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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de inclusão 

dos alunos com necessidades educativas especiais no município de Macaé. 

Este trabalho fundamentou-se a partir de pesquisa teórica, análises de 

documentos diversos e de entrevista com a coordenadora da educação 

especial do município e de aplicação de um questionário com alguns 

professores que trabalham com crianças com necessidades educativas 

especiais. Para entender como se dá o processo de inclusão escolar, a 

pesquisa iniciou-se com abordagem da educação através da contextualização 

do seu processo histórico. Foi realizada uma leitura deste da década de 20 

até a década de 90, além de discorrer sobre a principal lei que fundamenta a 

educação nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e dos 

dispositivos legais que foram elaborados com intuito de contribuir para que a 

inclusão escolar possa se tornar uma realidade. Além de analisar as 

conseqüências colocadas pela educação nesta época em que o capitalismo 

ganha cada vez mais força. 

 

Palavras-chave: Educação inclusiva, LDB e Capitalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The present work aims to analyze the process of inclusion students with 

special needs educative Macaé. This work was based from a theoretical 

research, analysis of various documents and interviews with the coordinates of 

especial education municpio. From understand now is the process of school 

inclusion, the incident. Of revered with education approach through 

contextualization of his historic this process of the 20s to the 90s, and discuss 

the principals low that underlies the national education headlines law and the 

education can balance a realidade.To consider in this era in which capitalism 

has aired increasing strength 

 

Keywords: Inclusive education, LDB end Capitalism.   
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 INTRODUÇÃO 

 

 A educação brasileira está amparada legalmente por alguns dispositivos 

legais que têm procurado oferecer uma educação gratuita para todos. Um dos 

aparatos legais têm sido a Constituição Federal de 1988, que elegeu a educação 

como direito de todos e dever do Estado e da família. Mais na prática não é isso que 

vem acontecendo, muitas crianças, principalmente as que possuem algum tipo de 

deficiência e aqueles que mesmo não tendo alguma deficiência são impedidos de 

serem incluídos no sistema regular de ensino. 

 Essa realidade é fruto de um sistema educacional desigual, fruto da 

sociedade capitalista em que vivemos, onde os menos favorecidos acabam sendo 

excluídos do sistema. Essa sociedade mercantilizada, consumista transformou a 

educação em ambiente segregado. 

 O sistema educacional não reconhece as condições sociais em que o aluno 

está inserido, é importante perceber que o aluno ao fazer parte de uma sociabilidade 

carrega consigo as mazelas da questão social que tem reflexo diretamente no 

cotidiano das instituições educacionais. 

 Segundo Garbelini (2008), a baixa qualidade do ensino está condicionada ao 

desenvolvimento da questão social que compromete não só o ensino, mas o 

trabalho dos profissionais da educação. 

 Esse tem sido o grande desafio da educação brasileira, além de oferecer uma 

educação de qualidade para todos independentes de ser ou não portador de 

deficiência, trabalhar para que a inclusão escolar possa se realizar conforme as 

normas traçadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (Lei nº. 

9394/96). 

 Tanto a Lei de Diretrizes e bases de 1996 e a Constituição Federal de 1988 

declaram que todos os alunos com necessidades educativas especiais devem ser 

incluídos no sistema regular de ensino. 

 Entretanto a Constituição Federal de 1988 referia-se ao seguimento que fazia 

parte do grupo que se encontrava fora do sistema escolar como sendo portadores 

de deficiência, somente em 2001uma nova resolução através do parecer que ficou 

conhecido como parecer 17/01 possibilitou a inclusão não só dos portadores de 

deficiência mais todos os outros seguimentos que se encontravam fora do sistema 

educacional ao adotar o termo “necessidades educacionais especiais”.  
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A adoção do conceito de necessidades educacionais especiais, afirma-se o 
compromisso com a nova abordagem, que tem como horizonte a inclusão. 
Dentro dessa visão, a ação da educação especial amplia-se, passando a 
abranger não apenas as dificuldades de aprendizagem relacionadas a 
condições, disfunções, limitações e deficiências, mas também aquela não 
vinculada a uma causa orgânica especifica, considerando que, por 
dificuldades cognitivas, psicomotoras e de comportamento, alunos são 
frequentemente negligenciados ou mesmo excluídos dos apoios escolares. 
(PRIETO, 2006, p.46).  

 Esse novo conceito possibilitou a tentativa de inserir no ambiente escolar 

“todos” que são excluídos do sistema educacional. Além de confirmar que o lócus do 

atendimento desse seguimento deve ser oferecido “preferencialmente na rede 

regular de ensino” (art.208, inc.III da Constituição de 88 e art. 58 da LDB de 96). 

 Para compreender como este processo se realiza no município de Macaé 

houve a necessidade de buscar essa resposta através de uma pesquisa. 

 A presente monografia tem por objetivo pesquisar a política de inclusão de 

alunos com necessidades educativas especiais no município de Macaé para 

entender como se realiza esse processo. Ela intitula-se Inclusão escolar: o processo 

de inclusão de crianças com necessidades educativas especiais no município de 

Macaé. Limites e possibilidades. 

 Segundo a Coordenadora de educação especial, o município de Macaé 

possui atualmente cento e sete escolas, apenas vinte e quatro desse total atendem 

as crianças com necessidades educativas especiais. 

 Segundo o site da prefeitura (www.macaé.rj.gov.br), o município atualmente 

possui trinta e quatro mil, novecentos e seis alunos matriculados, que estão 

distribuídos da seguinte ordem: 

A) Educação infantil com um total de oito mil, cento e sessenta e seis alunos; 

B) Ensino fundamental 1º segmento do 1º ao 5º com um total de quatorze mil, 

quinhentos vinte e sete alunos o 2º segmento do 6º ao 9º com um total de oito 

mil, duzentos e quarenta e nove alunos; 

C) Ensino médio com um total de seiscentos e vinte alunos; 

D) Educação de jovens e adultos com total de três mil, trezentos e vinte e oito 

alunos. 

 Portanto a pesquisa pretende buscar respostas para as seguintes questões: 

a) a escola de ensino regular de Macaé está preparada para receber os alunos com 

necessidades educativas especiais? b) a inclusão desses alunos no sistema regular 

de ensino é compatível com que determina a Lei 9394/96 (LDB)? c) o que é feito 

http://www.macaé.rj.gov.br/
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para saber se o aluno possui alguma necessidade educativa especial? d) é 

obrigatório apresentar um laudo medico para confirmar a deficiência, caso não se 

comprove a deficiência por falta de laudo, é negada a matrícula para a criança?  

 Para responder as indagações acima, lança-se mão do seguinte técnica de 

coleta de dados. 

 - Elaboração de uma entrevista estruturada em doze perguntas com a 

Coordenadora da educação especial do município de Macaé; 

 - Elaboração de um questionário com oito perguntas para aplicar entre os 

professores que trabalham com os alunos com necessidades educativos especiais 

nas escolas da rede municipais de ensino de Macaé. 

 .Este modelo adotado serviu na exploração das questões centrais da 

pesquisa, com objetivo de nortear a entrevista, permitindo a entrevistada liberdade 

para dar os esclarecimentos necessários.   

 A entrevista foi realizada no período de 09 novembro de 2011. Houve grande 

dificuldade de agendar uma entrevista com a coordenadora, pois a mesma se 

encontrava em reunião, tive que ir várias vezes a Coordenação da educação 

especial. 

 O questionário foi aplicado em 08 de março de 2012, entre os professores dos 

alunos das escolas que participaram da coleta de dados. 

 Este trabalho está organizado em três capítulos que foram estruturados da 

seguinte forma: o primeiro capítulo relata o panorama da educação no Brasil, 

dividido em três partes.  

 Sendo que a primeira parte faz uma contextualização histórica da educação 

entre a década de vinte até a década de noventa, a segunda parte refere-se a atual 

lei que regulamenta a educação brasileira que é a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de 1996. 

 Além de fazer referência também a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação que foi elaborada em 1961. Além disso, ela também estabeleceu as 

diretrizes para a implementação da inclusão dos alunos com necessidades 

educativas especiais no sistema regular de ensino, a terceira parte faz uma 

discussão sobre os dispositivos legais que possibilitam a inclusão dos alunos com 

necessidades educativas especiais. 

 O segundo capítulo faz uma reflexão sobre a educação tradicional e a 

educação inclusiva, este capítulo está dividido em duas partes, a primeira parte 
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discorre sobre educação desenvolvida sobre os preceitos da lógica capitalista, 

procurando analisar quais as conseqüências provocadas por este na educação. A 

segunda parte faz uma análise entre o Plano Nacional de Educação e o Plano 

Municipal de Educação de Macaé. O terceiro capítulo retrata o processo educativo 

no município de Macaé e se encontra dividido em três partes, onde a primeira 

contextualiza a história da cidade de Macaé, abordando os principais 

acontecimentos. A segunda parte retrata a história da educação no município para 

isso utilizou do Plano Municipal de Educação (PME), que foi elaborado com objetivo 

de colaborar para a implementação da política de educação no município. 

 A terceira e última parte têm como objetivo analisar os dados coletados 

através da entrevista feita com a Coordenadora da educação especial do município 

de Macaé e dos questionários com os professores de aluno com necessidades 

educativas especiais das escolas municipais. Assim como os dados fornecidos pela 

secretaria e obtidos junto ao site da prefeitura, além da análise do que está 

estabelecido e proposto na legislação municipal. 

 A entrevista e os questionários possibilitaram entender como tem se 

constituído a política de inclusão para os alunos com necessidades educativas 

especiais no município, comparando com o que foi estabelecido no Plano Municipal 

de educação e a Lei Orgânica do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1. BREVE PANORAMA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

1.1. A educação brasileira no período entre a década de 1920  a 1990 

  

 A educação brasileira vem se modificando ao longo dos tempos. Essas  

mudanças podem ser percebidas ao analisarmos as transformações que vem 

ocorrendo no contexto político, social e econômico que refletem diretamente 

na política educacional. 

 Para compreender as mudanças ocorridas na educação, faz-se 

necessário uma breve exposição do panorama. Iniciarei este processo 

começando pela década de 20, que foi período da história conhecido como a 

primeira República.  

