00 01 

ESCOLA ANA Mª FERNANDES 00 02 02 

ESCOLA REUNIDAS 

MARAVILHAS 
00 01 01 

ESCOLA EUFLOZINA 00 01 01 

TOTAL 277 208 485 

Fonte: Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), 2018.    (Elaborado pela Autora) 

Torna-se importante ressaltar que o correto preenchimento do Censo Escolar 

possibilitou, segundo a SEMEC, que as Escolas Manoel Novaes e Augusto de Carvalho 

fossem contempladas com recursos do PDDE
20

 – Escola Acessível, em 2017. Em 2018 

dobrou-se o número de unidades contempladas com o programa: Escola Esther Ferraz, Creche 

Iracema Hagge, Colégio Nair D’Esquivel Jandiroba e Escola Duque de Caxias, o que 

possibilitará adaptações arquitetônicas e aquisição de mobiliário e equipamentos para o 

atendimento educacional especializado.  

Portanto, é possível reafirmar que o cumprimento da estratégia 4.1, bem como da 

estratégia 4.8/PME, é real e pode ser aferido também, por meio da evolução de matrículas na 

Educação Especial/Inclusiva, conforme mostra o gráfico seguinte. 

 

Gráfico 6 – Evolução das matrículas da Educação Especial/Inclusiva no município de 

Itapetinga-BA (2015-2018) 

 

Fonte: INEP/Sinopses Estatísticas; SEMEC/ Censo Escolar, 2018.     (Elaborado pela Autora)  

 

É possível observar uma divergência entre o número de alunos, cadastrados no Censo 

2018, fornecido pelo CAEE (485 alunos – Quadro 7) e o número fornecido pela SEMEC (432 

                                                      
20

 Programa Dinheiro Direto na Escola 

154 

243 

412 
432 

2015 2016 2017 2018 

Total de Matrículas 
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alunos - Gráfico 6). É oportuno lembrar que esses valores sofrem alterações constantes, pois a 

cada semana novas demandas chegam ao CAEE, exigindo avaliações diagnósticas e 

atualização dos dados. Sendo assim, reiteramos que os dados mais atuais são os do Quadro 7, 

fornecidos pelo CAEE. 

Não obstante, ressalta-se que além da garantia de acesso é imprescindível a elaboração 

de ações que promovam a permanência desses alunos nas classes regulares. Indo mais além, 

que o simples acesso não é garantia de que eles estão sendo atendidos em suas necessidades, 

ou seja, não é garantia de que eles saíram da condição de sujeitos “excluídos”, construída 

historicamente, para a condição de cidadãos, cujo direito à aprendizagem é respeitado.  

Fazendo uma análise com base no materialismo histórico dialético, essa preocupação 

em incluir todas as crianças com deficiência nas escolas regulares a qualquer custo, de 

qualquer jeito, sem um compromisso efetivo com seu atendimento especializado, “quando 

vista à luz dos interesses hegemônicos, é uma variante sociopolítica do reformismo inerente à 

pós-modernidade; um corretivo tipicamente marginal à lógica dominante, a fim de conservá-

la, sem ameaçar sua integridade” (MESZAROS, 2008, apud BEZERRA, 2016 p. 70). 

O quadro seguinte traz, de forma geral, o número de alunos com deficiência ou 

transtornos globais do desenvolvimento em 2018, agrupados por suas especificidades. 

  

Quadro 8 - Levantamento da Educação Especial/Inclusiva no Município de Itapetinga 

por deficiência no ano de 2018 
 

DEFICIÊNCIAS DIAGNOSTICADAS NÚMERO DE ALUNOS 

Deficiência Física 24 

TGD / TDI
21

 71 

Deficiência física e Intelectual 10 

Deficiência Intelectual 131 

TGD /Autismo 16 

TDAH
22

 01 

Cegueira 01 

Deficiência Visual (baixa visão) 06 

Surdez 04 

                                                      
21

 Transtorno Global do Desenvolvimento/ Transtorno Desintegrativo da Infância. A partir do DSM V (2013), a 

terminologia adotada para esses transtornos é TEA – Transtorno do Espectro Autismo. Porém, decidimos usar as 

terminologias TGD e TDI da forma como estão nos documentos do município. 

 
22

 Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 
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Donw  03 

TDI 07 

TGD 01 

Autismo 02 

TOTAL 277 

Fonte: Centro Educacional Especializado, 2018.    (Elaborado pela Autora) 

 

Com relação à estratégia 4.2/PME, que garante, no prazo de vigência do plano, a 

universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 

(zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, a SEMEC reconhece que a mesma ainda não foi cumprida, e 

justifica: 
 

Ainda não há instrumentos pactuados para registro da demanda manifesta para esse 

público específico, contudo sabemos oficialmente que a demanda por creche não foi 

universalizada no município, em que pese os avanços (JOHN NASH, 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO). 

  

Mendes (2012) destaca que o atendimento ao público infantil tem sido o desafio das 

reformas educacionais em muitos países, essencialmente o atendimento educacional 

direcionado às crianças com deficiência, chamado de intervenção precoce. Uma das premissas 

desse atendimento, segundo a autora, é que quanto maior o tempo de privação da estimulação 

(visual, auditiva ou de movimento) mais permanente se torna a limitação da criança. 

Tal entendimento pode ser explicado pela Teoria Histórico Cultural, quando trata dos 

processos de construção do pensamento da criança, sobretudo daquelas que apresentam as 

limitações oriundas da deficiência. Os estudos de Vygotsky afirmam que o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores ocorre desde o momento em que a criança nasce, porém 

evoluem qualitativamente durante os anos seguintes, conforme a sua interação com o 

ambiente social. Portanto, privados desta interação e sem a mediação de um profissional 

especializado a criança, com ou sem deficiência, tem seu desenvolvimento comprometido. 

Quanto à estratégia 4.6/PME, a SEMEC considera-a parcialmente cumprida. Ela prevê 

a ampliação de programas suplementares que promovam a acessibilidade, 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 [...] (ITAPETINGA, 2015). Julgamos que o 

município está “iniciando” os primeiros passos nesse sentido, pois apenas seis escolas foram 
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contempladas com o Programa Escola Acessível num universo de 32 escolas. Quanto ao 

transporte acessível, este tem atendido à demanda do primeiro setor (escola), porém para o 

AEE, ainda não está sendo realizado, como esclarece a coordenadora do centro: 
 

Tem o desafio do transporte para o AEE, que não pode ser só uma vez por semana, 

senão não reabilita as funções cognitivas. Ele tem acontecer pelo menos três vezes. 

Mas daí o pai diz não tem como trazer o filho porque não pode pagar transporte três 

vezes por semana. Alguns vêm andando, mas para outros fica distante. O transporte 

da prefeitura não está vindo ainda porque não abriu o segundo setor, que é o do AEE 

(FRIDA KAHLO, COORDENADORA DO CAEE). 

 

 Já a estratégia 4.9/PME, também considerada parcialmente cumprida, visa fortalecer 

o monitoramento do acesso à escola e ao AEE, bem como da permanência e dos alunos 

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 [...] (ITAPETINGA, 2015). Uma ação da 

SEMEC nesse sentido foi firmar uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social a 

fim de garantir a inserção dos alunos e suas famílias nos programas e benefícios 

socioassistenciais.   

 

b) Oferta de AEE, salas de recursos multifuncionais e educação bilíngue: 

Conforme as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado, 

o AEE deve integrar o projeto político pedagógico (PPP) de cada escola, prevendo na sua 

organização a implantação da sala de recursos multifuncionais, a elaboração do plano de 

AEE, professores especializados, tradutores, intérprete de LIBRAS e cuidadores (BRASIL, 

2009). O artigo 5º dessa resolução orienta:  

 

O Atendimento Educacional Especializado é 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 comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

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

Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2009, p. 5 grifos nossos). 

 

Buscando cumprir estratégia 4.4, que garante a oferta e o atendimento educacional 

especializado, a Secretaria de Educação de Itapetinga estrutura o Centro Educacional 

Especializado (CAEE). Assim, no dia 12 de dezembro de 2017 o CAEE é inaugurado, 

contando com uma equipe multidisciplinar, formada por: 01 (uma) psicopedagoga, 01 (uma) 

psicóloga, 01 (uma) pedagoga e psicóloga, 01 (um) educador físico, 01 (um) intérprete de 
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LIBRAS e 01 (uma) pedagoga especializada em deficiência visual, um número bastante 

restrito, dado a demanda do município. 

O CAEE centraliza, atualmente, todas as ações da SEMEC relacionadas à Educação 

Inclusiva, desde o AEE que acontece no próprio centro, ao atendimento intinerante, onde os 

profissionais buscam, dentro das possibilidades, assistir às necessidades das escolas, no que se 

refere à avaliação diagnóstica, assessoria nas adaptações curriculares, na construção de 

materiais e atividades pedagógicas. A fala de Frida Kahlo, psicóloga, pedagoga e 

coordenadora do CAEE, define com precisão as atividades desenvolvidas pelo centro: 
 

“O carro chefe aqui é o atendimento especializado, pois a criança com deficiência 

tem barreiras pra alcançar a aprendizagem, então o nosso papel é minimizar essas 

barreiras. Para o aluno que é cego, vamos criar acessibilidade pra ele, adaptar tudo 

pra Braile, ensinar Braile, ensinar a Língua Portuguesa pra facilitar a aprendizagem 

dos conteúdos escolares; assim como o aluno que é surdo, ou tem perda auditiva, 

vamos ensinar LIBRAS que é a língua dele, e a Língua Portuguesa, ou seja, vamos 

criar instrumentos para minimizar suas barreiras diante do conhecimento; e os 

alunos com deficiência intelectual, a psicopedagoga faz todo um trabalho com 

materiais diferentes, de praxia fina, coordenação, seriação, classificação, ou seja, 

atividades que trabalham habilidades preditoras de leitura e de cálculo. Tem gente 

que pensa que o menino vem pra cá pra fazer reforço escolar, pelo contrário, ele 

vem trabalhar habilidades que irão potencializar aquelas outras habilidades 

trabalhadas na escola” (FRIDA KAHLO, COORDENADORA DO CAEE). 

 

Para todos os professores e gestores entrevistados, o CAEE representa um avanço para 

a educação inclusiva no município, porém, destacam as suas limitações e alertam para a 

necessidade do AEE ser oferecido nas escolas em que os alunos estão matriculados, em salas 

de recursos multifuncionais, tendo todos os recursos materiais e humanos necessários.  

