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RESUMO 

 

Trata-se de um trabalho que apresenta resultados de um projeto de extensão vinculado ao 
Curso de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas que objetivou investigar e contribuir 
com o processo de inclusão escolar em instituições das redes estadual e municipal de Palmeira 
dos Índios através da criação de grupos itinerantes de discussão. Discutiremos o mapeamento 
do processo de inclusão escolar no município com a apresentação dos resultados de primeira 
fase da pesquisa, na qual foram observadas 19 escolas e entrevistados 19 gestores. Os 
resultados apontaram a presença significativa de alunos com deficiência nas escolas regulares, 
porém, o processo de inclusão apresentou lacunas, como a ausência de estruturas física, 
humana e didático-pedagógica adequadas. Concluímos, sublinhando a necessidade de 
investimentos nas políticas sociais como forma de superar o quadro delineado. 
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ABSTRACT 

 

This work presents the results of an extension project related to Psychology Course at the 
Federal University of Alagoas, which aimed investigate and contribute to the process of 
school inclusion in Palmeira dos Índios by creating groups of itinerant discussion. We will 
discuss the school inclusion’s mapping in the city with the presentation of the fisrt phase’s 
results, that occurred in 2009, in which 19 schools were observed and 19 principals were 
interviewed. The results indicate the significant presence of students with deficiency in 
regular schools, however, the inclusion process had problems such as lack of appropriate 
physical, human and didactic-pedagogical structures. We conclude by emphasizing the need 
for investment in social policies as a way of overcoming the framework outlined. 
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Introdução 

 

Ao revistarmos a trajetória da educação especial brasileira, verificamos um processo 

de vinculação dessa modalidade ao sistema regular de ensino, especialmente a partir da 

década de 1990, período referente ao denominado movimento de inclusão social de pessoas 

com deficiência. Tal constatação torna-se evidente ao lermos documentos oficiais atuais, os 

quais ressaltam a necessidade de prover matrícula no ensino comum às pessoas com 

deficiência. A observação das matrículas nas escolas regulares também ratifica esse 

movimento na medida em que é crescente o número de pessoas com alguma deficiência nas 

salas de aula comuns. 

É diante dessas circunstâncias que se insere o presente trabalho que pretende discutir 

os resultados do projeto de pesquisa-ação “Trilhando caminhos da inclusão escolar em 

Palmeira dos Índios/AL”, cujo objetivo central foi investigar e contribuir com o processo de 

inclusão escolar em escolas das redes municipal e estadual de Palmeira dos Índios/AL através 

da criação de grupos itinerantes de discussão. Coerentes com a proposta de uma pesquisa-

ação (THIOLLENT, 2008), ao longo de sua execução, buscávamos compreender os caminhos 

da educação inclusiva e, ao mesmo tempo, intencionávamos criar espaços em escolas-polos 

para discussão com os docentes a respeito da inclusão, de modo a construir com o grupo um 

conjunto de saberes e fazeres sobre a temática. 

Com a finalidade de expor alguns resultados do trabalho, neste texto faremos um 

recorte, enfocando apenas a discussão advinda do mapeamento do processo de inclusão 

escolar no município. Com tal mapeamento, pretendíamos colecionar informações sobre a 

estrutura física, humana e didático-pedagógica da escola, além de delinear os primeiros traços 

do desenho da inclusão escolar em Palmeira dos Índios, evidenciando as demandas sociais 

primordiais que precisaríamos trabalhar em sua realidade educacional nas próximas etapas do 

projeto. A seguir, fundamentados em autores dedicados a discutir o processo de inclusão 

escolar de pessoas com deficiência, abordaremos o movimento inclusivista, destacando a 

aproximação entre a educação especial e o sistema regular de ensino. 

 

Os caminhos da educação especial e suas relações com a educação regular 
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O cenário atual da educação especial revela os esforços por localizar tal modalidade 

nos sistemas regulares de ensino, inserindo seu público atendido - alunos com deficiência e/ou 

necessidades educacionais especiais - nas salas de aula comuns. Contudo, essa dinâmica não 

ocorre de forma simples ou automática, pois há diversos entraves e obstáculos que dificultam 

o processo de inclusão escolar de pessoas com deficiência. 