 O período compreendido entre 1889 até 1929 foi marcado pela 

transição entre o sistema colonial para um sistema republicano. Este período 

foi caracterizado como o período da primeira República, contudo a mudança 

de um regime para o outro não trouxe grandes modificações na estrutura 

organizacional, principalmente porque ele conservou os velhos hábitos 

arcaicos da sua fase colonial, prevalecendo uma política voltada para os 

interesses dos grandes proprietários de terras. 

 Entretanto neste período a educação foi influenciada pelos ideais 

positivistas, que atuavam no contexto da nova república. Segundo Bello 

(2001, p. 1), “será marcante a presença das idéias positivistas em todo 

sistema educacional”, através dos arranjos políticos e da base da ala 

conservadora.  

 O período da primeira República começa a dar sinais de esgotamento 

quando a economia que era voltada principalmente para a  agro exportação 

entra em declínio, como reflexo da crise mundial de 1929. 

 Segundo Mota e Braick (2002, p.456), as mudanças ocorridas na 

economia causada pela crise mundial afetaram de forma significativa os 

rumos da política que abalou a classe que se encontrava no poder. 

 Nesse momento o que estava em jogo era a política do café com leite 

que foi rompida com a escolha de um candidato paulista que não respeitou o 

acordo, no qual o candidato deveria ser do estado de Minas. 
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 O Estado de minas resolveu se opor ao Estado de São Paulo, 

articulou-se com outros políticos com intuito de fazer oposição ao candidato 

paulista. 

Formou-se desse modo a chamada Aliança Liberal, que indicou o gaúcho 
Getúlio Vargas para a presidência e o paraibano João Pessoa para a vice-
presidência. Esta chapa contou com o apoio dos revolucionários tenentistas, 
dos grupos médicos e das classes trabalhadoras. Mas, como era previsível, 
a força da máquina governamental deu a vitória a Júlio Prestes, o candidato 
oficial. (MOTA E BRAICK, 2002, p.456). 

 Esses fatores acabaram sendo o estopim para que se deflagrasse um 

movimento opositor ao presidente, para isso os rebeldes resolveram buscar 

apoio de outros estados. O resultado desse acontecimento culminou com a 

deposição do então presidente Washington Luís. Todos esses fatores 

somados e a união desses grupos sociais foram fundamentais para o fim da 

primeira República. 

 Além disso, toda iniciativa dos trabalhadores em prol de melhores 

condições de trabalho era reprimida, pois as questões referentes aos direitos 

dos trabalhadores eram consideradas caso de polícia. 

 A Segunda República tem início com a tomada de poder por Getúlio 

Vargas em 1930, que assume o comando do país. O seu primeiro governo foi 

de 1930 a 1934. Apoiado por alguns segmentos sociais como a igreja 

católica, burguesia industrial, trabalhadores e produtores rurais, que 

manifestaram suas insatisfações com a oligarquia dominante que se 

encontrava no poder. 

 No campo econômico o governo procurou desenvolver uma política 

que superasse o modelo anterior agroexportador, para isso resolveu estimular 

a instalação de indústrias. Essas mudanças foram frutos dos acontecimentos 

que surgiram no cenário internacional provocado pela transformação no 

processo de relação de produção que passa a dominar a era industrial, ainda 

que no Brasil o processo de relação de produção ainda mantinha traços da 

época 

 No que diz respeito à educação ela também sofreu algumas 

modificações, principalmente porque havia necessidade de qualificar os 

trabalhadores para a indústria. Segundo Bello (2001, p.1),” a nova realidade 

brasileira passa a exigir uma mão - de – obra especializada e para tal era 

preciso investir na educação”. 
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 O interesse na educação neste primeiro momento era para que os 

trabalhadores adquirissem conhecimento para que a indústria pudesse se 

desenvolver de forma satisfatória. Além disso, o governo deu mais atenção 

para o ensino superior e secundário, apoiado pela igreja católica defendeu o 

ensino religioso tanto nas escolas públicas como nas particulares.  Quanto ao 

ensino primário estabeleceu que fosse público e gratuito. 

 O primeiro governo de Getúlio Vargas no período de 1930 - 1934 tinha 

sua forma de governo, centralizada no populismo, tanto que para a população 

ele ficou conhecido como “pai dos pobres”, ainda que muitas das 

reivindicações da massa trabalhadora não foram atendidas, somente permitiu 

que alguns direitos trabalhistas fossem concedidos, pois havia ameaça dos 

trabalhadores de se organizarem para reivindicarem os seus direitos. 

Esses políticos designados como populistas, trataram de ampliar os direitos 
político-sociais dos trabalhadores, de modo a obter apoio popular para seus 
projetos de reforma e sua permanência no poder. Por outro lado, 
procuraram controlar o nível de organização dos setores populares, 
impedindo que esse apoio difuso ao governo se convertesse numa 
organização autônomo em torno de um programa alternativo o que poderia 
conduzir a uma situação de ruptura. (MOTA E BRAICK, 2002, p.455). 

 Segundo Iamamoto (2010, p.168), “a questão social não é senão as 

expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e 

seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo o seu reconhecimento 

como classe por parte do empresariado e do Estado”.   

 O período compreendido entre 1930 a 1945 foi o período da segunda 

República. Há um desenvolvimento da economia proporcionada pelo 

incremento da industrialização, esse processo acarretará no aumento da 

população urbana proporcionando um aumento das desigualdades sociais 

que afetará as relações de trabalho, intensificando cada vez mais a questão 

social.  

 Com Vargas no poder passou-se a reconhecer a questão social, como 

caso de política, surgindo como uma demanda a ser atendida, como forma de 

atender aos interesses da classe trabalhadora, mais também como forma de 

criar possibilidades, para a expansão do capital e ao mesmo tempo contribuir 

para controlar a massas trabalhadoras. 

 Em 1932 a educação no Brasil volta ao centro da discussão 

impulsionada pelo movimento que ficou conhecido como Pioneiros da 

Educação que lançam em março do mesmo ano o Manifesto das Pioneiras da 
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Educação, que vinha sendo articulado deste a década de 20 através da 

escola nova. Os Pioneiros da Educação lutavam em benefício de uma 

educação gratuita, laica e obrigatória, sendo responsabilidade do Estado 

oferecer uma educação de qualidade para todos. 

A ideologia do Movimento Escola Nova seguiu o mesmo espírito do 
movimento político revolucionário que levou Vargas ao poder, buscando 
mudanças na estrutura política, econômica e social que possibilitassem o 
desenvolvimento e a modernização do Brasil. (FARAGE, 2006, P.6)  

 Para alguns idealizadores da Escola Nova a educação seria o meio 

pelo qual o país poderia se desenvolver economicamente para mudar a sua 

imagem perante os outros países. Segundo Farage (2006, p.1), “Os 

educadores do Movimento Escola Nova consideravam a educação o 

elemento central e a principal responsável por efetuar essa mudança”. Esse 

pensamento equivocado permeou não só um grupo de educadores, mais 

outros segmentos da população, visto que não é somente a educação que 

poderá transformar a realidade de um país. Muitos dos ideais pregados pelo 

Movimento da Escola Nova na década de 20 e 30 se encontram presentes até 

hoje na pauta de reivindicações do movimento político da classe trabalhadora. 

 A segunda República chega ao fim em 1945, iniciando-se um novo 

ciclo  que ficou conhecido como período da nova República que estabeleceu 

entre os anos de 1946 a 1964. 

 Neste período temos uma nova Constituição Federal que determinou 

que fosse responsabilidade da União legislar sobre a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação e que a educação é direito de todos, que já havia sido 

idealizado pelas Pioneiras na década de 30. 

  Este período marcou uma educação voltada para o 

desenvolvimentismo que tinha como proposta econômica o Plano de Metas. 

No período desenvolvimentista vários foram os presidentes que assumiram 

este cargo, podemos destacar: Eurico Gaspar Dutra (1946 a 1951), Getúlio 

Vargas (1951 a 1954), Juscelino Kubitschek (1956 a 1961), Jânio Quadros 

(1961), João Goulart (1961 a 1964).  

 O desenvolvimentismo se desenvolveu através de uma política 

centrada no populismo e atrelada aos interesses da burguesia industrial, além 

disso, tinha como objetivo desenvolver a industrialização no país e incentivar 

a entrada do capital estrangeiro. 
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 É importante perceber que o período do desenvolvimentismo é 

marcado por uma ideologia que tinha por objetivo fazer com que o país se 

desenvolvesse de forma plena, portanto para alcançar esse objetivo era 

necessário investir nas indústrias para superar a economia que era voltada 

especialmente para o agro negócio. 

 Segundo Garbelini (2008), foi no período desenvolvimentista que o 

Serviço Social passa pelo processo de Renovação profissional que objetivava 

buscar novas formas para responder as novas demandas colocadas para os 

assistentes sociais. 

 É importante compreender também que o processo de Renovação 

profissional acabou gerando um vasto número de teorias que o Serviço Social 

se apropriou criando um pluralismo de idéias. 

 Segundo Farage (2006, p.6), “O discurso e a ideologia 

desenvolvimentista enfatizaram a necessidade de o Brasil superar o seu 

subdesenvolvimento para atingir o estágio de país desenvolvido”. Segundo a 

autora o período do desenvolvimentismo marca uma relação muito forte entre 

os poderes políticos, econômicos e sociais com a política educacional. Na 

medida em que era preciso avançar cada vez mais na indústria para superar 

o modelo econômico vigente, além disso, baseava-se em critérios 

econômicos para avaliar o desenvolvimento de um país. 

   Esse dois eixos foram utilizados pela classe dominante como forma de 

pretexto para legitimar a má qualidade do ensino público, pelo fato de que um 

país nas condições de subdesenvolvido carece de recursos para investir na 

educação. Em contrapartida caso o país quisesse deixar de ser 

subdesenvolvido seria preciso garantir também educação para a camada dos 

trabalhadores. 

 Chega ao fim o período do desenvolvimentismo e inicia-se um novo 

ciclo de nossa história em que teremos uma política educacional nos moldes 

militares.   