Mazzota (2003) ressalta que os municípios, de modo geral, têm tido dificuldades de 

implantar políticas de educação inclusiva, ressentindo-se da falta de orientações científica e 

legalmente fundamentadas. O MEC, por meio da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e da Secretaria de Educação Especial 

(SEESP), vem elaborando, desde 2009, notas técnicas que orientam a implementação da 

PNEEPEI, principalmente no que diz respeito à institucionalização do AEE. Acreditamos que, 

nos dias atuais, as dificuldades perpassam por questões mais amplas, como relata o Secretário 

de Educação: 
 

O CAEE é um grande conquista, mas necessita ainda de uma sistematização do 

ponto de vista institucional. E necessário refletir algumas questões: O que é o 

CAEE? Qual sua função dentro da rede municipal? Quais seus limites e 

possibilidades? Em que lugar se encontra no organograma do Sistema Municipal de 

Ensino? Essas questões são prementes e só serão respondidas por meio da 

reflexão/ação. É sabido que a equipe é insuficiente. Mas nos deparamos inclusive 

com os limites da atuação pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal limita a 

contratação de novos profissionais que poderiam substituir os efetivos a serem 
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destinados ao CAEE, além da própria dificuldade orçamentária (JOHN NASH, 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO). 

 

Com o intuito conhecer outra visão, que não a dos responsáveis pelo Centro de 

Atendimento Educacional Especializado (CAEE), elaborou-se uma questão em forma de 

enquete que foi direcionada apenas aos professores e gestores das escolas (dez ao todo). Os 

entrevistados deveriam avaliar a atuação do CAEE, em relação aos aspectos: atendimento 

especializado, encaminhamento de exames, avaliação diagnóstica e suporte pedagógico. Os 

conceitos deveriam variar entre: insuficiente, regular, bom ou excelente.  

Consideramos este levantamento muito importante, tanto para os profissionais que 

atuam no CAEE quanto para a Secretaria de Educação, pois, a partir dele, tem-se uma noção 

de como a estratégia 4.4 está sendo cumprida. Seguem os resultados: 

 

Quadro 9 - Visão dos professores e gestores sobre a atuação do CAEE 

ASPECTOS 

OBSERVADOS 

NÚMERO DE RESPOSTAS POR CONCEITO 

INSUFICIENTE REGULAR BOM EXCELENTE S/R 

Atendimento 

Especializado 

 

60% 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

0 

Encaminhamento de 

Exames 

 

20% 

 

20% 

 

40% 

 

0 

 

20% 

Avaliação 

Diagnóstica 

 

  30% 

 

60% 

 

10% 

 

0 
 

 

0          

Suporte Pedagógico 

 

40% 

 

40% 

 

20% 

 

0 

 

 0 
 

Fonte: Entrevistas.       (Elaborado pela autora) 

 

Quanto ao atendimento especializado, vale ressaltar que os 60% dos profissionais 

que avaliaram como insuficiente não questionam a competência dos profissionais que atuam 

no centro, ou seja, a qualidade do atendimento não é insuficiente, mas estão se referindo à 

quantidade. As falas a seguir confirmam: 
 

Quanto ao trabalho dos profissionais, é excelente. Tive resultados positivos em 

relação a alguns alunos encaminhados pela escola.  É insuficiente, na quantidade de 

atendimento, a equipe é pequena e a demanda é muito grande (EMANUELLE 

LABORIT, PROFESSORA, ATUA HOJE COMO COORDENADORA 

PEDAGÓGICA). 
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O fato de avaliar como insuficiente não significa que não haja comprometimento e 

seriedade no trabalho realizado pelo CAEE. Os profissionais que atuam junto ao 

centro são extremamente comprometidos com a causa da inclusão e procuram se 

desdobrar para atender a demanda da rede, mas são poucos e não conseguem 

contemplar a necessidade das escolas (TEREZINHA GUILHERMINA, 

GESTORA). 

 

O atendimento do CAEE é de excelência, porém o número de profissionais para 

atender a demanda da rede ainda é insuficiente. Muitos alunos não são contemplados 

(CAROLINA TANAKA MENEGHEL, PROFESSORA). 

 

Sei que os profissionais que atuam no CAEE são muito competentes. Contudo, o 

número é insuficiente para atender toda a rede. Encaminhei alguns alunos no início 

do ano e tive conhecimento que um deles foi atendido agora no final do ano (OLGA 

IVANOVNA, PROFESSORA). 

 

Os dois profissionais (20%) que avaliaram como excelente, ressaltaram que o 

atendimento é excelente, porém insuficiente. Destaca-se aqui uma afirmação de Cortella 

(1988, p. 14) citada por Prieto (2006, p. 45): “em uma democracia plena, quantidade é sinal 

de qualidade social e, se não tem quantidade total atendida, não se pode falar em qualidade”. 

É necessário, portanto, estar atento às contradições existentes no âmago deste ideário 

inclusivista de educação, o qual se apresenta em forma de avanço, mas mantém a mesma base 

material capitalista (BEZERRA, 2016). 

Quanto ao encaminhamento de exames, 20% dos entrevistados disseram não ter 

conhecimento; os 20% que avaliaram como insuficiente não justificaram o conceito; os 40% 

que avaliaram como bom e os 20% como regular, afirmam que a organização do CAEE 

promoveu uma melhora na parceria intersetorial com a saúde, embora ainda falte agilidade 

por parte deste setor, algo comum em se tratando de saúde pública no Brasil. 
 

Os alunos que precisam de outros especialistas são encaminhados pelo CAEE, no 

entanto, a agilidade do atendimento depende de outros órgãos públicos e 

instituições. Os procedimentos burocráticos, em alguns casos, atrasam muito os 

atendimentos, atrapalhando o avanço da aprendizagem (EMANUELLE LABORIT, 

PROFESSORA, ATUA HOJE COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA). 

 

O CAEE agiliza os encaminhamentos, porém, como os exames são feitos pelo SUS 

a demora é grande. Aqui nós temos cinco alunos com autismo, apenas dois com 

laudo. Um deles foi diagnosticado logo, porque fez os exames pelo plano de saúde. 

Os outros três ainda não conseguiram os exames. E olha que eu estou falando só dos 

autistas, temos várias outras crianças com necessidades diferentes (LAURA 

BRIDGMAN, PROFESSORA DE AEE). 

 

Essa questão dos exames é bem complexa e pode realmente atrapalhar o avanço no 

processo de aprendizagem, como o caso dos alunos com baixa visão, que necessitam do laudo 

médico indicando o nível de comprometimento, para que o professor saiba quais adaptações 
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devem ser feitas. Muitas vezes a escola sinaliza a necessidade dos exames logo no início do 

ano, mas nem sempre eles acontecem a contento.  

Segundo a Secretaria de Educação, a estratégia 4.21, que trata das parcerias com 

instituições públicas e/ou privadas para realização anual de teste de acuidade visual com 

alunos da Rede Municipal (ITAPETINGA, 2015), foi totalmente cumprida em 2018.  
 

Consolidou-se a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde que realizou os testes 

por um Centro Oftamológico bem conceituado no município, inclusive com 

atendimento in loco nas unidades escolares (JOHN NASH, SECRETÁRIO DE 

EDUCAÇÃO). 

 

Em face às considerações apresentadas, nos reportamos a Caiado e Laplane (2009) 

para trazer à discussão a relação existente entre deficiência, pobreza e educação no cenário 

brasileiro. As autoras destacam que, na área da deficiência, as políticas públicas se 

apresentam em três fases: a tradicional-caritativa, a de reabilitação e a da autonomia pessoal. 

Segundo elas, dados do censo de 2000 revelam que: 
 

a maioria das pessoas com deficiência no Brasil vive, ainda hoje, da caridade e da 

assistência, porque não tem renda e nem acesso aos serviços e bens públicos que 

garantem a dignidade da vida. [...] verifica-se que dentre as pessoas com 

deficiências consideradas como limitações mais severas, o percentual de indivíduos 

sem instrução é de 42,5%, enquanto para o grupo sem deficiência é de 24,5%. [...] 

pobreza e deficiência se entrelaçam nas regiões mais pobres e miseráveis do país 

(CAIADO; LAPLANE, 2009, p. 80). 

 

Obviamente o censo não está se referindo àquele aluno autista que, por ter plano de 

saúde, teve seu diagnóstico antes dos outros alunos, mas a todos os alunos com deficiência 

que necessitam da “caridade” alheia para conseguirem exames, óculos, cadeiras de roda, etc. 

É necessária, então, uma atenção maior a essas parcerias com os setores da saúde e de 

assistência social. 

Quanto à avaliação diagnóstica, 60% dos entrevistados avaliam como regular, 30% 

como insuficiente e 10% consideram boa. Aqui os argumentos são basicamente os mesmos do 

atendimento especializado: não se questiona a qualidade dos diagnósticos, porém o número 

reduzido de profissionais para realizá-los, gerando atraso nas devolutivas, que nem sempre 

chegam a contento. 
 

Avalio como regular. Sempre recebi devolutiva (normalmente oral), porque sempre 

estou cobrando. Sinto falta da devolução escrita/ documentada. Considero o 

documento importante, porque assim posso dar uma devolutiva consistente ao 

professor e com ele traçar um plano de trabalho para o aluno (EMANUELLE 

LABORIT, PROFESSORA, ATUA HOJE COMO COORDENADORA 

PEDAGÓGICA). 
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Assim que os professores percebem algo na criança e sinalizam pra gente, 

acionamos o CAEE para a avaliação diagnóstica. A devolutiva vem, demora um 

pouco e não vem em forma de relatório escrito, é dada de forma oral. Precisamos de 

algo mais concreto para passar para os pais. Porém, entendemos que são poucos 

profissionais para a demanda da rede e eles ainda estão se organizando (CÁTIA 

OLIVEIRA, PROFESSORA, ATUA HOJE COMO COORDENADORA 

PEDAGÓGICA). 

 

Considero regular, não porque os profissionais do CAEE são negligentes em relação 

à devolutiva, não, é por causa da demanda. Lá “as meninas” trabalham as vezes até à 

noite para dar conta e não dão. Elas são muito dedicadas, carinhosas com os alunos. 

Então, pra mim, a deficiência está na quantidade de pessoas (LAURA BRIDGMAN, 

PROFESSORA).  