Tais dificuldades são visíveis quando nos aproximamos do cotidiano escolar e 

ouvimos seus profissionais. Para compreender essas dificuldades, propomos uma discussão 

sobre o movimento de inclusão de pessoas com deficiências, revisitando documentos 

importantes que norteiam esse processo, bem como refletindo sobre a política de educação 

especial atual. 

Ao analisarmos a evolução das matrículas de pessoas com deficiência no ensino 

comum nos últimos anos, verificamos um significativo aumento desse número. Segundo 

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 

2011, o total de matrículas da educação especial em escolas públicas correspondia a 78,3%, o 

que demonstra “a efetivação da educação inclusiva e o empenho das redes de ensino em 

envidar esforços para organizar uma política pública universal e acessível às pessoas com 

deficiência” (INEP, 2012, p. 27). 

De fato, a base das políticas de educação especial hoje está alocada na educação 

inclusiva, cuja bandeira principal defende que a escola comum deve atender de forma 

adequada a todos. O movimento de inclusão escolar ganhou maior visibilidade em 1994, com 

a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade, ocorrida 

na Espanha e que resultou na Declaração de Salamanca. Neste documento, a diversidade 

humana é considerada e valorizada, além disso, proclama-se que os sistemas educacionais 

devem se preparar para ensinar neste contexto de diversidade (BRASIL, 1994). 

A educação inclusiva tem por princípio que a educação é um direito que assiste a todos 

os homens, independente de suas características. Díez (2010, p. 3) define inclusão como  

 

um modelo de educação que propõe escolas aonde todos possam participar e 
sejam recebidos como membros valiosos das mesmas. Trata-se de uma 
filosofia e prática educativa que pretende melhorar a aprendizagem e 
participação ativa de todo o alunado em um contexto educativo comum. 

 

Nestes termos, a inclusão escolar tem o intuito de prover a participação de todos, de 
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forma equitativa, atendendo cada sujeito em suas demandas de modo a proporcionar-lhe uma 

experiência educacional significativa. 

No contexto nacional, a educação especial faz-se presente na legislação que estabelece 

que tal modalidade deve ser oferecida nos sistemas regulares de educação. A Constituição 

Federal de 1988, no Artigo 208, inciso III, compreende que o dever do Estado com a educação 

refere-se, dentre outros, à garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino [...]” (BRASIL, 1999, p. 121). 

Destacamos ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, Lei nº. 9.394/96, 

que em seu Capítulo V, Da Educação Especial, explicita seu entendimento de educação 

especial no artigo 58: “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

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

educandos portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 1996). 

Depreendemos dos textos legais supracitados que há a determinação de que a 

educação especial deve estar presente, de preferência, no âmbito da rede regular de ensino, em 

uma perspectiva inclusivista. Contudo, alertamos que a visão de educação especial enquanto 

modalidade de ensino, ratifica seu caráter historicamente apartado. Ao analisar a legislação 

existente e os planos de ação dos anos 60 ao início da década de 90, Mazzotta (2001) aponta a 

dificuldade em definir nos textos oficiais o atendimento educacional à pessoa com deficiência. 

No período analisado, o autor observa a permanência de posições filosóficas e políticas que 

relacionam a educação especial a uma linha de atendimento assistencial e terapêutica que a 

distancia da dimensão da educação comum. 

A distância da educação especial do sistema regular também pode ser verificada 

quando avaliamos a LDBN de 1996. Na discussão sobre essa lei, Carvalho (1997) afirma sua 

flexibilidade e inovação, porém, ressalta a permanência da dicotomia entre o especial e o 

regular. A concepção de educação especial como “modalidade de educação escolar” pode 

acarretar a manutenção de seu status quo, uma vez que a expressão sugere a existência de 

modalidades diferentes de educação. Isto significaria que a educação especial seria uma 

modalidade diferente daquela regular, o que reforça a ideia de que a primeira está à parte da 

segunda. Para a autora, a educação especial deveria ser entendida como “um conjunto de 

recursos à disposição da educação escolar e ao ensino público” (CARVALHO, 1997, p. 110),  

estando, dessa forma, integrada, de fato, à rede regular de ensino. 