 Após um longo período Ditatorial o país vivenciou um dos piores 

momentos da sua história, compreendido entre o período de 1964 a 1984. A 

ditadura instaurada governou o país sobre forte repressão, tirando qualquer 

possibilidade de organização popular, além disso, qualquer iniciativa de 
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manifestação poderia custar muito caro, inclusive pagando com a própria vida 

ou então tendo que se exilar, deixando tudo para trás. 

 Instauro-se uma intervenção no país, promovida pelos seguimentos 

militares, que alterou toda esfera da vida em sociedade, inclusive o sistema 

educacional que sofreu grandes impactos. 

 Uma época marcada pela intervenção militar, pela 

 burocratização do ensino público, por teorias e métodos pedagógicos 

 que buscavam restringir a autonomia dos educadores e educandos, 

 reprimindo á força qualquer movimento que se caracterizasse barreira 

 para o pleno desenvolvimento dos ideais do regime político vigente, 

 conduzindo o sistema de instrução brasileiro a uma submissão até o 

 momento inigualável. (ASSIS, 2009, p.1) 

  Podemos perceber que a conjuntura em que se encontrava o país 

 naquele momento proporcionou a instauração do regime ditatorial, 

 principalmente porque o país atravessava uma instabilidade econômica, havia 

 um movimento em prol de disputas políticas não só do partido alheio ao 

 governo maiss também daqueles que representavam oposição. 

 .Segundo Assis (2009, p.3), “Além disso, havia uma insegurança por 

parte da população criada pela ala conservadora pregando em que havia um 

movimento em prol de se implantar no Brasil uma República comunista ou pro 

- Soviética”. 

 Esses pensamentos difundidos pelos militares pregavam que seria um 

grande perigo para o país caso os comunistas aqui se instaurassem. Segundo 

Assis (2009, p.3), ”Dentre muitos outros conceitos pré-estabelecidos, 

lançados e facilitados pela manipulação dos meios de comunicações por 

parte da elite conservadora brasileira.”. 

 Toda essa propaganda feita em relação ao comunismo foi utilizada de 

maneira ardilosa pelos militares com um único objetivo de fortalecer cada vez 

mais os laços com os Estados Unidos porque naquele momento era mais 

vantajoso para o país, visto que o Brasil dependia economicamente do capital 

externo. Além disso, os militares trataram de propagar que os Estados Unidos 

era um país que tinha como lema os ideais democráticos, enquanto o seu 

opositor a União Soviética era visto como um inimigo. 
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 Essas informações acabaram criando algumas conseqüências sérias 

para o país, principalmente no setor econômico devido á dependência do 

capital externo. 

De alguma maneira, estas informações, que também circularam no cenário 
internacional, geraram sérias crises no campo econômico, visto que o Brasil 
dependia basicamente do capital externo (principalmente do EUA), tendo 
como conseqüências imediatas o aumento da inflação, a desvalorização da 
moeda nacional, o desemprego em massa, o aumento da criminalidade, a 
intensificação oposicionista, entre outros fatores, culminando na deposição 
do então presidente da República João Goulart (O Jango). (ASSIS, 2009, 
p.3) 

 Os militares ainda não tinham conseguido alcançar seus objetivos, 

procurando desestabilizar e liquidar de uma vez por toda com o governo do 

então presidente João Goulart, para isso procuram deixar claro para a 

população a sua insatisfação com o atual governo. Isso acabou gerando 

insegurança e os militares aproveitaram esse momento para tomar e controlar 

o país, para isso contaram com o apoio tanto da igreja católica quanto de 

empresas privadas. 

Os militares incitaram o sentimento de descontentamento e insegurança da 
nação, estimulando uma série de expressões públicas contrárias ao 
governo Jango e, por conseqüência, atingiram seu principal objetivo: 
controlar plenamente o Brasil. Também contaram, num primeiro instante, 
com o apoio de vários segmentos civis, inclusive de empresas privadas e da 
própria igreja católica. (ASSIS, 2009, p.3) 

 A partir de 68 a ditadura intensifica cada vez mais as suas ações 

repressoras, começando por cassar os direitos políticos e destituindo os 

partidos políticos, principalmente o Partido Comunista Brasileiro, além disso, 

restringiu ao povo o direito a cidadania e a democracia. 

 Neste período a educação sofreu com medidas repressivas, pois houve 

invasões nas escolas, e o sistema educacional passou a desenvolver suas 

atividades moldadas no sistema militar, o ensino deveria ter como objetivo 

formar pessoas para o mercado de trabalho, visto que o país queria se  

desenvolver economicamente e manter cada vez mais o sistema político 

autoritário. Em nenhum momento a ditadura se preocupou com 

desenvolvimento social, sua única preocupação era perpetuar no poder. 

Com a sede de desenvolvimento econômico, o desejo pelo poder e como 
forma de enquadrar a maior parte da sociedade num sistema político 
autoritário, os militares desenvolveram um método de ensino centrado em 
formar pessoas, não para a vida social, mas para o mercado de trabalho. 
(ASSIS, 2009, p. 4) 
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 Foram feitas parcerias entre o Ministério da Educação e a instituição 

internacional United States Agenecy of Internacional Development (USAID), 

objetivando adequar a educação no Brasil baseada nos moldes americanos. 

 Segundo Assis (2009), Este modelo de educação não contribuía para a 

emancipação do sujeito, uma vez que o ensino administrado nos moldes 

americano, não possibilitava ao aluno desenvolver seu senso crítico, e muito 

menos entender a sua condição social. 

 Além das mudanças citadas acima também foram feitas mudanças 

tanto na estrutura interna como externa da educação, destacamos a reforma 

universitária e a reforma do segundo grau. Essas reformas deixaram claro 

que o Estado comandado pelos militares elevou a educação a um patamar 

cada vez mais desvalorizado. 

 Segundo Assis (2009, p.5), “A partir dessas reformas no ensino 

brasileiro, nota-se intensamente, um esforço por parte do Estado (comandado 

pelos militares) em submeter o sistema educacional a uma progressiva 

desvalorização”. 

 Nesse processo de reformas educacionais o Estado a serviço dos 

militares tratou de controlar cada vez mais o sistema educacional e utilizá-lo 

para manter-se no poder, através de uma política classista e burocrática. 

 Podemos salientar que as reformas introduzidas na área educacional 

durante a ditadura militar não trouxe nenhuma melhoria para a educação, ao 

contrário o pouco que havia sido conquistado nos anos anteriores sofreu 

grande retrocesso. 

  Segundo Assis (2009, p.6, aput Azanha, 2002, p.111), “as conquistas 

da educação anterior a ditadura podem ser resumidas minimamente nas 

políticas e nos planos”. 

 No final da década de 70 e início dos anos 80, a ditadura começa a dar 

sinais de esgotamento, quando começa a sofrer pressão da população 

através de mobilização de movimentos sociais organizados, neste momento o 

processo de abertura política está prestes a se tornar real. Após vinte e um 

anos de ditadura o país começa a se reorganizar, os militares saem de cena 

para dar lugar a um novo momento da história. 

 Nos anos 80 inicia-se um novo ciclo em prol da redemocratização que 

tinha por objetivo a participação de todos na luta para eleger um novo 
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presidente depois de um ciclo de governos militares, para isso iniciou um 

processo de mobilização popular que ficou conhecido como “diretas Já”. 

 Este foi um momento em que o Brasil iniciou um processo de grandes 

transformações que começou a aflorar a partir do movimento em pról das 

“diretas já” que culminou em grandes mudanças como processo de anistia, a 

criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Partido dos 

Trabalhadores (PT), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

 Contudo a educação teve um ganho ao garantir a ampliação das 

escolas para suprir a demanda, porém em relação à qualidade ela não sofreu 

nenhuma alteração significativa. 

 Entretanto a educação conseguiu manter alguns direitos que haviam 

sido conquistados e que foram ratificados na Constituição federal de 88, em 

que é dever do Estado oferecer uma educação gratuita, de qualidade e para 

todos sem exceção. Essas mudanças significativas que marcaram a década 

de 80 repercutiram de forma significativa na década seguinte. 

. A década de 90 foi marcada por grandes transformações societárias. A 

partir do desenvolvimento do modelo econômico neoliberal, no Brasil a partir 

dos governos Fernando Collor que se ampliou no governo de Fernando 

Henrique Cardoso. 

 O neoliberalismo tinha como proposta a não intervenção do Estado na 

economia, deixando com que o mercado se auto regulasse. Essa mudança 

influenciou os rumos da organização social brasileira, a exemplo do que já 

vinha acontecendo em várias partes do mundo desde a década de 70. Na 

educação os efeitos do neoliberalismo foram intensos. Com o seu avanço a 

educação passa a ser vista como forma de obtenção de lucro para o 

mercado. Nota-se que o país ao consolidar - se com o novo sistema 

econômico acaba incorporando o receituário de organismos internacionais 

como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial na implantação de 

políticas educacionais. 

A intervenção de mecanismos internacionais como FMI e o Banco Mundial 
aliada à subserviência do governo brasileiro á economia mundial, em 
especial do pensamento neoliberal, revela, cada vez mais, as contradições 
e limites da estrutura dominante (ANDRIOLI, 2002, p.1) 
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 O Brasil passa formular suas políticas educacionais orientadas pelos 

organismos internacionais que só tinha por objetivo central mercantilizar a 

educação, criando condições cada vez mais favoráveis para a classe 

dominante. Além disso, os organismos internacionais em especial o Banco 

Mundial traçou metas para que a educação pudesse contribuir para ampliação 

do capital, para isso seria necessário que a educação formasse para o 

trabalho. 

De acordo com o Banco Mundial são duas as tarefas relevantes ao capital 
que estão colocadas para a educação: a) ampliar o mercado consumidor, 
apostando na educação como geradora de trabalho, consumo e cidadania 
(incluir mais pessoas como consumidoras); b) gerar estabilidade política nos 
países em subordinação dos processos educativos aos interesses da 
reprodução das relações sócias capitalistas (garantir governabilidade). 
(ANDRIOLI, 2002, p.1) 

 Com o avanço das medidas econômicas proposta pelo neoliberalismo 

o Estado redefine seu papel. No âmbito das políticas públicas, se percebe 

uma ausência com gastos sociais para a população, o que se vê são medidas 

paliativas que não se constituem em direitos e sim em assistencialismo, em 

contra partida o Estado atua de forma a expandir cada vez mais o capital. 