 

As declarações acima revelam o grau de insatisfação dos professores quanto às 

avaliações diagnósticas desenvolvidas pelo CAEE, apesar de reconhecerem o esforço dos 

profissionais que trabalham lá. Mais uma vez destacam que o número insuficiente de 

profissionais prejudica a qualidade do atendimento (atrasos nas devolutivas, falta de relatórios 

escritos) e o andamento do trabalho desenvolvido pela escola. 

 Outro aspecto que julgamos importante é refletirmos, à luz da Teoria Histórico 

Cultural, sobre importância da não redução diagnóstica do aluno com deficiência à simples 

causa orgânica, uma preocupação de Vygotsky com relação à visão soviética da época:  
 

Para Vygotsky, mais que apontar o retardo mental da pessoa, é necessário conhecer 

suas manifestações no ambiente, suas interações com outras crianças, pois estas são 

básicas para redimensionar a sua organização sócio-psicológica, como, por exemplo, 

se ela faz uso de instrumentos psicológicos e culturais disponíveis no ambiente 

social. Para o autor, era de fundamental importância compreender o funcionamento 

psíquico, seu desenvolvimento para o entendimento da estrutura complexa da 

deficiência da criança para se fazer uma intervenção pedagógica para trabalhar a 

situação (BENTES, 2010, p. 86). 

 

Em outras palavras, a autora afirma que as ações pedagógicas voltadas ao ensino das 

crianças com deficiência não podem incidir apenas sobre as funções psicológicas elementares 

(orgânicas) com as quais a criança já nasce, mas, principalmente, sobre as funções 

psicológicas superiores, aquelas desenvolvidas a partir da interação com o ambiente social, de 

outro modo não atingirão o êxito esperado (BENTES, 2010).  

A inferência que extraímos dessas considerações é de que a avaliação diagnóstica 

influencia a ação pedagógica e esta, por sua vez, o sucesso ou fracasso do processo de 

aprendizagem da criança com deficiência. Portanto, ela deve ser criteriosa, documentada e 

chegar às mãos do professor a tempo de se fazer um planejamento adequado às 

especificidades de cada aluno. 

Há outro aspecto a ser analisado quando discutimos avaliação diagnóstica. Podemos 

percebê-lo claramente no depoimento do Secretário de Educação: 
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Existe uma confusão na definição dos conceitos. Os professores ainda não têm 

clareza, por exemplo, de qual estudante é publico alvo do AEE. Isso faz com que 

equívocos aconteçam, como a patologização do aluno [...] É comum o CAEE 

receber encaminhamento de alunos com dificuldade de aprendizagem de outras 

ordens, ou problemas de indisciplina. Esses casos, a grosso modo, não se enquadram 

em casos de AEE, são comuns no dia-a-dia da sala de aula, logo devem discutidos, 

analisados e resolvidos na escola (JOHN NASH, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO). 

 

A falta de um diagnóstico preciso traz consequências para a intervenção pedagógica, 

porém, o excesso de diagnósticos, e aqui me refiro a essa ‘patologização’ de comportamentos 

considerados comuns ao cotidiano escolar, revela o caráter neoliberal das políticas de 

inclusão. Cerezuela (2016) chama atenção para as contradições que a inclusão e a sociedade 

inclusiva trazem em seu bojo: 
 

A demanda do capital é dominante e a globalização social e econômica ocorrida a 

partir dos anos de 1990 provoca uma cisão do saber. Para equalizar essa questão 

seria necessário superar as relações de produção e a sociedade fetichizada e do 

consumo. Enquanto a sociedade se distancia dessa idealização, o indivíduo é 

responsabilizado por sua condição “de exclusão”. No contexto em que o foco sobre 

as condições biológicas individuais são desviados para justificar o fracasso de um 

sistema, surge uma série de transtornos funcionais específicos (TFE) de 

aprendizagem e de comportamento, quer na área da leitura, da escrita ou dos 

cálculos quer na área de conduta ou de atenção, os TFE são discursos ideológicos 

para impedir ou dificultar a aprendizagem (CEREZUELA, 2016, p. 112 grifos da 

autora).  

  

Na perspectiva da autora, o que estamos vivenciando é um deslocamento da 

responsabilidade coletiva (social) para a individual (orgânica), a fim de justificar, “através da 

biologização do desempenho”, a não aprendizagem daqueles que fogem aos padrões de 

competência exigidos pelo mercado 

É preciso, pois, um olhar crítico/dialético sobre as contradições da prática educacional: 

as avaliações externas comprovam que os índices de desempenho dos nossos alunos são 

baixíssimos, trazendo à superfície problemas graves de leitura, escrita e lógica matemática 

que impedem o desenvolvimento não só de alunos, cujas limitações orgânicas são 

evidenciadas, mas também, daqueles que trazem em sua história as marcas da exclusão social.  

Chega-se então ao que Marx (1999) chama de síntese das determinações, ou concreto 

pensado: “a classe oprimida é excluída de diversas maneiras e quando não apresenta 

condições de prosseguir, lhe é oferecida outro subterfúgio para adequá-la ao comum ou pelo 

menos para justificar tal inadequação (CEREZUELA, 2016, 179).  

Quanto ao suporte pedagógico aos professores, as reclamações são muitas, 40% 

considera insuficiente e 40% regular. Todos atribuem a ineficiência ao número reduzido de 
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profissionais do CAEE. Até os 20% que avaliam como bom asseveram que poderia ser bem 

melhor se houvesse um número maior de profissionais.  
 

Os professores da minha escola não recebem do CAEE um suporte pedagógico, uma 

orientação para adaptação curricular, etc. Até que no início a psicopedagoga vinha 

de vez em quando e dava algumas orientações, mas, uma profissional só para tantas 

escolas... hoje temos uma professora de AEE e ela recebe esse suporte, não como 

deveria, mas  têm. Porém, os outros professores não recebem e eles têm alunos com 

deficiência em suas salas (CÁTIA OLIVEIRA, PROFESSORA, ATUA HOJE 

COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA). 

 

Considero bom. Sempre que solicitei fui atendida, mesmo entendendo que não foi 

suficiente. Os profissionais sempre acarretados e sobrecarregados por conta da 

grande demanda (DORINA NOWILL, PROFESSORA). 

  

Observa-se, com base nos relatos apresentados, que os professores não estão 

satisfeitos com a qualidade do serviço prestado pelo CAEE. Mesmo acreditando que o Centro 

representa um avanço e um passo importante na implementação da PNEEPEI, reconhecem 

suas lacunas. Até o momento, só os professores de AEE estão recebendo orientações, e estas 

não são constantes, são pontuais. Os demais professores estão caminhando sozinhos (são eles 

que passam a maior parte do tempo com as crianças) e ainda se sentem culpados por não 

estarem desenvolvendo o trabalho da forma que gostariam. 

Quanto à necessidade de apoio aos professores na construção de práticas inclusivas, 

Cerezuela (2016) adverte: 
 

Percebemos que a formação inicial do professor não apresenta subsídios teóricos e 

práticos suficientes para habilitá-lo para o exercício do magistério inclusivo. Fato 

que demanda ao professor especializado socializar seus conhecimentos e dar suporte 

aos demais. O desempenho exigido pela Resolução nº 4, do professor especializado 

ser o articulador da educação inclusiva, é um desafio para o professor do AEE. Essa 

tarefa deveria ter um maior investimento financeiro a fim de subsidiar a formação 

dos educadores. (CEREZUELA, 2016, p. 105). 

 

Marx usa o termo alienação para descrever a falta de conhecimento do trabalhador em 

relação ao valor do seu trabalho. O professor, mesmo se sentindo despreparado e sem apoio 

por parte do poder público, abstrai para si (classe docente) a responsabilidade pela inclusão 

dos alunos com deficiência. Concordamos, dessa maneira, com Saviani quando afirma: “[...] 

acreditar que estão dadas, nesta sociedade, as condições para o exercício pleno da prática 

educativa é assumir uma atitude idealista” (SAVIANI, 2009, p. 77 apud BEZERRA, 2016, p. 

74). 

Avançando para estratégia 4.3/PME, a qual prevê implantar, ao longo da vigência do 

plano, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores e 

professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas e do campo. A 
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SEMEC considera essa estratégia parcialmente cumprida. Todavia, há um longo caminho pela 

frente. 

No início da nossa pesquisa não havia salas de recursos multifuncionais (funcionando) 

em nenhuma escola, apesar do MEC ter enviado material para montagem de 05 (cinco) salas, 

em 2009. Todas ficaram inativas, tendo alguns materiais desviados indevidamente para outras 

atividades. Ao serem questionados sobre a existência dessas salas, os representantes da 

SEMEC (atual e da gestão anterior) sinalizaram:  
 

Quando assumimos a gestão encontramos os equipamentos e mobiliários 

encaixotados. Desde então temos envidado esforços para garantir o uso dos mesmos 

através da criação de salas de AEE (JOHN NASH, SECRETÁRIO DE 

EDUCAÇÃO). 

 

A secretária, na época, ainda tentou tirar essas salas de recursos e trazer para as 

escolas do projeto piloto, mas o MEC não permitiu que elas fossem mobilizadas de 

uma escola para outra. Tinha havido um roubo em uma das escolas, levaram um 

notebook e uma máquina braile. Outro impedimento para o funcionamento era que o 

recurso do FUNDEB não libera o pagamento para técnicos, então, de fato, as salas 

ficaram fechadas (MARLA RUNYA, PROFESSORA). 

 

Qualquer política, por mais bem elaborada que seja não vai adiante se não houver 

financiamento. O exemplo acima não é novidade na educação, vimos isso acontecer com os 

laboratórios de informática (os infocentros) que foram enviados pelo MEC anos atrás. Pela 

falta de técnicos ou professores especializados para a operacionalização, muitos ficaram 

fechados e outros mal utilizados, até as máquinas se tornarem obsoletas.  

Estamos vendo isso se repetir com as salas de recursos multifuncionais. As escolas 

recebem o material, dentre eles máquinas e programas específicos, porém, não recebem a 

capacitação para utilizá-los corretamente. As secretarias educacionais alegam a falta de 

recursos para a contratação de especialistas e o MEC não disponibiliza tais recursos, pior, 

nem se preocupa em fiscalizar se o material enviado está sendo utilizado. Esta é, segundo 

Peroni (2003), uma característica do processo de descentralização das políticas públicas 

educacionais: a manutenção do poder no centro e a transferência da gestão e financiamento 

para as pontas. 