Mais recentemente, com o lançamento, em 2008, da Política Nacional de Educação 
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Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, consolidou-se a intenção de vincular a 

educação especial ao contexto inclusivo. Essa intenção vem se concretizando no crescente 

número de matrículas de alunos com deficiência nas escolas regulares, como mencionado no 

próprio documento da Política. 

Entretanto, a educação inclusiva não deve ser resumida à matrícula do educando em 

uma sala de aula comum, é preciso prover acesso, permanência e aprendizagem a esse sujeito. 

Do contrário, teremos um quantitativo volumoso de pessoas com deficiência incluídas na 

escola regular, mas excluídas das práticas educativas aí desenvolvidas. O objetivo central da 

Política confirma que essa tem sido uma preocupação do governo federal 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de 
ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais 
(BRASIL, 2008, p. 8). 

 

Para alcançar tal objetivo, conforme o documento da Política, é preciso garantir: 

transversalidade da educação especial; atendimento educacional especializado; continuidade 

da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; formação de professores; participação da 

família e da comunidade; acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 

equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e articulação intersetorial na 

implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008). 

As garantias elencadas no documento demonstram que o processo de inclusão escolar 

de pessoas com deficiência demanda um conjunto articulado de ações, as quais devem estar 

solidamente amparadas pelo estado, que tem a função de orientar, propor, fomentar e avaliar o 

referido processo. Trata-se de um desafio que envolve o fortalecimento e integração de 

políticas sociais destinadas ao indivíduo com deficiência. Todavia, quando analisamos o 

cenário em que se constitui a educação inclusiva, prevalece a impressão de que tal 

fortalecimento não vem ocorrendo. 

Jannuzzi (2004) descreve o quadro político e econômico em que a inclusão surge no 

Brasil: há a diminuição da atuação do estado e a crescente ênfase no setor privado e nas 

organizações não-governamentais, que muitas vezes proveem as áreas sociais negligenciadas 

pelo estado. Há a previsão de cortes em gastos públicos no âmbito social e a supressão de 

programas sociais públicos. Vemos com maior clareza o agravamento da injustiça social, com 
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a acumulação de renda por uma mínima parcela da população e a continuação da restrição de 

acesso aos conhecimentos científicos e culturais a todas as camadas sociais. 

A pesquisa ora relatada, pois, partiu destas considerações: há um inegável e necessário 

processo de inclusão escolar de pessoas com deficiência na rede de ensino regular, o que pode 

ser confirmado pela legislação, pelas políticas nesse campo e pelo número de matrículas. 

Entretanto, tal processo é permeado por um quadro econômico e político que cria obstáculos à 

concretização da educação inclusiva, uma vez que esta requer atenção à acessibilidade, à 

formação de profissionais, à provisão de atendimento educacional especializado, além de 

reflexões sobre Projeto Político-Pedagógico da escola, entre outros. Frente à configuração que 

descrevemos, nossas questões residiam sobre os caminhos que a inclusão vinha tomando em 

Palmeira dos Índios, daí a proposição de uma investigação que realizasse um mapeamento das 

escolas das redes municipais e estaduais de educação que estão trabalhando com a inclusão 

escolar de alunos com deficiência. 

 

Procedimentos metodológicos: os caminhos da pesquisa 

 

Fundamentado nos pressupostos de uma pesquisa-ação, a trabalho foi realizado entre 

2009 e 2011 e se dividiu em duas fases: a primeira foi a fase exploratória e a segunda foi a 

formação dos grupos itinerantes de discussão. Para o presente texto, faremos um recorte, 

discorrendo sobre alguns dos resultados obtidos na fase exploratória. Nesta fase, fizemos as 

aproximações iniciais com a temática, realizamos os primeiros contatos os parceiros da 

pesquisa e visitamos escolas da rede pública de ensino do município. O critério para escolha 

das escolas visitadas deveu-se à existência naquele período de alunos com deficiência 

regularmente matriculados. Foram visitadas 19 instituições, sendo 10 municipais e 9 

estaduais. Trabalhamos com a observação participante, buscando observar a escola em seus 

aspectos arquitetônico, humano, recursos didático-pedagógicos, bem como realizamos 

entrevistas semi estruturadas, com representante da direção ou coordenação, o que totalizou 

19 participantes. Apresentamos, na próxima seção, os resultados provenientes da observação e 

da entrevista com os gestores ou coordenadores das escolas. 