Segundo Afonso (2009, p.1), “Portanto o que aparentemente seria uma 

proposta de Estado mínimo configurou-se uma realidade de Estado mínimo 

para as políticas sociais e de Estado máximo para o capital”. 

 A educação do contexto neoliberal foi utilizada como forma de legitimar 

a ordem vigente, pois o único interesse para o capital era fazer com que a 

educação contribuísse para transformar os cidadãos em trabalhadores para o 

mercado de trabalho e ao mesmo tempo transformando-os em consumidores 

das mercadorias que eles mesmos produziam. 

 Portanto para que isso acontecesse foi necessário que houvesse 

incentivo para que os trabalhadores quisessem freqüentar as salas de aula. 

Observa-se neste momento a introdução de organismos internacionais com o 

intuito de incentivar a educação para esses trabalhadores. 

 Conforme Andrioli (2002, p. 1), “Do ponto de vista liberal, a educação 

ocupa lugar central na sociedade e, por isso, precisa ser incentivada”. O 

interesse do capital em colocar a educação em um lugar privilegiado é apenas 

com intuito de contribuir para a reprodução das relações capitaistas e ampliar 

o mercado, que são as metas de um mundo voltado para a globalização. 
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 Estas mudanças irão refletir diretamente na educação. Cada vez mais 

temos um Estado em que não cabe mais a ele o papel de propor políticas em 

prol da população. Pratica-se uma política individualista, ou seja, cada 

indivíduo é responsável em buscar no mercado a sua sobrevivência.  

  Em 1990 foi realizada na Tailândia a Conferência de Jomitiem que teve 

como resultado o documento que ficou conhecido como Declaração Mundial 

sobre a Educação para Todos. Nos anos seguintes principalmente em 1993 

em Delhi foi realizada outra Conferência que conhecida como a Declaração 

de Nova Delhi. Essas Conferências tinham por objetivo debater as questões 

referentes à educação e foram financiadas e organizadas por organismos 

internacionais como Banco Mundial e UNESCO, e contou com a participação 

de entidades governamentais dos países que tinham as maiores taxas de 

analfabetismo, esse bloco ficou conhecido como E-9, o Brasil fazia parte 

deste bloco. Entretanto as medidas tomadas pelo país a partir das 

recomendações vindas desses fóruns não ajudou em nada melhorar a 

situação da educação no país, pois elas refletiram os ideais propostos pela 

ordem econômica vigente. 

  A participação no Brasil nestes fóruns influenciou para que o país 

criasse o Plano Nacional de Educação para Todos e mais tarde criou o Plano 

Nacional de Educação. 

Nos conjuntos de determinações internacionais que recaiu sobre as 
reformas do ensino ao longo dos anos 90, há de se observar, igualmente, a 
importância que assume as recomendações advindas de diversos fóruns 
mundiais e regionais. (SOUZA E FARIA 2004, p.928). 

 O país comprometeu-se em realizar as reformas no sistema 

educacional que foram estabelecidas nestes fóruns que refletiu diretamente 

nas diretrizes e metas, essas medidas foram realizadas para satisfazer os 

organismos internacionais e garantir os financiamentos patrocinados por 

esses organismos. Além disso, o que interessava era melhorar a educação 

com propósito de elevar cada vez mais as taxas de lucro dos grandes 

capitalistas. 

 A Constituição Federal de 1988 foi muito importante para a educação 

ao defender uma educação gratuita para todos além de promover uma 

educação laica. Ela ficou conhecida como constituição cidadã, pois durante o 

processo para elaborá-la houve um grande movimento de vários segmentos 
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da sociedade que se manifestaram em prol da luta para que a nova carta 

refletisse os ideais por eles almejados. 

 A Constituição privilegiou não somente a educação mais garantiu para 

que alguns direitos trabalhistas e previdenciários se constituíssem como 

direitos sociais, sendo responsabilidade do Estado, além de garantir direitos 

políticos aos analfabetos e aos jovens entre 14 e 18 anos, igualdade de 

direitos tanto para os trabalhadores urbanos e rurais. 

 Ela declarou em seu artigo 205 que “A educação é direito de todos e 

dever do Estado e da família”. 

 Contudo isso não garantiu uma educação de qualidade para todos. 

Como veremos adiante com aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996 que vinha sendo discutida desde a consolidação da 

Constituição de 1988, porém o que vimos foi a demora em transformar o 

projeto que foi apresentado em lei. 

 

1.2. Lei de Diretrizes e Bases da educação e o pressuposto da inclusão 

 

 Antes de 1934 a educação brasileira ainda não tinha construído um 

sistema nacional que apontasse em direção para efetivação de uma lei que 

contemplasse os rumos da educação no Brasil.   

  Somente em 1934 com a elaboração da Constituição brasileira pela 

primeira vez se colocou na pauta a necessidade de elaborar as metas e 

diretrizes da educação nacional, além do seu Plano Nacional de Educação 

(PNE). 

 A Carta magna estabeleceu que fosse responsabilidade do governo 

Federal “traçar as diretrizes da educação nacional” (art. 5º, inciso XIV). 

 Além disso, foi estabelecido também que seria da união à competência 

de fixar o plano nacional de educação, e para formular o plano nacional de 

educação foi estabelecido através do art. 152º qual o órgão que realizaria 

esse trabalho. 

Compete precipuamente ao Conselho Nacional da Educação, organizado 
na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para ser aprovado 
pelo poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar 
necessárias para melhor solução dos problemas educativos, bem como a 
distribuição adequada dos fundos especiais. (SAVIANI, 2006, P.9) 
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 Entretanto a União não conseguiu colocar em prática o que foi 

estabelecido, ou seja, as diretrizes da educação nacional não foram 

implantadas, apenas desenvolveu o plano nacional da educação. 

 Com a implantação do Estado novo foi promulgada uma nova 

Constituição em 1937, entretanto essa nova Constituição não conseguiu 

introduzir na forma da lei as expressões “diretrizes e bases”, mais esses 

termos aparecem de maneiras isoladas. 

No entanto, os dois termos de fazem presentes isoladamente no artigo15, 
inciso IX que define como competência privativa da União “fixar as bases e 
determinar os quadros da educação nacional, traçando as diretrizes a que 
deve obedecer a formação física, intelectual e moral da infância e da 
juventude”. (SAVIANI, 2006, p.10) 

 E 1946 o Estado novo entra em declínio favorecendo a reabertura 

política e a reorganização dos partidos que acabou criando espaço para 

eleger uma nova Assembléia Constituinte que resultou em uma nova 

Constituição. 

 Segundo Saviani (2006, p.10), “É nesta carta que iremos encontrar, 

pela primeira vez, as expressões “diretrizes e bases” associadas à questão da 

educação nacional.” Foi a partir dessas premissas que iniciou o processo que 

deu origem ao projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que 

resultou na aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação em 

1961. 

 Contudo para que o projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional se efetivasse na primeira LDB foi preciso um grande percurso até 

sua efetivação.  

 Em primeiro lugar a demora no Congresso para iniciar a discussão 

sobre o projeto da LDB, para se ter uma idéia, o projeto foi encaminhado á 

Câmara Federal em 1948, somente em 1957  começou a discussão do 

projeto.  

 Segundo Saviani (2006, p.12), “[...], 170º (a União organizará o sistema 

federal de ensino com caráter meramente supletivo e o sistema dos 

territórios) e 171º (os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus 

sistemas de ensino)”. 

  Porém nem todos compreenderam dessa forma, principalmente o 

senhor Gustavo Capanema que fez parte do governo do Estado novo como 

ministro da educação atua como deputado e foi indicado como relator do 
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projeto, em sua avaliação ele considerou o projeto inconstitucional e, portanto 

deveria ser arquivado. 

Em suma, Capanema fulminou o caráter descentralizador do projeto 
considerando-o contrário ao espírito e á letra de Constituição. Para ele as 
palavras “diretrizes” tem significado que inclui leis, regulamentos, programas 
e planos de ação administrativa, orientações traçadas pelos chefes e 
subchefes de serviços para a execução dos mesmos. Essa interpretação do 
termo “diretrizes reforçada pelo acréscimo da palavra “bases” no texto 
constitucional ensejou uma concepção centralizadora da organização da 
educação nacional”. (SAVIANI, 2006, p.13) 

 Entretanto em 1951 a câmara resolveu cancelar o arquivamento do 

projeto, a pedido da presidência e em posse do mesmo ele envia o projeto 

para o Congresso Nacional, porém foram necessários, mas de cinco anos 

para que a câmara começasse a discussão. 

 Ao começar os trabalhos ficou notória a grande dificuldade que seria 

para aprovação da LDB do projeto original, devido às divergências causadas 

pelos diferentes partidos que compunha as bases partidárias. 

 As divergências começaram quando o relator geral do projeto pertencia 

ao partido da União Democrática Nacional, além disso, o projeto foi enviado 

ao Congresso pelas mãos de um ministro que também era da UDN, isso 

acabou criando uma divergência entre os componentes do Partido social 

Democrático (PSD) que era maioria no Congresso e que tinha como partidário 

o deputado Gustavo Capanema que já havia pedido arquivamento do projeto 

anteriormente. 

 O projeto começa a sofrer várias mudanças depois de tramitar várias 

vezes no Congresso para tentar sua aprovação. Seu substituto provocou uma 

mudança radical na estrutura do projeto, pois através de arranjos políticos 

queriam fazer valer os privilégios das instituições particulares. 

O referido substitutivo representou uma inteira mudança de rumos na 
trajetória do projeto. Seu conteúdo incorporava as conclusões do lll 
Congresso Nacional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, ocorrido 
em janeiro de 1948. Consequentemente, os representantes dos interesses 
das escolas particulares tomavam a dianteira do processo. (SAVIANI, 2006, 
p.15) 

 

 É importante observar que neste momento as instituições particulares 

começam a pressionar para que seus interesses estivessem acima dos 

interesses da nação. 