Nesse contexto, o município estudado tem visto a implantação das salas de recursos 

multifuncionais como um grande desafio a ser cumprido, que exige organização, no que tange 

à declaração dos alunos no censo e elaboração de projetos pelas escolas justificando a 

necessidade da sala, e mobilização política por parte da SEMEC.  

Segundo informações da secretaria e do CAEE, em 2018 foram revitalizadas (porque 

já funcionavam como salas de AEE) as salas do colégio Paulo Hagge (CAIC) e Ismael Cruz. 
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O material da escola Dona Maria e Renato Leite foi destinado a equipar o CAEE, após 

autorização do MEC. Já há propostas de revitalização do espaço da escola Clero Pedreira. 

Além dessas, foram criadas as salas de AEE nas escolas Luiza Ferraz, Augusto de Carvalho e 

Jandiroba.  

A respeito da estratégia 4.7/PME, que prevê 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 [...], bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos 

e surdos-cegos (ITAPETINGA, 2015), a SEMEC considera parcialmente cumprida. 

Atualmente a rede possui 04 (quatro) alunos com deficiência auditiva, 01 (um) aluno 

com cegueira e 07 (sete) com baixa visão. Os quatro com deficiência auditiva recebem 

educação bilíngue no CAEE e têm intérprete; o aluno que tem cegueira é acompanhado por 

uma pedagoga especialista em deficiência visual desde 2016, em seu ambiente escolar, e, após 

a inauguração do CAEE, este passou a ter aulas do sistema Braille. 
 

O intérprete tem acesso ao planejamento da aula com antecedência para se preparar 

com os vocábulos que ele desconhece. A adaptação curricular é feita pelo professor 

e, quando este não tem preparo, a psicopedagoga vai até a escola para dar o suporte. 

No AEE ensinamos a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e orientamos algumas 

atividades (VICENT VAN GOGH, INTÉRPRETE E PROFESSOR DE LIBRAS). 

 

Em relação ao meu aluno que tem cegueira, eu o acompanho diariamente nas aulas. 

Como não veio livros adaptados para ele, mesmo que tivesse ele ainda não possui 

total habilidade para a leitura em Braille, os professores me passam o resumo dos 

conteúdos e as atividades, eu digitalizo e a máquina transforma em áudio e relevo. 

Eu tenho que receber esse material com antecedência para fazer as adaptações 

necessárias. É um trabalho de parceria. Já os alunos com baixa visão, eu acompanho 

da maneira que posso, pois cada um tem um laudo diferente e necessita de 

adaptações diferentes. Então faço esse trabalho nas 20h que tenho aqui no CAEE 

(MARA GABRILLE, PEDAGOGA, TRADUTORA E PROFESSORA DE AEE). 

 

Esses relatos revelam que existe uma integração entre os professores das salas 

regulares e o apoio especializado. Embora saibamos que esta integração não acontece em 

todas as escolas, consideramo-la necessária e muito importante para a qualidade do 

atendimento oferecido, particularmente aos alunos com surdez, cegueira ou baixa visão. 

Vygotsky (1993) destaca a importância da linguagem para o desenvolvimento 

humano, bem como da mediação entre professor e aluno para o alcance do nível de 

desenvolvimento potencial, ressaltando que essa mediação deve ser de qualidade, bem 

planejada, jamais empobrecida. 
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Portanto, cresce a necessidade de um trabalho conjunto entre os professores das salas 

regulares e apoio especializado, tanto para a elaboração de atividades mediadoras de 

qualidade, quanto para a valorização do aluno e adequado atendimento às suas necessidades.  

 

c) Oferta de profissionais de apoio especializado  

 

As estratégias 4.13 e 4.20/PME preveem a ampliação da equipe de profissionais da 

educação para atender a demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com 

deficiência [...] garantindo a oferta de profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e 

intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, 

prioritariamente surdos, e professores bilíngues (ITAPETINGA, 2015). Ambas foram 

consideradas pela SEMEC como totalmente cumpridas.  

Com relação à primeira (4.13), os dados revelaram que essa avaliação não procede, 

pois a estratégia 4.13 garante também a oferta de professores de AEE. Como foi citado 

anteriormente, apenas cinco escolas oferecem esse serviço, além do CAEE, apesar da rede 

possuir um número expressivo de psicopedagogos, quase um por escola.  

Diante disso, questiona-se: por que esses profissionais não são direcionados para o 

AEE e outros contratados, via concurso público, para assumirem suas aulas? Eles seriam os 

articuladores do processo inclusivo em cada escola, colaborando com a formação dos seus 

colegas e elaborando projetos para a aquisição das salas de recursos multifuncionais. 

Baptista e Jesus (2009) destacam que são muitos os desafios enfrentados por qualquer 

município que busca implementar a PNEEPEI, e esses desafios perpassam por barreiras 

atitudinais, científicas e principalmente políticas, provocando um abismo entre o real e o 

ideal.  

Já em relação à segunda estratégia (4.20/PME), a avaliação está correta, pois, 

atualmente todos os alunos com deficiência na rede municipal de Itapetinga que necessitam 

de apoio específico de outros profissionais para desenvolverem-se em suas singularidades, 

possuem um auxiliar, chamado de ‘cuidador’, ou um intérprete de LIBRAS, ou um tradutor 

de Braille, conforme informações do CAEE: 
 

Como a demanda de alunos com deficiência auditiva e alunos com deficiência visual 

é pequena, nossos profissionais tem dado conta. E, na medida em que vamos 

precisando de cuidador para algum aluno que tem direito e necessidade, a secretaria 

de educação tem nos atendido. É só a gente enviar um ofício solicitando e eles 

mandam imediatamente. Quanto a esse aspecto não há dificuldade ou desafio, a 

barreira é de outra ordem, por exemplo, a formação desses profissionais (FRIDA 

KAHLO, COORDENADORA DO CAEE). 
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 Com referência à formação dos ‘cuidadores’, não há uma exigência na lei, a própria 

Nota Técnica Nº 19/ 2010/ MEC/ SEESP/ GAB, que trata de profissionais de apoio para 

pessoas com deficiência não exige que eles sejam pedagogos, ou tenham alguma capacitação 

na área de educação especial, apenas alguém que possa cuidar da locomoção, das atividades 

da vida diária, como levar ao banheiro, lavar as mãos, comer. Aliás, o documento assevera 

que “não é atribuição do profissional de apoio desenvolver atividades educacionais 

diferenciadas, ao aluno público alvo da educação especial, e nem se responsabilizar pelo 

ensino deste aluno” (BRASIL, 2010).  

A lei entende que o apoio pedagógico ao aluno com deficiência, TEA, ou 

superdotação, realizado através do AEE, deve ser oferecido nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM), por profissionais especialistas, ou seja, cuidadores e pedagogos têm 

papéis bem distintos nesse processo.  

 

d) Formação de professores: 

 

A formação continuada dos profissionais da educação tem ocupado espaço nos debates 

e políticas educacionais há algumas décadas e ganha força a partir do final do século XX, “em 

consonância com pressupostos legais e como forma de resposta às determinações de 

organismos internacionais voltadas para uma educação de qualidade para todos” (MARTINS, 

2009, p. 171). Com relação à educação das pessoas com deficiência, reconhece-se que tal 

formação precisa ser aprimorada para que possa atender aos pressupostos teóricos e práticos 

dos processos inclusivos. 

Um dado que não trouxe surpresas para nossa pesquisa foi confirmar que uma das três 

estratégias não cumpridas é a 4.18/PME, que prevê firmar parcerias com o programa do 

governo da União e do Estado para garantir a formação continuada de professores em (AEE) 

Atendimento Educacional Especializado para melhor atender as demandas da rede de 

educacional do município (ITAPETINGA, 2015). Em todas as falas, de forma unânime, os 

professores reclamam a falta de formação continuada, apesar de a SEMEC ter uma visão 

contrária: 

 

Destacamos como avanço também ações de formação continuada que foram 

realizadas assiduamente nos últimos dois anos, com destaque para o Seminário de 

Educação com foco na Educação Inclusiva realizada em agosto de 2017 (JOHN 

NASH, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO). 
 

Segundo os professores e profissionais entrevistados, essa declaração não procede. 

Não houve formação continuada para todos os professores, muito menos da forma como foi 
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relatado (assiduamente). O que houve foi esse Seminário em agosto de 2017, que teve a 

duração de um dia apenas. Esse tipo de formação contribui para fomentar discussões e 

provocar reflexões acerca da necessidade de transformação da estrutura escolar em todos os 

âmbitos, físicos, pedagógicos e políticos, porém, não são suficientes, são pontuais. 

 A SEMEC já realizou formações mais completas, só que foram direcionadas apenas 

aos professores de AEE. Os relatos abaixo ilustram os anseios dos professores, que não se 

sentem preparados para atuarem de forma inclusiva. 

As formações estão mais direcionadas aos professores de AEE, é necessário 

expandir para todos (CAROLINA TANAKA MENEGHEL). 

 

O CAEE realizou algumas formações sim, restritas aos professores de AEE. Foram 

poucas, porém bastante proveitosas. Houve seminários, fomos à Itabuna conhecer a 

realidade de lá e foi muito boa a troca de experiências, principalmente porque eles 

tem salas de recursos multifuncionais há mais tempo e são todas bem equipadas. 

Aprendemos muito. Penso que essas formações deveriam ser para todos (LAURA 

BRIDGMAN, PROFESSORA DE AEE).  

 

As formações acontecem, não tantas quanto gostaríamos, mas ainda não conseguem 

preparar os profissionais para trabalhar com a inclusão, até porque a escola ainda 

não está estruturada para tal (TEREZINHA GUILHERMINA, GESTORA). 

 

De 2016 pra cá, eu participei de uma formação no Augusto, onde nós mesmos 

montamos. Tivemos uma sobre as Funções Executivas com relação ao autismo, o 

pessoal da UFBA veio, mas não foi aberto aos outros professores. Aqui na rede teve 

aquele seminário do ano passado, e fora isso teve o da APAAE. Então, tem tido uma 

tentativa de formação sim, mas formações pontuais. Não vi ainda uma formação de 

capacitação para áreas especificas (FRIDA KAHLO, COORDENADORA DO 

CAEE). 