 

Resultados e discussão: os caminhos da educação inclusiva em Palmeira dos Índios 
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Os resultados da investigação confirmam que, por um lado, a educação especial, sob a 

forma de inserção de pessoas com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, está 

presente nas salas de aula comuns de Palmeira dos Índios. Por outro lado, o processo de 

inclusão apresenta lacunas que dificultam a materialização de uma perspectiva inclusivista de 

educação especial. 

Quando iniciamos o mapeamento das escolas, uma das linhas de trabalho adotadas 

dizia respeito à observação da estrutura física da escola, com o intuito de verificar sua 

acessibilidade geral. Nas visitas, foi possível averiguar que nenhuma escola estava adequada 

aos padrões de acessibilidade, constantes no desenho universal. O único aspecto que 

contemplava acessibilidade referia-se às rampas de acesso, pois 10 escolas já as 

apresentavam. Contudo, atentamos que boa parte delass estava fora das normas técnicas.  

A ausência de acessibilidade nas escolas inquieta pelo fato de que a provisão de acesso 

a todos é um dos primeiro passos para a construção de contextos escolares inclusivos. Duran e 

Esteves (2010) fazem um detalhado relato de tópicos que devem ser observados no prédio 

escolar para torná-lo acessível. Segundo os autores, há que se considerar o entorno, os acessos 

e circulações, a diminuição de desníveis e regularização de pisos, disponibilização de 

sinalização visual, tátil, sonora, além da adequação de ambientes e mobiliário. 

O impedimento de acesso e circulação com autonomia e independência na escola é o 

primeiro entrave que pessoas com deficiência podem enfrentar. Se não há como assegurar a 

presença do sujeito no prédio escolar, como ficam outros obstáculos não tão visíveis, como as 

barreiras atitudinais e as barreiras do processo de ensino e aprendizagem? Assim, a adequação 

do espaço a todos, independente de suas condições físicas, é condição primeira para a 

educação especial em uma perspectiva inclusivista, devendo ser prevista pelos sistemas gerais 

de ensino, conforme as normatizações oficiais. 

Nas entrevistas com a direção ou coordenação, buscávamos apreender aspectos 

relacionados ao Projeto Político-Pedagógico, aos recursos humanos, à existência de recursos 

didático-pedagógicos, dificuldades, etc. Iniciamos com o PPP por considerar central a 

presença de uma reflexão sobre inclusão nesse documento, quais concepções de educação 

especial e de diversidade que norteiam os trabalhos na escola, o que a instituição considera 

relevante para materializar a inclusão, como ela pensa em atingir tais demandas, etc. 

Assim, ao questionarmos sobre o PPP, 18 escolas afirmaram possuí-lo e 1 expôs que 

esse documento está em construção. Daquelas que possuem PPP, informou-se que 11 
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contemplam a inclusão, 5 não contemplam e 2 não responderam. Todavia, quando indagamos 

àquelas que afirmaram contemplar a inclusão, 8 não souberam responder como isso ocorre ou 

deram respostas evasivas e 3 disseram que contemplam através do currículo, mas sem entrar 

em maiores detalhamentos. 

O processo de (re)elaboração do PPP não deve ser minimizado, uma vez que este 

documento localiza as linhas pedagógicas, filosóficas e, especialmente, políticas da escola. 

Nessa perspectiva, o referido documento não deve ser tratado como um texto qualquer, como 

mais uma tarefa da administração escolar, como ocorre recorrentemente. Santos (2010, p. 11) 

argumenta que o PPP não deve ser compreendido  

 

[…] apenas como um mero documento exigido pela burocracia e 
administração escolar, mas como registro de significados a serem outorgados 
ao processo de ensino e de aprendizagem, que demanda tomada de decisões 
e acompanhamento de ações conseqüentes. 