 As instituições particulares com apoio da igreja católica que tinha seus 

representantes no Congresso trataram de fazer com que seus interesses 
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fossem resguardados no texto da LDB. Para isso os representantes dos 

interesses das instituições privadas começaram a pressionar, alegando que 

aqueles que representavam os interesses das escolas públicas utilizam-se 

das idéias marxistas. 

 A difusão dessas idéias foi o estopim para que se iniciasse o conflito 

entre as instituições privadas e públicas. Que acabou introduzindo a 

participação de vários grupos sociais em defesa dessas instituições. 

A emergência do conflito acima referido deslocou o eixo das preocupações 
do âmbito político – partidário mais próximo da esfera da “sociedade 
política”, para o âmbito de uma luta ideológica que envolveu amplamente a 
“sociedade civil”. Com efeito, a partir desse momento entram em cenas 
importantes “partidos ideológicos”, tais como a igreja e a imprensa, além de 
associações dos mais diferentes matizes. (SAVIANI, 2006, p.16) 

  O conflito se generalizou com o desejo cada vez mais forte das 

instituições privadas que lutavam para que o projeto substitutivo de Carlos 

Lacerda fosse aprovado. Como não foi possível prevalecer à vontade 

somente de um grupo, a LDB que finalmente foi aprovada utilizou-se de 

tendência conciliadora com intuito de satisfazer todas as correntes. 

 Segundo Saviani (2006, p.18), “essa tendência conciliadora, já 

detectada no texto aprovado pelos deputados, foi acentuada no Senado que, 

com as emendas introduzidas na lei, realizou a “média” todas as correntes”. 

 Entretanto pelas reações dos lideres através de entrevista em jornais, 

eles deixaram claro suas insatisfações com o texto que foi aprovado. Por isso 

muitos dos deputados consideram a lei inócua. 

 Assim nasceu a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional que tinha por objetivo traçar as metas e planos para efetivação da 

política educacional. A LDB de 1961 fez referência pela primeira vez aos 

portadores de deficiências, ao proclamar em seu art.88 que “a educação dos 

excepcionais deve, quando possível enquadrar-se no sistema geral da 

educação’”. A expressão “excepcional” refere-se a todos que não se 

enquadravam na época ao padrão estabelecido de normalidade.  

 Durante muito tempo as crianças que possuíam algum tipo de 

deficiência não tinham o direito de freqüentarem as salas de aula, acreditava-

se que elas não teriam condições de se desenvolverem plenamente, além 

disso, a deficiência era vista como uma doença, não havia uma preocupação 
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em educar essas crianças, apenas desenvolviam um trabalho voltado para a 

área médica. 

  A partir de 1964 o país passa a ser dirigido pelos militares após o 

golpe de Estado, em 1967 é eleita uma nova Carta Magna. Em relação a 

educação nacional a carta preferiu continuar delegando para União o papel de 

legislar sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.Além disso, o 

regime militar preferiu não elaborar um nova LDB apenas alterou através de 

leis específicas aquilo que achava passível de mudança. 

 Em 1968 foi feito um ajuste através da Lei Nº. 5.540/68 que fez 

algumas reformas no ensino superior, portanto esta reforma ficou conhecida 

como reforma universitária, 

O projeto de reforma universitária procurou responder a duas exigências 
contraditórias: de um lado, a demanda dos jovens estudantes ou 
postulantes a estudantes universitários e dos professores que reivindicavam 
a abolição da cátedra, a autonomia universitária e mais verbas e mais vagas 
para desenvolver pesquisas e ampliar o raio de ação da universidade: do 
outro lado, a demanda dos grupos ligados ao regime instalado pelo golpe 
militar de 1964 que buscava vincular mais fortemente o ensino superior aos 
mecanismos de mercado e ao projeto político de modernização em 
consonância com os requerimentos do capitalismo internacional. (SAVIANI, 
2006, p.24) 

 Outra mudança no ensino ocorreu em 1971, desta vez foi feita 

mudanças no ensino primário e médio, através da Lei Nº. 5.692/71, mudando 

a nomenclatura, passando a ser denominado como: ensino de primeiro e 

segundo graus. 

 Em relação aos portadores de necessidades especiais as reformas que 

aconteceram em 1971 foi um retrocesso ao determinar o atendimento 

especializado para os portadores de necessidades especiais. Ou seja, aquilo 

que tinha sido conquistado na primeira LDB de 1961 não conseguiu dar 

prosseguimento com avanço do governo militar.   

 Esse retrocesso proporcionou aos portadores de necessidades 

especiais a inclusão via segregação uma vez que sua inserção aconteceria 

em ambientes exclusivos para esses educandos. 

 Com fim da ditadura militar e início do governo da nova República 

implicou em mudanças que culminou com a necessidade de elaborar uma 

nova Constituição. 

 Com a elaboração da nova Constituição, cresceu também a 

necessidade de elaborar outra Lei de Diretrizes e Bases, muitos desejavam 
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que LDB tivesse uma concepção que possibilitasse a transformação do 

sistema educacional.  

 Em 1988 é apresentado na Câmara o projeto do deputado Octávio 

Elísio, após apreciação na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, o 

projeto acaba sofrendo algumas modificações feitas pelo próprio deputado. 

Em seguida o relator do projeto Jorge Hage, após analisar o projeto, cria-se 

um projeto substitutivo que recebeu aprovação em 90. 

 Porém com mudanças feitas no projeto original, o substitutivo não 

conseguiu conservar a concepção socialista que foi dada ao projeto original.  

Dir-se-ia que, de uma concepção socialista que marcava a proposta original, 
as transformações operadas ao longo da tramitação na Comissão de 
Educação da Câmara deram ao texto aprovado o caráter de uma 
concepção social-democrata. (SAVIANI, 2006, p.195) 

 A Câmara dos deputados recebe o substitutivo e recebeu várias 

emendas, segundo Saviani (2006, p.196), ao emendar o projeto seria 

necessário que ele fosse apreciado novamente, esta manobra foi utilizada 

propositalmente pelos conservadores que tentavam pressionar para que o 

projeto conservasse os seus interesses. 

 Essa pressão foi conseqüência direta da vitória do então presidente 

Collor que tentava a qualquer custo modificar o projeto substitutivo de Jorge 

Hage. 

 Ao retornar a Comissão, o projeto novamente recebeu várias emendas, 

que segundo Saviani (2006) desta vez a pressão foi para que o texto 

privilegiasse os interesses das instituições privadas. 

Uma das principais conquistas do projeto representada pelo capítulo V 
referente ao Sistema Nacional de Educação foi alterada passando a 
denominar-se “Da organização da Educação Nacional”. O projeto aprovado 
pela Câmara dos Deputados é, com poucas alterações, o texto resultante 
do relatório Ângela Amin. (SAVIANI, 2006, p.196). 

 Quando o projeto entrou na sua fase final de discussão para aprovação 

em 92, o então Senador Darcy Ribeiro apresenta outro projeto. Para muitos 

foi uma medida precipitada do então senador, pois acabou gerando um mal 

estar entre a Câmara dos deputados e dos Senadores, pois eles 

argumentaram que Senador deveria encaminhar para os deputados 

sugestões que achassem importantes para o projeto ou então esperar que o 

projeto retornasse ao Senado para então tentar fazer suas modificações. 

 O projeto ao dar entrada no Senado e sofrendo as modificações 

acabaram omitindo vários pontos importantes, principalmente aqueles em que 
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foram combatidos pela ala conservadora. O projeto do Senador Darcy Ribeiro 

não representou nenhuma mudança que pudesse contribuir para melhoria da 

educação no país, pelo contrário, caso este fosse o projeto final a educação 

brasileira sofreria um retrocesso. 

Esse diagnóstico severo alimentava a expectativa de que o projeto viesse a 
propor mecanismos adequados para reverter esse estado de coisas. No 
entanto, suprema ironia, o texto do projeto revela-se um recuo não apenas 
em relação á proposta de lei aprovada pelos deputados, mas em confronto 
mesmo com a situação atualmente vigente, tão duramente criticada nas 
considerações preliminares que encaminharam o projeto do Senador. 
(SAVIANI, 2006, P.107) 

 Somente em 1996 o Senador Darcy Ribeiro apresentou o segundo 

projeto que resultou no texto na atual LDB, que condiz atualmente com a 

política dominante pregada pelos governos.  

 Segundo Saviani (2006, p.19), o ministério da Educação poderia ter 

dito uma maior participação na elaboração do texto da LDB ao invés disso 

preferiu tirar algumas medidas que estavam postas na discussão no 

Congresso, dessa maneira contribui para que a Lei de diretrizes e Bases da 

Educação que foi aprovada se constituísse em uma lei que não trouxe 

grandes mudanças no sistema educacional. 

 Ao aprovar o substitutivo de Darcy Ribeiro o Congresso abriu caminho 

para aprovação de alguns requisitos que eram considerados mais 

importantes, evitando com isso, sofrer pressões dos grupos que 

pressionavam no Parlamento. 

 Segundo Saviani (2006, p.200), “em suma, a política do ministério da 

Educação escolheu a via das alterações parciais operando, por assim dizer, 

segundo a célebre fórmula das “doses homeopáticas”.” Ao aprovar uma lei 

que era ampla mais  pobre nos detalhes, mostra claramente que ela acaba 

sendo própria para um Estado que se tornou um “Estado mínimo”, além disso, 

o Estado tem procurado diminuir os seus gastos com investimentos na 

educação, para isso tem transferido responsabilidades para a iniciativa 

privada e as organizações não-governamentais. 

 Com a aprovação da atual LDB ela proporcionou algumas melhorias 

não só para aqueles que possuem alguma deficiência, mais para todos os 

que são considerados alunos com necessidades especiais. Além disso, 

inovou quando trouxe em seu bojo um capítulo para tratar da educação 

especial. 
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 A LDB atual ratificou alguns pontos que haviam sido promulgados pela 

Constituição de 88, em que no seu artigo 208, capítulo V ela declara o 

seguinte: “Que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um.”. 

  No mesmo artigo 208 ela também declara que “Atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino”. 

 Podemos encontrar esses mesmos pontos na LDB de 1996 no art.58º, 

onde explica que “a educação especial é uma modalidade da educação 

escolar e local a ser oferecido deve ser preferencialmente na rede regular de 

ensino”. 