 

Nunca recebi formação na área de educação inclusiva desde que cheguei aqui. Tive 

que estudar/ pesquisar (procurei por conta própria). Encontrei professores que 

precisavam de muitos esclarecimentos. Procurei a ajuda do CAEE. A partir das 

orientações da psicopedagoga elaborarei um plano de ação para melhor atendimento 

a estes alunos. Também conseguimos construir os PDI – Plano de Desenvolvimento 

Individual dos alunos. Foi difícil porque, nós coordenadores e professores, não 

dominamos ou conhecemos as várias deficiências, transtornos, entre outras 

necessidades. E para cada situação é um atendimento diferenciado. Os professores 

tem muita dificuldade, e alguns têm resistência em fazer as adaptações necessárias. 

Tenho dois anos na escola e até o momento nunca foi oferecido aos profissionais 

nenhum tipo de formação. (EMANUELLE LABORIT, COORDENADORA 

PEDAGÓGICA). 

 
A formação tem que ser continuada. Estamos com dificuldade de trabalhar com 

essas crianças, precisamos de ajuda, sozinhos não vamos cumprir com o nosso 

papel. E sem formação, sem a presença dos especialistas na escola (pelo menos uma 

vez no mês) todos saem perdendo. Nós, porque nos cansamos e nos sentimos 

culpados por não estarmos fazendo o trabalho que gostaríamos, e as crianças, por 

não se sentirem inclusas no ambiente escolar (OLGA IVANOVNA, 

PROFESSORA). 
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A preocupação com a formação continuada expressa no discurso dos professores 

revela-se quase um apelo daqueles que constantemente enfrentam os desafios do fazer 

pedagógico. Esse fazer, segundo Miranda (2009): 
 

aparece com certa flexibilidade: ora remete a estratégias de lidar com os pais com os 

pares (geralmente os professores de apoio especializado), ora de lidar com os pais, 

ora de lidar com os alunos, ora de lidar com as exigências profissionais, de dominar 

formas de comunicação com os alunos com surdez, cegueira ou baixa visão, assim 

como de dominar as técnicas adequadas ao ensino desses alunos (MIRANDA, 2009, 

p. 216). 

 

Os depoimentos elencados acima evidenciam a necessidade que os professores sentem 

de uma formação contínua, “como um processo dialético entre teoria e prática, com vista a 

promover a reflexão e a investigação sobre a prática educativa, a fim de poderem dar 

respostas educativas à diversidade de necessidades especiais
23

 existentes em classe” 

(GONZÁLEZ, 2002, apud MARTINS, 2009, p. 168). 

Corroborando com esses autores, e ampliando a discussão, Beyer (2006) pontua: 
 

As vias de formação e de assessoramento aos professores, tanto os que se encontram 

em formação inicial como em formação continuada, são importantes para que eles 

não se sintam impotentes face à demanda da inclusão escolar. No entanto, mais 

importante do que subsidiar os professores com conceitos e os recursos de 

operacionalização dos princípios pedagógicos inclusivos, é fundamental desenvolver 

com eles a consciência da importância do projeto inclusivo. [...] A proposta da 

educação inclusiva, antes de se constituir em um projeto educacional, consiste em 

uma visão de vida (BEYER, 2006, p. 81). 

 

Conforme a percepção de Beyer (2006), a inclusão escolar dos alunos com deficiência 

é um grande desafio que inquieta aos professores em geral, levando-os a se despirem de 

antigas crenças e preconceitos para adentrarem numa nova realidade, a da heterogeneidade 

dos alunos com condições diversas de aprendizagem. Nesse sentido, concordamos com o 

autor quando entende que a educação inclusiva deve constituir-se antes de tudo em um ideal 

de vida dos educadores. 

Acreditamos, com base nos relatos dos professores entrevistados, que a maioria se 

sente “tocada” por esse ideal, reconhecendo a importância de reavaliarem suas práticas a fim 

de que se sintam capacitados para trabalharem com e na diversidade. Há, porém, aqueles 

professores que não se interessam pela formação, mesmo quando esta é oferecida. São 

aqueles que ‘também’ não gostam de ler, não se interessam pelos cursos disponibilizados 

gratuitamente na internet, não se envolvem em grupos de pesquisa, não participam de rodas 

                                                      
23

 Nomenclatura usada na época 
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de conversa, enfim, são aqueles que estarão sempre despreparados para receberem alunos com 

deficiência, até que um deles lhes bata à porta. 

Não queremos com essas reflexões remir as secretarias municipais e estaduais da 

obrigação com a formação continuada de seus professores, pelo contrário, concordamos com 

Mantoan e Pietro (2006, p. 63) quando asseveram que “os professores devem ser capacitados 

pelos respectivos sistemas públicos de ensino aos quais estão afiliados ou pela parceria dos 

mesmos com instituições formadoras de professores”.  

O que buscamos pontuar, portanto, é a necessidade de sairmos do discurso da queixa, 

do ‘não me sinto preparado’, que circula há mais de vinte anos, para o discurso da resistência, 

da luta contra a desvalorização da profissão docente, o qual “revela um professor militante, 

envolvido nas discussões da inclusão, que intervém e exige condições para que a inclusão 

aconteça” (MIRANDA, 2009, p. 216).  

 

e) Acessibilidade pedagógica: 

 

Com referência à estratégia 4.19/PME, que prevê a elaboração e implementação de 

uma Proposta Pedagógica Curricular da rede municipal de ensino que assegure a Política de 

Educação Especial (ITAPETINGA, 2015), a SEMEC assume que seu cumprimento ainda não 

foi possível, não justificando o motivo ou apontando as dificuldades. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial (BRASIL, 

1998), a construção de uma proposta curricular que contemple a Educação Especial consiste 

em: 

[...] estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam 

adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos 

alunos, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender á 

diversificação de necessidades dos alunos na escola (BRASIL, 1998, p.15). 

 

Nesse sentido, pressupõe que se elabore uma nova proposta curricular a fim de 

proporcionar estratégias de acessibilidade pedagógica para os alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento (TGD) ou altas habilitades (AH), para que suas 

condições de aprendizagem no contexto escolar sejam garantidas. 

Apple (2006) afirma que a educação é um campo de conflito sobre o que deve ou não 

ser ensinado e essas decisões perpassam por aspectos ideológicos que permeiam a elaboração 

das propostas curriculares. O autor busca, através de seus estudos, desvendar essa complexa 

relação existente entre educação, poder econômico e cultural. Sua preocupação consiste na 
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problemática do conhecimento e como esse se legitima como forma de controle e produção 

das desigualdades sociais. 

Essa visão de currículo, como um texto político, um instrumento reprodutor das 

desigualdades sociais, surge a partir da década de 70 nos Estados Unidos e Inglaterra, e 80, no 

Brasil, dando início à perspectiva crítica do currículo, que vem denunciar como as relações de 

poder que permeiam a sociedade podem influenciar nas decisões e políticas curriculares. Com 

uma tendência marxista essa perspectiva coaduna com uma proposta curricular que busca 

libertar o sujeito das relações de opressão da sociedade capitalista (MACEDO, 2012). 

Nesse sentido, a Teoria Histórico-Cultural de Lev Vygostky contribui para as 

discussões acerca do currículo, sobretudo quando propõe a compreensão do conhecimento 

como eixo central. O currículo caracteriza-se, numa perspectiva vygotskyana, como processo 

de humanização, no qual é apreendido a cultura produzida historicamente pelo homem. A 

visão de Vigotsky a cerca do desenvolvimento humano e da construção do conhecimento na 

criança fornece elementos importantes às teorias curriculares, conforme Zamoner (2014): 
 

Compreender o processo de construção do conhecimento elaborado/científico na 

criança em processo de escolarização, que caracteriza-se para Vigotsky, como a 

função mental mais sofisticada do ser humano e sua relação com o conhecimento 

cotidiano, é fundamental para pensar a organização curricular e os delineamentos e 

implicações do currículo no processo de desenvolvimento de funções superiores, ou 

seja, modos complexos de pensamento. (ZAMONER, 2014, p.8)  

  

O conhecimento para Vigostky é produto da cultura humana e deriva da capacidade do 

homem de pensar abstratamente, portanto cabe à escola o papel de desenvolver na criança, 

especificamente aquelas que possuem alguma deficiência, funções psicológicas superiores 

que ampliarão essa capacidade de apreender e elaborar conceitos científicos. O foco deve ser, 

portanto, o que a criança é capaz de aprender a partir da mediação com o outro e não as suas 

limitações. Essa deve ser uma característica do currículo em si, aquele elaborado para todos 

os alunos, com ou sem deficiência.  

Com base nessas observações, concordamos com Mantoan (2008) quando entende que 

não deve existir um ‘currículo adaptado’ para a escola inclusiva, no sentido de suprimir 

conteúdos ou reduzir o nível de complexidade dos mesmos, mas uma proposta curricular 

pautada na compreensão da heterogeneidade, existente cada vez mais nas salas de aula, que 

subsidie metodologias diversificadas para que as crianças com deficiência aprendam os 

mesmos conteúdos dos colegas, cada um no seu ritmo e conforme suas possibilidades. 
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f) Articulação com os setores público/ privado / comunitário: 
 

Esta categoria absorve um número maior de estratégias: a 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 

4.21/PME. Todas preveem a promoção de parcerias com as secretarias de Saúde e de Ação 

Social, instituições públicas, ou filantrópicas com o intuito de favorecer o atendimento aos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação (ITAPETINGA, 2015).  

A estratégia 4.16/PME, que busca, através dessas parcerias, favorecer a participação 

das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo (ITAPETINGA, 

2015) foi considerada parcialmente cumprida, já as demais foram avaliadas pela SEMEC 

como totalmente cumpridas: 
 

A Secretaria de Educação firmou parcerias profícuas com a Secretaria de Saúde e de 

Desenvolvimento Social a fim de garantir os direitos dos alunos e de suas famílias. 

Com a saúde foi possível realizar teste de acuidade visual, encaminhamentos para 

realização de consultas e exames clínicos, inclusive com acompanhamento 

psicoterapêutico clínico. Já no âmbito do Desenvolvimento Social as ações foram no 

sentido de reduzir as vulnerabilidades das famílias, através dos encaminhamentos de 

alunos com deficiência para serem contemplados com o BPC e demais benefícios 

socioassistenciais (eventuais, Bolsa Família, Tarifa Social). Destacamos também as 

atividades que alunos e famílias puderam acessar nos CRAS, por meio do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que prioriza as ações comunitárias e 

de socialização (JOHN NASH, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO). 