 

 Isto significa que o PPP demarca as concepções teóricas e políticas da escola acerca do 

próprio cotidiano escolar e seus elementos constituintes, como o processo de ensino e 

aprendizagem, o tipo gestão, as relações escola-família e escola-comunidade, além de 

abranger a perspectiva de inclusão, diferenças e educação especial. 

Asbahr (2006, p. 81) explicita que  

 

[…] o projeto político-pedagógico deve nortear as finalidades, os objetivos e 
os compromissos da prática educativa, sendo o elemento estruturante da 
identidade da instituição. Requer, portanto, um amplo trabalho de construção 
coletiva que exige domínio técnico-pedagógico, clareza quanto ao 
compromisso ético-profissional de educar e quanto às finalidades da 
educação. 

 

A construção de um PPP não deve ser tarefa de uma única pessoa ou grupos de 

profissionais. Na verdade, trata-se de um documento coletivamente elaborado, em que, 

durante sua produção, devem ser (re)afirmados laços institucionais, fortalecidos vínculos 

entre a comunidade escolar, confrontados pontos-de-vista, ou seja, ao longo desse processo, 

uma rede de suporte pedagógico e político deve ser tecida de modo a fundamentar os 

caminhos adotados pela instituição. 

A formação docente orientada para a inclusão também foi abordada na pesquisa. Na 

época da entrevista, 16 escolas informaram não ter nenhum tipo de formação, 1 mencionou a 
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participação de um único servidor em curso de sensibilização e 2 não responderam3. 

Tais informações são preocupantes na medida em que a formação profissional, inicial 

ou continuada, é fundamental para que a inclusão não ocorra somente em termos de inserção 

física, mas de modo a inter-relacionar a educação especial e o ensino regular. Nas formações, 

é preciso abranger desde a sensibilização para a temática, como também conceitos, 

estratégias, práticas, além de reflexões sobre as políticas de inclusão e as conjunturas nacional 

e internacional.  

A formação de profissionais para uma atuação que considere a inclusão de pessoas 

com deficiência é, por um lado, um tópico de reconhecida importância e, por outro, um dos 

pontos mais frágeis do movimento inclusivista. São comuns falas de professores que revelam 

a não preparação para esse trabalho (NÓBREGA, 2007), que alegam não saber como lidar ou 

educar pessoas com deficiência.  

Seguindo um conjunto de ações que compõem a política de educação especial em uma 

perspectiva de educação inclusiva, o governo federal lançou programas de formação docente 

de caráter continuado e à distância. O Programa de Formação Continuada de Professores em 

Educação Especial tem como objetivo  

 

Ofertar cursos no nível de aperfeiçoamento e especialização, na modalidade 
à distância, por meio da Universidade Aberta do Brasil – UAB e na 
modalidade presencial e semipresencial pela Rede Nacional de Formação 
Continuada de Professores na Educação Básica – RENAFOR” (BRASIL, 
2012).  

 

Além disso, documentos como a Portaria nº. 1.793, de dezembro de 1994, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

(dispostas na Resolução CNE/CP nº 1/2002) e a Lei nº 10.436/02 estabelecem a inserção nos 

cursos de formação inicial de professores de temáticas relacionadas ao atendimento 

educacional de pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Tais ações configuram-se como necessárias, mas precisam avançar no tocante à 

concepção de formação, que não deve se limitar ao conhecimento específico sobre as 

deficiências, mas enfocar a educação comum, direcionando a formação para o atendimento 

educacional adequado a todos os alunos (MAZZOTTA, 1993). Dessa forma, não se deve 

perder de vista que quando remetemos ao termo “escola inclusiva” , atentamos para o fato de 

que a escola deve atender de modo democrático e adequado a todos. 
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Isto impõe que a formação não deve ocorrer de maneira estanque, apartada do 

cotidiano docente e de seu desenvolvimento enquanto profissional e pessoa. Ela deve ir além, 

articulando, a partir da reflexão e da crítica permanentes, o aporte teórico e metodológico 

assumido no curso com os saberes cotidianamente construídos. Estes direcionamentos são 

relevantes para pensar parcerias entre a Universidade e sistemas locais de ensino, 

intencionando criar um espaço permanente e sistematizado de formação de profissionais 

voltados para o trabalho com a diversidade. 