 Podemos salientar que tanto a Constituição Federal de 1988 e atual 

LDB de 1996, procuram abrir caminho para romper com a barreira entre as 

escolas de ensino regular e os alunos que são considerados alunos 

portadores de necessidades especiais, porém alguns pontos da LDB 

contradizem  a Constituição. Essas contradições serão analisadas mais 

adiante. 

 A discussão em torno da inclusão escolar vem desde as décadas 

passadas, porem no Brasil ela ganhou mais notoriedade a partir da 

Constituição de 1988, que foi resultado de um momento histórico vivenciado 

nos anos de 1980, em que país atravessava um momento de 

redemocratização, depois de um longo período ditatorial. 

 Neste mesmo período tivemos a luta de vários movimentos sociais em 

defesa dos direitos para que diminuísse a exclusão social, que também se faz 

presente nos sistemas educacionais. 

A exclusão escolar manifesta-se das mais diversas e perversas maneiras, e 
quase sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno, diante dos 
padrões de cientificidade do saber escolar. Ocorre que a escola se 
democratizou abrindo-se a novos grupos sociais, mas não aos novos 
conhecimentos. Exclui, então, os que ignoram o conhecimento que ela 
valoriza e, assim, entende que a democratização, é massificação de ensino, 
e não cria a possibilidade de diálogo entre diferentes lugares 
epistemológicos, não se abre a novos conhecimentos que não couberam, 
até então, dentro dela. (MANTOAN, 2003, p.p. 12, 13) 

 Antes da década de 90 a educação especial era oferecida apenas para 

aqueles que possuíam alguma deficiência, como motora, visual, auditiva, não 

incluía nesta categoria aqueles que não possuíam nenhuma deficiência, 
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porém eram considerados especiais porque não conseguiam ter o mesmo 

aproveitamento dos alunos considerados “normais”. 

 A Lei Nº. 5296/04  foi decreta pelo governo federal para regulamentar 

as Leis Nº. 10.048/00 e Nº. 10.0 98/00, a primeira refere-se à providência das 

pessoas que possui alguma especificidade e a segunda normaliza critérios 

básicos para as pessoas portadoras de deficiência ou com certa dificuldade 

de se locomoverem. Ambas têm por finalidade promover a acessibilidade 

dessas pessoas. Segundo a Lei Nº5296/04 art.5, inciso 1º, considera-se como 

portadora de deficiência a pessoa que possui limitações ou incapacidades 

para o desempenho de suas funções, e podem ser classificadas como: visual, 

motora, auditiva, mental e múltipla. 

 A inclusão dessa camada da população só começou a ser pensada na 

década de 70, antes as pessoas com deficiência eram vistas como incapazes 

de desenvolverem suas habilidades. Isso só foi possível, através das 

manifestações orquestradas pelos movimentos que pressionaram para que os 

deficientes pudessem usufruir os mesmos direitos das outras pessoas sem 

deficiência e freqüentar o espaço escolar, de preferência numa escola regular. 

Na época, movimentos sociais internacionais e nacionais de e para pessoas 
nessa condição reivindicavam seu direito a ter acesso aos bens e serviços 
sociais disponíveis para os demais segmentos da sociedade, um deles a 
classe comum. (PRIETO, 2006, p.37) 

 No primeiro momento ao integrar os deficientes no ambiente escolar, 

essa forma de inserção não contribui para emancipação dessas pessoas, 

uma vez que a educação especial funcionava como espaços separados do 

sistema educacional. 

 Segundo Glat e Fernandes (2005, p.2), “a, educação especial 

funcionava como um serviço paralelo, com métodos ainda de forte ênfase 

clínica e currículos próprios”. 

 Segundo Prieto (2006), ao integrar os educandos em classes 

especiais, esse modelo recebeu várias críticas, principalmente ao referir-se a 

integração de portadores de deficiência mental. 

 Essas críticas acabaram mais confundindo do que auxiliando na 

integração dessa camada da população, portanto foi necessário um estudo 

mais aprofundado para que chegasse a outras conclusões. 

Essas críticas muitas vezes não evidenciam que a implantação desse 
modelo integracionista não respeitou as suas próprias indicações: não foi 
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oferecido o referido conjunto de serviços de maneira a garantir que o 
encaminhamento respeitasse as características individuais e as 
necessidades das pessoas; o encaminhamento para a educação especial 
não justificava pela necessidade do aluno, e sim por este ser rejeitado na 
classe comum, não foram seguidos os princípios de transitoriedade, ou seja, 
de permanência do aluno em ambientes exclusivos da educação especial 
por tempo determinado. (PRIETO, 2006, p.39) 

 A inclusão dos portadores de deficiência nas classes especiais via 

integração não foi realizada de maneira satisfatória, porque não eram 

oferecidos os serviços, como por exemplo, intérpretes de sinais, 

aprendizagem do sistema “Braille” e currículos adaptados que eles 

necessitavam para desenvolverem, além disso, a educação especial não 

criava possibilidades para que eles pudessem migrar para sistema regular de 

ensino. 

 A partir dos anos 90 a inclusão escolar passa a ser discutida com a 

proposta de uma nova lei, que iria servir como parâmetro para consolidar as 

políticas educacionais. Um dos desafios colocados pela inclusão é romper 

com os atendimentos que contribuem para segregar os alunos com 

necessidades especiais, através da inclusão em classes especiais, ou 

qualquer outra prática que não seja a de inclusão em escola de ensino 

regular. 

 Para isso é necessário que haja uma transformação radical das 

unidades escolares, que elas revejam o seu papel e que possam encontrar o 

caminho para que todos tenham uma educação de qualidade valorizando a 

especificidade de cada aluno e construindo meios para assegurar a troca de 

saberes entre todos os envolvidos. 

Enquanto a escola não criar condições satisfatórias e não mudar sua forma 
de agir, utilizando mecanismo como currículos adaptados, reforço paralelo, 
etc, acabam contribuindo para a conservação de práticas discriminatórias 
que não levam a efetivação da inclusão plena. (MANTOAN, 2003, p.28)  

 A inclusão escolar é muito mais que matricular o aluno com 

necessidades educativas especiais, no ambiente escolar, é preciso criar 

condições para que a aluno se desenvolva a partir de suas especificidades, a 

inclusão escolar procura inserir não apenas os alunos portadores deficiência, 

mais todos que por algum motivo não são aceitos, como aqueles que não 

conseguem acompanhar a turma, aqueles que são obrigados a entrar cedo 

para mercado de trabalho, os que por motivo ou outro acabam evadindo.  

 Para que a inclusão realmente aconteça em todos os espaços 

escolares é preciso que ocorram mudanças significativas e por isso é 
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necessário que os representantes do poder público assumam a sua 

responsabilidade, não só para garantir a inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais mais garantir educação de qualidade para 

todos. 

Dois grandes desafios de imediato estão colocados para os sistemas de 
ensino e para a sociedade brasileira: fazer que os direitos ultrapassem o 
plano do meramente instituído legalmente e construir respostas 
educacionais que atendam ás necessidades dos alunos. (PRIETO, 2006, p, 
69) 

 É importante observar que nem todas as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional contribuíram para mudar a realidade das pessoas 

portadoras de necessidades especiais. Na primeira LDB que foi sancionada 

em 1961 ela procurou inovar ao citar a necessidade de inserir aqueles que 

eram considerados “excepcionais”.  

 Porém ela não trouxe grandes modificações para os portadores de 

necessidades especiais na medida em que ela não promoveu a inclusão 

dessas pessoas no sistema regular, pelo contrário data que com a 

promulgação da LDB de 1961, houve um aumento de demanda muito grande 

para os serviços especializados que acabam não se configurando como 

inclusão e sim como serviços segregados. 

O anúncio de que a denominada “educação de excepcionais” deveria 
enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na 
comunidade, data da década de 1960 (LDB 4024 de 1961, título X, art.88). 
Todavia foi também a partir dessa mesma época que houve expansão mais 
expressiva de serviços de atendimento especializados paralelos ao ensino 
regular, de cunho filantrópico e nem sempre de caráter educacional. 
(PRIETO, 2006, p.67) 

 Segundo Prieto (2006), parece que vivemos entre dois pólos distintos 

de um lado temos a educação comum do outro lado temos a educação 

especial, a tensão formada por esses dois pólos ficou mais clara a partir do 

momento que intensificaram as discussões sobre o direito a inclusão dos 

portadores de necessidades especiais, em escolas de ensino regular. 

 Entretanto durante a vigência do governo militar não foi proclamada 

outra LDB, os militares fizeram modificações nos pontos que acharam 

necessários. Em relação ao processo inclusivo as reformas introduzidas 

desconsideraram o havia sido estabelecido na primeira LDB de 1961, 

principalmente em relação aos portadores de necessidades especiais ao 

proclamar que o ensino ministrado para essa parcela da população deveria 

acontecer em escolas especiais, ou seja, em ambientes segregados. 
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 Somente em 1996, após a promulgação da Constituição de 1988, foi 

possível aprovar a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, está 

Lei foi a que mais contribui para mudar o rumo da inclusão, ao destacar a 

importância de incluir não só aqueles que possuem alguma deficiência, mais 

aqueles que por um motivo o outro se encontravam fora do convívio escolar. 

Porém ainda a inclusão ainda não é uma realidade concreta em todas as 

escolas. É fundamental ampliar os espaços de debate para que as pessoas 

participantes desse processo possam conhecer quais os dispositivos legais 

que foram regulamentos para que a inclusão possa acontecer. 

 Entretanto, é necessário que os dispositivos legais que foram 

implementados para que a inclusão escolar se tornasse uma realidade, não 

fique apenas no papel e sim possa refletir em verdadeiras conquistas para a 

educação, não só para certa camada da população, que ela seja oferecida 

para todos independente de ser ou não aluno com necessidade educativa 

especial. 

 

1.3. Inclusão: Dispositivos legais que possibilitam a inclusão de alunos 

com necessidades educativas especiais.  