 
Uma das coisas que me deixa feliz é questão das parcerias, com a saúde, com a 

equipe do CREAS e com as outras instituições do município que a gente acaba 

estreitando os laços. O que embarga na saúde? Alguns especialistas que faltam no 

município, mas quando tem, não há problema. Às vezes, na área de oftalmologia 

aqui, a responsável faz o encaminhamento de 20 ou 30 crianças por mês, então isso 

para a gente é maravilhoso. Pediatra para a gente é importantíssimo, temos dois e 

um deles tem uma larga experiência como médico de APAE. Aí qual é o nosso 

problema? O município não oferece neuropediatra, nem psiquiatra infantil. Tem o 

neuro na APAE que já tem uma demanda imensa, mas que, ainda assim, quando a 

gente precisa acaba dando um jeitinho. [...] A APAE é uma grande parceira, porque 

ela faz um trabalho de reabilitação em deficiência visual e intelectual, mas só que 

eles abarcam tudo o mais. E eu sempre digo que a reciprocidade que eu tenho lá tem 

sido sempre muito boa (HELLEN KELLER, PSICOPEDAGOGA DA REDE). 
 

Observa-se aqui certo distanciamento entre a fala do gestor e a realidade mostrada. As 

parcerias não parecem tão profícuas assim. Faltam especialistas ‘parceiros’ para atenderem à 

demanda apresentada pelo CAEE, levando-os a dependerem do ‘jeitinho’ que às vezes precisa 

ser dado pela APAE. 

O estabelecimento dessas parcerias é muito importante para a transformação da escola 

em um ambiente inclusivo. Sendo assim, torna-se fundamental compreender como essas 

alianças são construídas, ou a falta delas, para o fortalecimento dos laços entre a escola e a 

comunidade a qual pertence.  
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Essa articulação intersetorial, quando feita da forma correta, contribui para minimizar 

a sobrecarga que é depositada sobre a escola: a responsabilidade de ‘sozinha’ construir uma 

sociedade inclusiva. Numa sociedade capitalista, as contradições sociais dificultam a 

construção de uma escola, cuja ação educacional promova a aprendizagem de todos, 

indistintamente. Mesmo porque, “esse é o discurso ideológico proferido em diversos 

momentos da história da educação. A escola vista como a redentora da sociedade, mascara a 

realidade e inverte a sua compreensão culminando na acentuação das desigualdades sociais” 

(CEREZUELA, 2016, p.197). 

 

g) Parceria com a universidade (apoio, pesquisa e assessoria): 

 

As estratégias 4.5, 4.10 e 4.11/PME preveem o estabelecimento de parcerias com as 

instituições de ensino superior com foco na promoção e desenvolvimento de pesquisas, e 

ações interdisciplinares de apoio e assessoria voltadas para o desenvolvimento de 

metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas 

à promoção do ensino e da aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (ITAPETINGA, 2015). Todas 

consideradas parcialmente cumpridas pela SEMEC. 
 

Os profissionais da rede participaram da criação do Grupo de Leitura Inclusiva 

Baiana, na Universidade Estadual de Santa Cruz em Itabuna, que possibilitou um 

importante intercâmbio com a realidade vivenciada naquele munícipio. Esse 

intercâmbio possibilitou que os profissionais do CAEE e das salas de AEE 

visitassem as salas de recursos multifuncionais naquela cidade (JOHN NASH, 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO). 

 

 Não se pode negar a importância de uma ação tão rica em aprendizagens, conforme 

relato da professora Laura Bridgman, citado anteriormente. Porém, urge a necessidade de 

ampliação dessas parcerias para que os objetivos descritos no documento do PME sejam 

alcançados. Nesse sentido, concordamos com Jesus (2006) quando ressalta a importância da 

parceria entre universidade e profissionais da educação para a construção de uma prática 

inclusiva: 

Parece-nos fundamental que a universidade, como agência formadora de 

profissionais, assuma com o sistema público de ensino a responsabilidade de 

participar de uma rede de iniciativas que ofereçam suporte a tais profissionais, de 

forma a contribuir no processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais no ensino comum (JESUS, 2006, p. 96). 
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 Segundo professores entrevistados, as escolas deveriam abrir mais espaço para os 

estudantes que estão em processo de formação e a universidade poderia atuar de forma mais 

consistente, sendo através dos estágios supervisionados ou de projetos de extensão que 

envolvessem discentes de pedagogia e professores da rede municipal na construção de 

práticas pedagógicas inclusivas. 

A parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) firmada 

através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) subprojeto de 

Educação Especial trouxe muitos ganhos para as escolas contempladas com o programa 

durante o período em que o mesmo funcionou. 
 

O ganho do PBID foi maravilhoso. Ele atuou no Augusto de Carvalho e no Luiza 

Ferraz. O que aqueles graduandos de pedagogia em formação aprenderam e o que a 

escola colheu foi maravilhoso. Essa troca de saberes, a experiência ir lá, olhar e 

entender o que é o espaço escolar, quais são os desafios dos processos inclusivos, 

tudo isso é muito importante. Mas aí Temer acabou com o PIBID e naquele 

momento eu pude sentir o quanto a assessoria da universidade faz falta na escola 

(HELLEN KELLER, PSICOPEDAGOGA DA REDE). 

 

Esse diálogo entre escola e universidade é importantíssimo e deveria ser constante, 

haja vista que é função social da universidade promover atividades de extensão que 

beneficiem a comunidade em que ela está inserida. Todavia, em que pese às considerações 

sobre as contribuições do PIBID, deve-se estar atento à relação de dependência que se cria, 

muitas vezes, entre professores das escolas e pibidianos
24

. Em relação à educação inclusiva o 

cuidado deve ser ainda maior, pois alguns professores acabam transferindo a responsabilidade 

de produzir material didático, adaptar atividades e, até mesmo aplicá-las, para o licenciando, 

como se ele fosse um professor de apoio ou de AEE. A relação entre ambos deve ser de troca 

de saberes, de planejamento coletivo, para que, na interação entre teoria e prática, novas 

possibilidades educativas sejam construídas, a partir de uma práxis inclusiva.  

 Após a descrição das ações realizadas pela SEMEC de Itapetinga, consideradas como 

pequenos, mas, significativos avanços em prol da implementação da PNEEPEI, bem como de 

uma síntese avaliativa do cumprimento da Meta 4/PME, apresentamos, a guisa de conclusão, 

alguns desafios que, na visão da Secretaria de Educação, estão obstacularizando a 

implementação da política. 
 

São vários os desafios, mais dois são mais emergentes. O primeiro é de ordem 

financeira. É necessário aporte de recursos para implementação da política. Nos 

últimos anos temos vivido uma inversão do pacto federativo, os municípios estão 

cada vez mais sobrecarregados de obrigações sem o necessário apoio do governo 

federal, além de enfrentar uma grave crise financeira que impede ações mais 

                                                      
24

 Como os alunos bolsistas se autodenominam. 
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arrojadas. O segundo desafio está relacionado ao entendimento da Política de 

Educação Especial por parte dos profissionais da educação. Infelizmente, a 

formação inicial dos professores pouco dá conta dessas questões. Assim, existe uma 

confusão na definição dos conceitos básicos da Política. Por exemplo, a 

patologização do aluno, a criação de modelos ideais de crianças ou ainda a negação 

de direitos aos estudantes (JOHN NASH, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO). 

 

Na visão dos professores e demais profissionais de apoio os desafios perpassam pelas 

barreiras conceituais, políticas, econômicas e atitudinais. Eles destacam a formação 

continuada como primeiro passo para a transformação da escola em um ambiente no qual a 

diversidade humana seja valorizada, uma escola que assuma “uma postura de desconstrutora 

de igualdades, visando incluir na tessitura social àqueles que vêm sendo sistematicamente 

excluídos” (JESUS, 2006, p. 97). 

Essa preocupação parece ser também da Secretaria de Educação: 
 

Avaliamos que nesse primeiro momento o passo mais importante e necessário 

consiste na formação continuada dos profissionais da educação. A formação inicial 

dos professores é bastante deficitária no que tange aos aspectos da Educação 

Especial. A política de inclusão ainda é bastante nova, tanto na educação básica 

quanto na educação superior. Assim, exige um esforço para que possamos fazer de 

fato essa política acontecer no ambiente escolar, pois a mesma ainda não se encontra 

sedimentada na sociedade (JOHN NASH, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO). 

 

Nesse sentido, e concordando com Jesus (2006, p. 97), concluímos que os discursos e 

ações dos professores devem ser valorizados, pois são eles que, “entre medos, dúvidas, 

ansiedades, disponibilidades, acolhimentos e possibilidades, recebem os alunos em suas salas 

de aula” e buscam desenvolver práticas pedagógicas que se aproximem, pelo menos em parte, 

dos princípios da educação inclusiva.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Vygotsky, ao olhar para uma criança com deficiência, não focava no seu “defeito”, 

mas conseguia enxergar as múltiplas possibilidades de aprendizagem existentes entre sua 

limitação e suas potencialidades. Por esse motivo ele era contra a segregação ou até mesmo a 

integração em classes especiais. Foi sim, um precussor da inclusão dessas crianças nas classes 

regulares de ensino, porque acreditava que sem o contato direto com o outro (professor, 

colegas) a zona de desenvolvimento potencial de cada indivíduo, com ou sem deficiência, 

seria difícil de ser alcançada.  

Consideramos, pois, que a Teoria Histórico Cultural de Vygotsky, além de outras 

contribuições, nos oferece as bases para o fortalecimento dos princípios teóricos e 

metodológicos da educação inclusiva, quando postula que os fatores sociais sobrepõem aos 

individuais no desenvolvimento da aprendizagem. Ademais, se pensarmos a educação na 

perspectiva dos direitos humanos, a escola deve ser um espaço de aceitação e respeito ao 

outro, de acolhimento das diversidades. Sendo assim, concordamos com Prado (2015, p. 118) 

quando afirma que “os limites humanos podem ser acolhidos e respeitados pela humanidade 

que representam e não serem considerados impedimentos para democratização da sociedade”. 

Durante muito tempo, as pessoas com deficiência foram vistas como ‘anormais’, e 

como tal, deveriam estar à margem da sociedade, isoladas, entregues à sorte. Com o tempo, 

passaram à condição de ‘doentes’, necessitadas de tratamento e cura. Não existia um projeto 

de educação, de desenvolvimento de suas potencialidades cognitivas, apenas exclusão e 

segregação.  