Outro aspecto explorado foi a existência de sala de recursos ou de materiais 

diferenciados para ensinar os discentes com deficiência. Sobre isso, 18 escolas informaram 

não possuir salas de recursos e 1 não respondeu à questão, revelando à época a presença 

incipiente de políticas federais nas redes de ensino locais4. 

A implantação de salas de recursos multifuncionais, como suporte para o 

desenvolvimento do Atendimento Educacional Especializado – AEE, é um dos eixos da atual 

Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). 

Objetiva “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas” (BRASIL, 2008, p. 10). Busca-se, pois, reunir esforços para proporcionar aos 

alunos com necessidades educacionais especiais não somente o acesso físico às salas de aula 

comuns como também sua participação e aprendizagem. 

O documento da Política ressalva que as atividades desenvolvidas no AEE não devem 

ser substitutivas à escolarização e devem se diferenciar do trabalho na classe comum. Trata-

se, na realidade, de um atendimento complementar e/ou suplementar, objetivando a formação 

do sujeito referente à autonomia e independência no espaço escolar e em outros locais 

(BRASIL, 2008). 

Concordamos que não se deve confundir as atividades desenvolvidas nos âmbitos da 

sala comum e da sala de recursos multifuncional, entretanto, alertamos para a 

supervalorização do AEE em detrimento de investimentos nas classes comuns. Decerto, é 

preciso investir na implantação do AEE e na formação dos profissionais que aí desenvolverão 

seu trabalho, mas não se deve negligenciar o cuidado com a provisão de recursos para a sala 

comum, com a formação do professor dessa sala e do incentivo à articulação entre ambos 

espaços.  

Nos caminhos dessa pesquisa, observamos que não havia preocupação com a provisão 
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de recursos nas escolas comuns. Quando questionamos sobre os recursos adequados para 

trabalhos com alunos com deficiência: 9 indicaram não possuir nenhum, 5 não responderam; 

4 informaram que possuem algum tipo de material de apoio, como: LIBRAS, jogos e 

laboratórios.  

Ora, a concretização da educação especial em uma perspectiva de inclusão perpassa 

também pela existência de recursos adequados para o ensino em ambientes caracterizados 

pela diversidade. A ausência de investimentos nas classes comuns pode denotar uma 

concepção de inclusão segregada, ainda circunscrita aos espaços especializados, alimentando 

a cisão histórica entre a educação regular e a especial. Assim, as ações de educação especial 

devem transcender o espaço especializado e adentrar a sala comum, provendo formações, 

recursos didático-pedagógicos e apoio também para os profissionais dessa sala. 

Sobre as dificuldades, foram elencados entraves, como: formação, espaço físico, apoio 

governamental, preconceito, sensibilização, material pedagógico, indisciplina, dificuldades de 

aprendizagem, ausência de uma sala especializada. De fato, como já mencionado, a ausência 

de formação, de espaço físico e materiais pedagógicos adequados dificultam o alcance dos 

princípios inclusivos, uma vez que estas são condições sine qua non para realizar um trabalho 

em acordo com tais princípios. 

A essas ausências e dificuldades, perfila-se a falta de apoio governamental, o que não é 

exclusividade do município em que desenvolvemos a ação. De fato, na história da educação 

especial brasileira é recorrente a ausência do estado na gestão de políticas educacionais 

direcionadas às pessoas com deficiência, o que amplia a distância entre o que está impresso 

nos documentos e o que se efetiva. Hoefelmann (2003) e Tessaro (2005), por exemplo, em 

seus estudos denunciam o abismo entre as propostas inclusivas expressas em documentos 

legais e nos discursos das políticas públicas e a realidade do cotidiano escolar. As autoras 

afirmam que a inclusão vem se limitando à mera inserção do aluno na sala de aula comum. 