  

 É necessário para que à inclusão escolar aconteça que os envolvidos 

nesse processo tenham conhecimento dos dispositivos que foram aprovados 

para a garantia que todos tenham direito a freqüentar o sistema regular de 

ensino. É fato que no Brasil as políticas sociais foram sempre marcadas por 

um víeis seletivo e paliativo, e a educação por se tratar de uma política 

também carrega essas características. 

 No Brasil em primeiro lugar houve a luta para assegurar educação para 

as pessoas consideradas “normais”, como sabemos principalmente a camada 

da população mais empobrecida teve que lutar muito para conquistar o seu 

espaço nos bancos escolares. No início a educação era marcada pela forte 

presença do elitismo e por favorecimento de uma classe em detrimento da 

outra, isso fica claro quando observamos quem de fato ocupava os bancos 

escolares.  
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 Segundo Arroyo (1996, p.12), “a negação do saber interessou sempre 

á burguesia que vem submetendo o operariado ao máximo de exploração e 

embrutecimento”. 

 A educação funcionava entre dois lados distintos de um lado era 

oferecida educação de melhor qualidade para os filhos da burguesia e outra 

que não tinha a mesma qualidade era oferecida para os filhos das camadas 

populares. 

 É neste contexto contraditório que se iniciou o processo para que 

pudesse inserir também os alunos com necessidades educativas especiais. A 

inserção desses alunos começou a ser discutida e problematizada a partir da 

década de 60 com a publicação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nacional de 1961, esta Lei nasceu num contexto em que país 

centralizava seu poder numa política populista-desenvolvimentista ligado ao 

capital estrangeiro. 

 A necessidade de criar uma Lei que refletisse os anseios da política 

educacional foi manifestada através da Constituição de 1946, esta Lei tinha 

como objetivo estabelecer as metas e diretrizes para orientar o sistema 

educacional. 

 No seu Título X ao tratar “Da educação de excepcionais” entende-se 

que ela tinha uma proposta de incluir não somente os portadores de 

necessidades especiais, no sistema regular. 

 Segundo Mota (aput, Mazzotta, 2005), ao mesmo tempo em que a LDB 

de 1961 queria incluir todos no sistema regular, ela no seu artigo 89 criou 

possibilidades para que a iniciativa privada oferecesse atendimento 

especializado para os considerados ”excepcionais” através de bolsas ou 

outros incentivos.  

 Isso mostra claramente a dificuldade de propor mudanças para que a 

inclusão de fato fosse uma realidade, essa dicotomia mostra a contradição 

apresentada pela Lei de Diretrizes e Bases da educação de 1961. 

 Antes de 80 a inclusão dos alunos com necessidades educativas 

especiais raras às vezes foi realizada no ambiente regular de ensino, com a 

Constituição de 1946 no seu art.166º ela garantiu não só educação para as 

camadas populares, mais também para todos os considerados alunos com 

necessidades educativas especiais, proclamando que educação é direito de 
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todos quando no seu art.166º ela diz que “Educação é direito de todos e será 

dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana. (...)”. 

palavra TODOS no texto quer demonstrar o direito das pessoas (com ou A 
sem deficiência) á educação independente de sua raça, sexo, origem 
nacional, social, física, econômica, nascimento ou qualquer outra condição. 
(MOTA, 2009, p.4) 

 Além disso, a constituição de 1946 determinou no seu art. 168º inciso 

Iº, que “o ensino primário é obrigatório e será dada na língua nacional” e no 

inciso II ela consagrou que “o ensino primário é gratuito”.  

 Ao garantir a inserção dessas pessoas a LDB abriu caminho para que 

os portadores de deficiências fossem visto como pessoas de direito, além de 

contribuir para sua convivência com pessoas que não tinham deficiências. 

 Porém em 1971 na era do governo militar, são realizadas mudanças 

retrocedendo no direito dos deficientes. Assegurou na Lei Nº. 5692/71 

“tratamento especial para alunos que apresentarem deficiência física ou 

mental, aos que se encontra em atraso considerável quando á idade regular 

de matricula e aos superdotados de conformidade com o que os Conselhos 

Estaduais de Educação definirem.” Esse retrocesso acabou contribuindo para 

que a educação oferecida para os portadores de deficiência fosse oferecida 

em ambientes segregados. 

 Essa situação permaneceu durante muito tempo, somente a partir de 

96 com a proclamação da atual LDB, ela revogou o que havia sido 

estabelecido nas mudanças ocorridas em 71 através da LDB DE 61. 

 Além disso, a Constituição de 1988 proporcionou um avanço 

significativo para os portadores de deficiência ao estabelecer no seu art. 1º, 

inciso II e III, que “a cidadania e dignidade humana são fundamentos da 

República” e no art. 3º, inciso IV “que um dos objetivos fundamentais a 

promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade, e 

quaisquer outras formas de discriminação.”. 

 Já no art. 5º ela declara “igualdade de direito para todos”. Ela também 

garantiu “educação como direito de todos pra proporcionar o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”, que foi tratado no artigo 205. 
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 No artigo 206 ela estabeleceu que “a igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola”. Portanto ao considerar esses pontos 

estabelecidos pela constituição de 1988, já serviriam como parâmetro para 

que a inclusão acontecesse de fato. 

Apenas esses dispositivos bastariam para que não se negasse a qualquer 
pessoa, com e sem deficiência, o acesso á mesma sala de aula que 
qualquer outro aluno. Um dos argumentos sobre a impossibilidade prática 
da inclusão total aponta os casos de alunos com deficiências severas, 
múltiplas, notadamente a deficiência mental, os casos de autismo. 
(MANTOAN, 2003, p.23) 

 Ao estabelecer esses princípios a Constituição favoreceu para que a 

educação não devesse ser oferecida em ambientes segregados. Porém a 

constituição garantiu no seu artigo 208 que deva oferecer educação para os 

portadores deficiência “Preferencialmente na rede regular de ensino”. 

 Segundo Mantoan (2003), o termo preferencialmente está relacionado 

com atendimento especializado, que seria os serviços necessários para 

auxiliar no desenvolvimento do portador de deficiência. E deveria ser 

oferecido na própria instituição. 

 Além da Constituição de 1988, em 1989 foi promulgada a Lei Nº. 

7853/89 que estabeleceu no art. 8º, inciso I, que é “crime recusar, suspender, 

adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua 

deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, seja ele público ou 

privado.”.  

 Esta Lei procurou proibir que as escolas utilizassem a deficiência como 

empecilho para receber os alunos no sistema regular de ensino, contribuindo 

para o processo de inclusão na rede escolar. 

 Outro dispositivo que foi muito importante para a efetivação da inclusão 

foi o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que, promoveu “o direito de 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”, (art.53, 

inciso I), além disso, determinou que “o ensino fundamental seria obrigatório e 

gratuito, (art.54, inciso I) e atendimento especializado aos portadores de 

deficiência preferencialmente na rede regular”, (art.53, inciso III). 

 Além dos documentos e Leis nacionais, o Brasil foi signatário de alguns 

documentos e Leis internacionais que procuraram ampliar o acesso dos 

portadores de deficiência nas instituições de ensino regular. Como por 

exemplo, o documento originário da Declaração de Salamanca realizada em 
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1994, entretanto esse documento não se transformou em Lei nem por isso 

deixou de ser importante para o processo inclusivo. 

 A Declaração de Salamanca procurou dar prioridade às crianças que 

foram excluídas do ambiente escolar por causa do trabalho infantil ou aquelas 

que sofreram abuso sexual, além disso, os portadores deficiências graves 

deveriam ser inseridas no mesmo local de ensino que é oferecido para os 

outros alunos que não são portadores de alguma deficiência.  

 A atual LDB de 1996 se posicionou a favor da inserção não só dos 

portadores de deficiência no âmbito escolar, mais todos os que são 

considerados alunos com necessidades educativas especiais. Entretanto para 

alguns juristas o art.58º § 2º da LDB de 1996 contradiz com o  que foi 

estabelecido pela Constituição 88, quando a LDB declara que: “O 

atendimento educacional especializado será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados sempre que, em função das condições específicas 

dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino 

regular”. 

 Entretanto a LDB ao declarar que caso o aluno não tenha condições 

para freqüentar o ensino regular, será oferecido a ele atendimento em 

instituições que se configurarão como especiais. Neste caso, o atendimento 

especializado poderá acontecer fora da escola e seria apenas um suporte 

para o aluno e jamais esse atendimento especializado poderia substituir o 

ensino na rede regular. 

Segundo a opinião de juristas brasileiros ligados ao Ministério Público 
Federal, (Fávero e Ramos, 2002), essa substituição não está de acordo 
com a Constituição, que prevê atendimento educacional especializado, e 
não educação especial e somente prevê esse atendimento para os 
portadores de deficiência, justamente por este atendimento referir-se ao 
oferecimento de instrumentos de acessibilidade á educação. (MANTOAN, 
2003, p.24) 

 Ao criar mecanismos que dificultam a inserção de alunos com 

necessidades especiais a LDB contribui para que os serviços que são 

oferecidos para auxiliar no desenvolvimento dos alunos, acabam se 

constituindo como práticas segregadoras. 

 Em 1999 foi realizada a Convenção de Guatemala, porém ela só foi 

promulgada no Brasil em 2001, pelo decreto Nº. 3956, ela propôs acabar com 

todas as leituras equivocadas da LDB, promulgando que não é possível 

oferecer tratamento diferenciado baseado na deficiência, reconhecendo o 
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direito dessas pessoas freqüentarem ensino fundamental quando já estiver na 

idade, e, portanto sua permanência em escolas ou classes especiais vai de 

encontro  ao que diz a Convenção e a Constituição. 

 Portanto esta Convenção contribui para acabar com a discriminação 

contra os deficientes, isso fica claro no seu artigo 1º, quando diz que: 

(...) toda diferenciação, exclusão, ou restrição na deficiência, antecedente 
de deficiência, conseqüência de deficiência anterior ou percepção de 
deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou o propósito de 
impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das 
pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas 
habilidades fundamentais. 

 Como podemos salientar o Brasil possui grandes aparatos legais para 

auxiliar no processo de inclusão escolar, entretanto essas leis e decretos não 

têm favorecido para que a inclusão seja uma realidade em nossa sociedade. 

O que temos visto que ainda prevalece á inclusão de alunos com 

necessidades especiais em ambientes que só tem servido para segregar. 