A medicina e a psicologia avançaram nos estudos da mente e do comportamento 

humano, cresceram movimentos político-filosóficos-educacionais que forçaram mudanças 

conceituais e atitudinais, elevando as pessoas com deficiência ao patamar de ‘especiais’, com 

direito a uma educação especial, em escolas e classes especiais. A fase da ‘integração’, como 

ficou conhecida, não oportunizou o crescimento psicossocial desses indivíduos, continuando a 

supervalorizar a deficiência em detrimento do sujeito. 

O século XXI traz à tona o discurso democrático de ‘educação para todos’, bastante 

disseminado nas décadas anteriores, especialmente nos anos 1990. Esse discurso foi 

sedimentado pelos movimentos internacionais em prol da inclusão das pessoas com 

deficiência, influenciando a elaboração de leis e políticas de educação inclusiva no Brasil. 

Inicia-se uma nova fase: a fase da inclusão, onde o sujeito passa a ter mais valor que sua 
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deficiência e o papel da educação consiste em eliminar as barreiras que impedem o seu 

desenvolvimento e contribuir para a construção da autonomia. 

Contudo, em meio aos avanços das políticas, aos crescentes debates em torno do 

respeito à diversidade, às práticas inclusivas que estão sendo desenvolvidas em várias escolas 

do país, existem dúvidas, angústias, medos, preconceitos e incertezas permeando as falas e 

práticas dos educadores que se comprometem com a inclusão. Esses sentimentos controversos 

precisam ser compreendidos para que não cresça o descrédito, já existente, nas políticas 

educacionais inclusivas. 

 Buscando a compreensão da totalidade (MARX, 1999), nos questionamos sobre o que 

está por trás da formulação dessas políticas, pois sabemos que numa sociedade capitalista, as 

ações humanas giram em torno do lucro, da mais valia, e o público alvo da educação especial 

é um público contraproducente, no sentido de vender a sua força de trabalho. Seria esse o 

motivo da ausência de financiamento, fiscalização e apoio do poder público para que a 

PNEEPEI seja, de fato, implementada em todo território nacional?  

Respondendo ao questionamento feito, entendemos que, quando o poder público 

implanta uma política como a PNEEPEI, ele bloqueia os movimentos sociais em defesa das 

pessoas com deficiência, divulgando a imagem de um governo democrático. Quanto à 

efetivação dessa política no “chão das escolas” ou a sua ineficácia, isso deixa de ser uma 

responsabilidade do Estado. Geralmente a culpa recai sobre as pontas, nesse caso, os 

educadores e o próprio aluno.  

Compreender a relação de força existente nesta “luta dos contrários”, possibilita a 

percepção do viés neoliberal que atravessa as políticas educacionais atualmente, em especial, 

a política de educação inclusiva. Tal entendimento pode clarear as dúvidas do educador que, 

rotineiramente, se angustia e se culpa por não conseguir atender às diversas necessidades dos 

alunos com deficiência.  

Nesse contexto, o estudo empreendido possibilitou conhecer a realidade da educação 

no município de Itapetinga-BA, no que tange à singularidade da Educação Especial, buscando 

analisar as múltiplas determinações presentes na consolidação da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), bem como as 

contradições inerentes à relação entre o que está apregoado no Plano Municipal de Educação 

(PME) sobre os processos inclusivos e o que de fato tem acontecido no chão da escola. 

Através desse movimento dialético, buscou-se responder a seguinte questão: Como 

está se efetivando a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
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Inclusiva na Rede municipal de Ensino de Itapetinga-BA? Quais os desafios enfrentados pelos 

gestores e professores e as perspectivas de avanços? As respostas foram obtidas através de 

entrevistas semiestruturadas com professores, gestores, representantes do Centro de 

Atendimento Educacional Especializado (CAEE) e representantes da Secretaria de Educação. 

A opção pelo método Materialismo Histórico Dialético e pela Teoria Histórico 

Cultural de Vygotsky para embasamento das análises realizadas revelou-se extremamente 

importante, pois além de direcionar todo o estudo, possibilitou a ampliação dos 

conhecimentos adquiridos, partindo de uma visão empírica para uma visão crítico/reflexiva da 

realidade estudada. 

Os resultados da pesquisa teórica conduziram à definição de que as normativas 

nacionais elaboradas após a Constituição de 1988 constituem-se compromissos firmados com 

a Declaração Mundial sobre Educação para todos e a Declaração de Salamanca, ambas 

resultantes das duas grandes conferências internacionais: a Conferência Mundial sobre 

Educação para todos (Tailândia - 1990) e a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais
25

 (Salamanca - 1994). Para honrar com esses compromissos, o Brasil 

formula, anos depois, uma política nacional de inclusão escolar e legislações que a 

regulamentam.  

Nesse contexto, a PNEEPEI/2008 configura-se como uma política alinhada aos 

documentos internacionais em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, reunindo 

anseios e determinações das normativas anteriormente promulgadas no Brasil, porém, com 

traços de inovação em suas diretrizes, conforme afirma Mantoan (2018, p. 9): “A PNEEPEI 

tirou o Brasil de um atraso de mais de 30 anos, ao adotar a matriz teórica do Modelo 

Social
26

”. 

É oportuno destacar que, quando a autora afirma que a PNEEPEI tirou o Brasil de um 

atraso de 30 anos ela está ressaltando que em 2008, época em que política foi implantada, já 

estávamos defasados em relação ao modelo de entendimento da deficiência, pois “sequer 

falávamos em Modelo Social”. Nesse sentido, fica evidente o avanço da PNEEPEI em relação 

às outras políticas, apesar de essa não ser a atual visão do MEC, que “a pretexto de ‘atualizar’ 

a Política, abre-se novamente a porta para retrocessos” (MANTOAN, 2018, p. 22).  

O estudo realizado permitiu constatar que, a despeito da implementação da PNEEPEI 

no município de Itapetinga, as proposições político-pedagógicas realizadas até o momento 

                                                      
25 No contexto da Declaração de Salamanca, o termo ‘necessidades educacionais especiais’ refere-se a todas aquelas crianças 

ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem (Unesco, 1994). 
26

 Modelo Social, onde a deficiência é compreendida como algo oriundo do meio (MANTOAN, 2018).  
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revelam pequenos, mas, significativos avanços na construção de um sistema de ensino 

inclusivo, dentre elas destaca-se a implantação do Centro de Atendimento Educacional 

Especializado (CAEE), em dezembro de 2017 e a instalação de cinco salas de recursos 

multifuncionais, em 2018.  

Nos limites da investigação ora empreendida, os dados utilizados foram substanciais 

para evidenciar um crescimento de 214,9% nas matrículas de alunos público alvo da 

Educação Especial nas classes regulares de ensino, entre período de 2015 a 2018, saindo de 

154 alunos para 485 alunos matriculados. Apesar de ser um número expressivo, sabemos que 

é preciso muito mais do que o acesso e permanência nas classes regulares para que a inclusão 

aconteça de fato. Nesse sentido, concordamos com Machado (2006, p. 129) quando ressalta: 

“A inclusão não se dá “incluindo” os corpos das crianças nas classes regulares. A inclusão se 

dá quando se devolve ao coletivo aquilo que foi individualizado no corpo do sujeito”. 

Conforme os dados obtidos, ficou evidenciada a necessidade de formação continuada 

com vista ao desenvolvimento de propostas inclusivas de ensino para os professores, tanto 

aqueles que estão nas classes regulares, quanto os professores de AEE. Desse modo, 

concordamos com Martins (2009, p. 165) quando ressalta que só com o aprofundamento dos 

estudos e profunda reflexão sobre a prática docente, numa perspectiva inclusiva, é que, 

“pouco a pouco, as barreiras existentes – sejam elas atitudinais, pedagógicas ou físicas – serão 

derrubadas, e uma nova forma de perceber e atuar com esses educandos será construída”. 

Consoante aos princípios da PNEEPEI, Miranda (2009, p. 210) reitera que a 

construção de uma escola inclusiva não depende só da formação dos professores e mudanças 

em suas práticas educativas, mas também da eliminação dessas barreiras que interferem no 

atendimento ao aluno. O desafio, portanto, está em romper com essa visão de que está nas 

mãos do professor, juntamente com os profissionais especializados, a responsabilidade pela 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com deficiência. Até porque, além de ser uma 

visão romântica (BEZERRA, 2016), ela contribui para a perpetuação da lógica neoliberal que 

desresponsabiliza o Estado de suas obrigações. 

Analisando a inclusão sob a perspectiva materialista, concordamos com Prado (2015, 

p. 132) quando afirma que a sociedade a transformou em uma “ideologia”, e, como tal, deve 

ser combatida. Para a autora, a inclusão não é um modelo, pois “todo modelo ideal passa a ser 

uma doutrina, e não há nada mais regressivo que a doutrina”. 

Diante das constatações possíveis neste momento, reconhecemos que os desafios para 

a SEMEC de Itapetinga ainda são inúmeros, que é preciso priorizar algumas ações, dentre 
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elas: promover a formação continuada de todos os professores, não só dos que trabalham com 

o AEE, ampliar o número de profissionais para atuarem no CAEE e nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM), assessorar os gestores na construção de projetos que viabilizem a 

vinda de recursos do MEC para montagem de novas salas de recursos, e, principalmente, não 

se acomodar, acreditando que as ações realizadas até então são grandes feitos desta gestão e, 

por isso podem ser consideradas suficientes para elevar a educação do município ao patamar 

de educação inclusiva.  

Para os professores os desafios não são menores, deve-se vencer em primeiro plano as 

barreiras atitudinais, pois são elas que limitam a descoberta e elaboração de novas práticas 

educativas, menos assistencialistas e mais mediadoras, menos individualistas e mais coletivas, 

menos idealistas e mais crítico/reflexivas. Essas barreiras se configuram em resistência às 

mudanças oriundas dos processos inclusivos, até mesmo de acolher o aluno e aprender a 

trabalhar com e na diversidade. 

Vencendo tais barreiras atitudinais, o professor que acredita na construção de uma 

escola inclusiva alimenta outras formas de resistência: resistência às ações reprodutoras de 

desigualdade e de exclusão; ao conformismo das “reformas paliativas” e arranjos inclusivos, 

tampouco às aparências sedutoras do discurso dominante (BEZERRA, 2016, p. 60); e, a 

qualquer ação do poder público que signifique retrocesso às conquistas adquiridas e ameaça 

ao direito inalienável das pessoas com deficiência ou outras singularidades de estarem numa 

classe regular e aprenderem, numa perspectiva inclusiva, os mesmos conteúdos 

disponibilizados a todos os alunos. 