Essas constatações nos remetem à reflexão sobre o papel do estado para o sucesso da 

política de educação inclusiva. Kassar (2011) aponta para a existência de uma tensão entre o 

que está presente na Constituição Federal – CF - de 88 e o modelo político e econômico 

adotado pelo Brasil. A autora explica que a CF é caracterizada pela ênfase nos direitos sociais, 

compreendendo a educação enquanto direito subjetivo. A partir da década de 1990, observa-

se, por um lado, a implantação e subsidiamento por parte do estado de um conjunto de ações 

relacionadas à sustentação de um sistema de proteção social; e, por outro lado, a adesão do 
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governo à organização do mercado mundial globalizado na expansão do modelo econômico 

capitalista (KASSAR, 2011).  

Os discursos daí advindos, amparados pela filosofia neoliberal, tecem severas críticas 

à participação do estado, especialmente no que diz respeito às políticas sociais. Temos aqui 

um conflito de intenções: como o estado pode estar presente e fomentar o sistema de proteção 

social, se o que é defendido é mínima ação nesse campo? 

Seguindo o caminho do modelo neoliberal, observamos um recorrente distanciamento 

do estado na atuação em políticas de educação especial, abrindo espaço e incentivando a 

participações das instituições de caráter privado. Mazzotta (2001) registra as incoerências 

entre os textos legais e as propostas educacionais dos planos oficiais até a década de 1990. Em 

sua análise, o autor revela que esses planos se distanciam daquilo que é defendido por aqueles 

que endossam a democratização da educação. O atendimento educacional público, gratuito e 

na rede regular de ensino é negligenciado em função das instituições especializadas privadas, 

que recebem recursos financeiros públicos. 

Se por um lado, encontramos atualmente um esforço em garantir as matrículas de 

alunos com deficiência na rede pública, por outro, os financiamentos aos serviços privados se 

mantêm, através de legislação oficial. Se há a pretensão de enfocar o trabalho na escola 

pública, há que se rever as formas de relação possíveis entre as gestões municipal, estadual e 

federal de modo a buscar maior articulação entre as redes de ensino e os serviços a ela 

atrelados. A proposição é criar uma rede educacional fortalecida e que possa oferecer 

educação pública, gratuita e com qualidade a todos os sujeitos. 

 

Considerações finais: pensando os (des)caminhos da inclusão para traçar novos rumos 

 

Os resultados da primeira fase do trabalho confirmam que a presença de alunos com 

deficiência nas salas de aula comuns da cidade já é realidade. Todavia, os dados aqui 

apresentados nos incitam à reflexão sobre o tipo de inclusão praticada até o momento da 

pesquisa. O que as ausências de formação, acessibilidade, recursos, apoio governamental, 

discussão no PPP sinalizam para nós? Se partimos do pressuposto de que esses são itens 

fulcrais para que pensemos a inclusão para além da inserção física, o que dizer quando não os 

encontramos? 

Consideramos que os caminhos apontados devem-se à pouca efetividade das políticas 
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educacionais nos âmbitos nacional, estadual e municipal e em suas interseções. Há que se 

fortalecer as políticas sociais de modo a criar uma rede complexa de ações, que envolvam o 

atendimento à pessoa com deficiência e que congregue diferentes setores da sociedade, cujos 

olhares distintos contribuirão para compor um quadro mais rico e diverso sobre a educação 

inclusiva em Palmeira dos Índios. 

Nesta perspectiva, embora indiquem os descaminhos da inclusão na cidade, os 

resultados são relevantes como eliciadores de discussões sobre a organização de políticas 

públicas de educação especial em uma perspectiva inclusiva. Desse modo, o poder público, 

profissionais da educação básica, a Universidade, representantes da sociedade civil organizada 

e etc são responsáveis por compor grupos de trabalho que debatam sobre essas políticas. Daí, 

reafirmamos a importância dos vínculos criados ao longo do projeto, visto que tais parcerias 

contribuirão para refletir sobre a realidade educacional da cidade e debater sobre caminhos 

possíveis para transformar essa realidade. 
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3
 Salientamos que em 2010, a Coordenação de Educação Especial do município iniciou alguns ciclos de 

capacitação na área, diminuindo a lacuna na formação. 
 
4 Mencionamos que em 2010, as salas de recursos multifuncionais começaram a ser implantadas ou reativadas. 
Atualmente, o município conta com 08 salas que realizam o atendimento educacional especializado. 