Consideramos, portanto, a necessidade de um olhar crítico e dialético sobre os 

processos inclusivos, pois, “a situação atual permite que se entenda a proposta de inclusão 

escolar como uma concessão contraditoriamente forjada pelo avanço das condições materiais 

e políticas engendradas pelo próprio capital” (BEZERRA, 2016, p. 74).  

A intenção não é apresentar a política de inclusão como um engodo, ou parte de um 

universo irrealizável, até porque práticas mais inclusivas e acolhedoras estão sendo 

manifestadas em várias escolas do país, apesar das contradições político sociais. Ademais, “a 

crítica à escola inclusiva não se esgota na dimensão crítico-reprodutivista” (SAVIANI, 2009, 

apud BEZERRA, 2016, p. 74). O que se pretende aqui é despertar para o entendimento da 

inclusão como parte de um universo social revolucionário, que exige luta, resistência e 

transformação dos sistemas de ensino para que seus condicionantes sejam enfrentados e 

vencidos. 
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Nesse contexto, concordamos com Prado (2015, p. 139) quando adverte: “Pensar a 

educação por uma perspectiva inocente de inclusão nada mais é do que contribuir para a 

perpetuação e manifestação da existência dos(as) excluídos(as)”. Portanto, considerando os 

desafios desse “movimento revolucionário”, que é a educação inclusiva, urge ampliarmos 

nossa visão para além do que está posto, persistindo com os debates entre os profissionais da 

educação, envolvendo as pessoas com deficiência e seus familiares para, assim, fortalecermos 

a criação de um “sistema de ensino novo capaz de modificar as condições sociais” (MARX, 

2011, apud BEZERRA, 2016, p. 74). 

Os limites deste trabalho não nos permitiu aprofundarmos em uma questão que 

julgamos importante: trata-se das investidas do MEC contra a PNEEPEI nos últimos dois 

anos. Segundo Mantoan (2018), a primeira delas foi o texto final da BNCC (2017), que 

suprimiu integralmente as contribuições feitas pelos educadores nas duas versões anteriores 

(2015 e 2016). A segunda investida foi a proposta de atualização da referida política, em abril 

de 2018, considerada pelos estudiosos da área como uma mera reforma, de caráter retrógrado 

e discriminatório.  

Nesse sentido, consideramos relevante a realização de novas pesquisas para a 

ampliação dos estudos sobre a PNEEPEI. Tais estudos certamente irão ampliar o 

entendimento dos educadores sobre a questão, reverberando em posturas e práticas inclusivas. 
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9 APÊNDICES 

 
 

9.1 APÊNDICE A – Autorização para coleta de dados 

 

 

Eu, _________________________________, ocupante do cargo de____________ do(a) 

_________________________, do ________________________ AUTORIZO a coleta de 

dados do projeto “ A Política de Educação Inclusiva no município de Itapetinga: entre o 

Plano Municipal de Educação e o chão da Escola” da pesquisadora Geovania Fagundes 

Ribas após a aprovação do referido projeto pelo CEP/UESB. 

 

 

Itapetinga, ___ de_________ de 2018 

 

 

 

ASSINATURA:____________________________________________ 

 

CARIMBO: 
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9.2 APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “A Política 

de Educação Inclusiva no município de Itapetinga: entre o Plano Municipal e o chão da 

escola”. Neste estudo pretendemos investigar  como está se efetivando a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEE-EI na Rede Municipal de 

Educação de Itapetinga-BA, a fim de compreender os desafios enfrentados pelos gestores e 

professores e conhecer as perspectivas de avanços existentes. 

Para este estudo realizaremos dois encontros com profissionais da educação, onde os 

mesmos poderão falar livremente sobre suas impressões em relação à educação inclusiva no 

município, se o que está posto como metas no Plano Municipal de Educação - PME tem se 

materializado na prática e sobre os desafios que enfrentam para trabalhar com a inclusão. 

Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais que participaram da 

elaboração e avaliação do PME, para que eles possam dizer como aconteceu à elaboração e 

avaliação do mesmo. Também faremos observações nas Salas de Recursos Multifuncionais – 

SRM, a fim de conhecer como está sendo desenvolvido o Atendimento Educacional 

Especializado – AEE, tanto no que se refere à prática pedagógica, quanto aos recursos 

materiais oferecidos. 

Os dados coletados serão analisados, respeitando-se o princípio da confidencialidade, 

norteados pelo embasamento teórico escolhido para a pesquisa, obedecendo aos critérios 

científicos. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido(a) em todas as formas que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. 

Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. 

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não causará qualquer punição ou 

modificação na forma em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este 

estudo apresenta risco mínimo, pois não se trata de estudo experimental da área de saúde, 

apenas pode gerar algum desconforto, no caso do participante não se sentir à vontade para 

questionar algumas atitudes da Secretaria de Educação, porém, reafirmamos que será 

resguardada a identidade dos participantes e os dados serão analisados priorizando os 

fundamentos. Portanto, serão evitados os riscos e desconfortos que porventura possam surgir. 

Apesar disso, você tem assegurado o direito à compensação ou indenização no caso de 
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quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios deste estudo são 

colaborar com os estudos sobre a Educação Inclusiva e, posteriormente, caso a pesquisa tenha 

alcance e reconhecimento, promover reflexões que possam reverberar em novas práticas e até 

mesmo novas políticas municipais em prol da inclusão das pessoas com deficiência. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos 

utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 

anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso 

em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra 

será fornecida a você. 

 

 

Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que 

a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a decisão de 

participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma 

cópia deste termo de consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

Vitória da Conquista, ____ de ______________ de 2018 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

__________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: GEOVANIA FAGUNDES RIBAS 

ENDEREÇO: RUA VICENTE DE SOUZA RIBAS, Nº 10, BAIRRO SÃO JOSÉ (antiga 

URBIS), ITAPETINGA-BA 

FONE: (77 ) 99126-6282 / E-MAIL: geoeduca.ifba@gmail.com 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, 

S/N - UESB JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 
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9.3 APÊNDICE C – Roteiro para entrevista com os gestores 

 

TEMAS ROTEIRO PROFISSIONAL 

Caracterização 

dos 

entrevistados 

Nome, formação, cargo e função, tempo de 

atuação na Rede Municipal de Educação de 

Itapetinga, tempo de atuação na atual função/ 

cargo. 

- Já atuou diretamente com a Educação Especial? 

Em que função? Por quanto tempo? 

 

Todos 

Concepção de 

Educação 

Especial na 

perspectiva da 

Educação 

Inclusiva 

- Na sua opinião, a educação especial já se 

constituiu em uma perspectiva inclusiva? 

Justifique. 

- Para você, redimensionar a educação especial 

para que ela se transforme, de fato, em uma 

educação inclusiva tem sido/ ou foi uma tarefa 

fácil? Por quê? 

- Quais os maiores desafios você julga ter 

enfrentado, estar enfrentando ou precisa 

enfrentar? (na construção de uma educação 

especial inclusiva no município de Itapetinga). 

Gestores 

Política 

Municipal de 

Educação 

Especial 

Inclusiva 

- O Plano Municipal de Educação - PME, na sua 

opinião, trouxe avanços para a efetivação da 

Política Nacional de Educação especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva em Itapetinga? 

Se sim, poderia citar alguns? 

- Você participou da elaboração do PME? Qual 

foi a sua atuação? 

- Saberia dizer como foi construído o PME de 

Itapetinga? Houve participação da sociedade? De 

que forma? 

-Para a elaboração das metas referentes à 

Educação Especial Inclusiva, buscou-se o aporte 

das normativas nacionais para a Educação 

Especial Inclusiva? Que documentos legais 

nortearam a construção do plano? 

 

 

 

 

 

Todos 
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- É possível afirmar que o PME de Itapetinga, em 

suas metas referentes à Educação Especial 

Inclusiva, está alinhado com a Política Nacional 

de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva – PNEE-EI? Justifique. 

- Para você, quais foram, ou são, os maiores 

desafios enfrentados na implementação do PME, 

no tocante à Educação Especial Inclusiva? 

- O PME de Itapetinga já passou por sua primeira 

avaliação em 2017. Poderia nos dizer como foi 

esse processo de avaliação do plano? 

 

Avanços e 

possibilidades  

- Que ações propositivas estão sendo 

desenvolvidas para a construção de uma política 

de Educação Especial Inclusiva no município de 

Itapetinga? 

 

GOSTARIAM DE FALAR ALGO QUE NÃO 

FOI ABORDADO? 

AGRADECEMOS! 

 

 

 

 

Todos 
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9.4  APÊNDICE D – Roteiro para entrevista com os professores e coordenadores 

 

 

1. Há quanto tempo atua na rede municipal de Itapetinga e há quanto tempo atua diretamente 

com a educação especial? 

2. Na sua opinião, a educação especial, em Itapetinga, já pode ser vista numa perspectiva 

inclusiva? 

3. Tem informações de como vinha sendo desenvolvida a educação especial na rede 

municipal de Itapetinga antes de 2008 (ano em que foi promulgada a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEEPEI)? 

4. Na sua opinião, que ações da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC podem significar 

avanços na implementação da PNEEPEI, no período de 2008 a 2018? 

5.  O Plano Municipal de Educação, aprovado em 2015, traz em sua meta 04 (quatro), 

21(vinte e uma) estratégias referentes à Educação Inclusiva. Você sabe dizer se houve a 

participação dos professores na elaboração dessas estratégias? 

6. Você tem conhecimento do Projeto Escolas Piloto de Educação Inclusiva, lançado em 2015 

e implantado em três escolas do município? Se tem, qual a sua opinião a respeito? 

7. Fale um pouco sobre as dificuldade enfrentadas por você ao desenvolver o trabalho com as 

crianças com algum tipo de deficiência.  

8. Como você avaliaria a atuação do CAEE quanto aos aspectos abaixo? Insuficiente? 

Regular? Bom? Excelente? Justifique, se possível. 

a) quanto ao atendimento especializado;  

b) quanto aos encaminhamentos de exames;  

c) quanto a avaliação diagnóstica (avaliações e devolutiva à escola);  

d) quanto ao suporte pedagógico aos professores (adaptação curricular);  

e) algum outro aspecto que queira comentar.  

9.  A SEMEC de Itapetinga tem oferecido formação na área de educação inclusiva? Se tem, 

como você avaliaria essas formações? 
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9.5 APÊNDICE E – Levantamento de alunos com deficiência por escola 
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10 ANEXO – Cópia do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  
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