 Falta ainda muita coisa a ser feita para que a inclusão escolar oferecida 

através do sistema regular de ensino seja uma realidade. Além disso, quando 

a Lei prescreve que a educação é para todos, sabemos que na prática isso 

não se configura, pois temos visto não só aqueles que possuem alguma 

deficiência fora do sistema regular, como todos os outros que muitas vezes 

são obrigados a se retirar forçadamente pelo próprio sistema.  
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2. EDUCAÇÃO TRADICIONAL X EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

2.1. Pressupostos de análise sobre educação na lógica do Capital 

 

         Podemos considerar que na contemporaneidade a relação entre 

desenvolvimento educacional e capitalismo não se alterou, ao contrário a 

reconfiguração do capitalismo agravou ainda mais o desenvolvimento de uma 

educação de qualidade, assim como modificou a vida em sociedade.            

Para compreendermos as mudanças ocorridas na educação provocadas pelo 

avanço do capitalismo é necessário antes de mais nada entendermos como  

se deu o processo de expansão do modelo econômico neoliberal. 

          Segundo Andersom (1995, p.1), “o neoliberalismo nasceu logo depois 

da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte onde 

imperava o capitalismo”. Sua preocupação consistia em desarticular o Estado 

para que ele deixasse de intervir nas políticas sócias. Porém antes de 1973 

ainda não havia as condições necessárias para que o Estado deixasse de 

promover a política de bem-estar social na Europa. Ao destabilizar a política 

econômica não estava na perspectiva, principalmente porque na década de 

1950 a 1960 o capitalismo apresentou um crescimento muito favorável, 

marcando essas décadas como “a idade do ouro” do capitalismo.           

Somente em 1973 o capitalismo começa a dar sinais de crise novamente 

causando sérios problemas para os países capitalistas avançados. O efeito 

dessa crise entre outros fatores provocou uma queda acentuada das taxa de 

crescimento, e também um aumento considerável da inflação que repercutiu 

no mundo todo. 

            A crise foi a justificativa para introduzir o modelo econômico e 

organização de Estado, os ideólogos do neoliberalismo afirmaram que a crise 

era reflexo da política de bem estar social promovida pelo Estado para 

atender algumas reivindicações da classe trabalhadora que lutava para 

melhorar as suas condições de trabalho.. 

A partir daí as idéias neoliberais passaram a ganhar terreno. As raízes da 
crise, afirmavam Hayek e seus companheiros, estavam localizadas no 
poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira geral, do movimento 
operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista com suas 
pressões reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária 
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para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais. 
(ANDERSON, 1995, p.1) 

 Para acabar com a crise em que se encontravam os países do capitalismo 

avançado seria necessário segundo Anderson (1995), fortalecer cada vez o Estado 

para que ele pudesse desestabilizar os sindicados e ao mesmo tempo diminuir os 

gastos com as políticas sociais. 

Para isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção 
de gastos com bem-estar, e a restauração da taxa “natural” de desemprego, 
ou seja, a criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar os 
sindicatos. (ANDERSON, 1995, p.1) 

 Segundo Boell (2010), as explorações do capital em relação aos trabalhadores seria 

um incentivo para que eles próprios se motivassem para ocupar os espaços com 

objetivo de melhorar a sua condição de trabalhador assalariado.  Entretanto não é 

isso que temos visto, segundo Boell (2010, p.2), o Estado algumas vezes cede a 

pressão dos trabalhadores para evitar que ela se fortaleça enquanto classe e com 

isso continuar explorando os trabalhadores. Esses fatores são ocasionados pelas 

mudanças no mundo do trabalho, impondo um novo ritmo a organização de classe. 

Neste contexto o trabalhador é obrigado a se modificar para atender as 

necessidades do mundo globalizado, transformando-se em um trabalhador 

polivalente. Para isso a escola deveria modificar-se para qualificar esse novo 

trabalhador que precisaria de maior instrução para satisfazer a nova demanda do 

capital ocasionada pelos incrementos de novas tecnologias. 

A grande indústria passa a impor dessa maneia a formação de um homem 
tipo novo, ou seja, ela quer um novo tipo de trabalhador: O intelectual 
ligado direta ou indiretamente ao processo produtivo de base científica. 
Desta forma a escola apresenta-se como um espaço privilegiado para a 
preparação deste “novo homem” (NEVES, 1999, p.18, aput, BOELL, 2010 
p.2). 

.    

Segundo Camini (2001) o sistema neoliberal propagou que o Estado não 

deveria ser o responsável pelos serviços públicos, com isso iniciou-se o 

processo de privatização onde transferiu para outras instâncias o controle 

desses serviços. 

 A educação no contexto de ampliação do capital tem se utilizado da 

educação para se valorizar cada vez mais, entretanto esse mesmo sistema 

educacional consolida-se através de formas para que os trabalhadores 

possam usufruir desse conhecimento. 

Os sistemas educacionais no mundo capitalista contemporâneo, respondem 
de modo específico às necessidades do capital, ao mesmo tempo em que 
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se consubstancia numa demanda popular efetiva de acesso ao saber 
socialmente produzido. (NEVES, 1999, p.18, APUT, BOELL, 2010, p.2). 

Portanto ao mesmo tempo em que o sistema escolar atua a serviço do capital 

para satisfazer as suas necessidades de ampliação, a escola também é 

influenciada pelo trabalhador com intuito de modificar sua condição de 

trabalho. Segundo Neves (1999, p.25, aput, Boell, 2010, p.3) “ao mesmo 

tempo em que a escola se apresenta como instrumento de reprodução da 

ordem dominante, apresenta-se também como espaço de luta da classe 

trabalhadora”. O trabalhador poderá apropriar-se do conhecimento para se 

fortalecer enquanto classe e lutar para que possa participar da riqueza e do 

saber que acaba ficando apenas nas mãos de uma classe. 

           Para que o sistema educacional possa oferecer o mesmo ensino de 

qualidade que é oferecido para a classe dominante  `a classe trabalhadora é 

necessário que a política educacional se constituísse em espaços 

democráticos para assegurar aos trabalhadores o mesmo saber oferecido 

para a classe dominante. 

O controle democrático das políticas educacionais constitui desse ângulo, 
um elemento fundamental para que a escola garanta, ao trabalhador, 
conteúdos necessários á compreensão e á intervenção na civilização 
técnico – científica instrumental política indispensável ao exercício pleno da 
cidadania. E, mais, o controle das políticas educacionais, ao permitir o 
desmonte dos mecanismos de filtragem social, possibilita á classe 
trabalhadora os espaços imprescindíveis para a preparação quantitativa e 
qualitativa de seus dirigentes. (NEVES, 1999, p.25, aput BOEL, 2010, p. 
BOELL, p.3).  

  É necessário entender que o aumento da demanda das instituições 

educacionais na sociedade contemporânea foi ocasionado principalmente 

pela instalação das indústrias e da luta das camadas populares através da 

democracia para que fosse reconhecido o seu direito de serem inseridos no 

sistema educacional. 

Numa sociedade contemporânea o crescimento dos sistemas educacionais 
se deve prioritariamente ao binômio industrialismo/democracia. Este 
binômio é visto sob duas óticas distintas, que são a ótica capitalista que se 
traduz na necessidade de sua reprodução ampliada e na manutenção das 
relações sociais de produção. Assim o capital requer da escola a formação 
de técnicos e de dirigentes voltados para a produção por ele controlada; da 
ótica do trabalho. (NEVES, 1999, p. 25, aput BOELL, 2010, p.3). 

         Portanto as mudanças nesta sociedade capitalista só podem acontecer 

na medida em que o próprio capital assim o desejar, e mesmo que no 

processo a classe trabalhadora tinha conquistas estas não interferem, em 

última análise á acumulação capitalista. Nessa mesma lógica estão incluídas 

as políticas sócias.  
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As mudanças sob tais limitações, apriorísticas e prejulgadas, são 
admissíveis apenas com o único e legítimo objetivo de corrigir algum 
detalhe defeituoso da ordem estabelecida, de forma que sejam mantidas 
intactas as determinações estruturais fundamentais da sociedade como um 
todo, em conformidade com as exigências inalteráveis da lógica global e um 
determinado sistema de produção. (MÉSZÁROS, 2005, p.25) 

 Segundo Mészáros (2005), a estrutura do capital não permite 

mudanças estruturais, para não afetar o seu poder de dominação sobre o 

processo produtivo. Para o autor se quisermos promover de fato uma 

mudança significativa na educação, é preciso “romper com a lógica do capital” 

e criar condições para efetivar essas mudanças. Temos visto durante anos 

que a educação foi utilizada não só para instruir os trabalhadores, mas para 

conservar e expandir cada vez mais o capital, e ao mesmo tempo promover 

sua valorização. 

Limitar uma mudança educacional radical ás margens corretivas 
interesseiras do capital significa abandonar de uma só vez, 
conscientemente ou não, o objetivo de uma transformação social qualitativa. 
Do mesmo nodo, contudo, de procurar margens de reforma sistêmica na 
própria estrutura do capital é uma contradição em termos. (MÉSZÁROS, 
2005, p.27) 

Segundo Mészáros (2005, p.35), “a própria História teve de ser totalmente 

adulterada e grosseiramente falsificada para esse propósito”. Contudo ao 

modificar a história ela acaba sendo naturalizada e isso a torna passível de 

mudança. 

            Entretanto quando o capital consegue através da sua expansão 

mundial reproduzir-se constantemente a coerçã é utilizada muitas vezes para 

inibir a classe trabalhadora através da violência fica resguardada,  

           Podemos concluir que a forma como a educação é concebida nesta 

sociedade capitalista, não é permitido que ocorram mudanças estruturais, a 

menos que haja uma mudança radical nas esferas educacionais é necessário 

que essas mudanças sejam efetivadas através de sua essência. Porém 

analisamos que é possível realizar mudanças que efetivem determinados 

direitos para determinados segmentos da classe trabalhadora. 

  Segundo Mészáros (2005), utilizando dos argumentos de Gramsci,  

que o sistema educacional é centrado em dois pólos, onde no dado momento 

a educação serviria para continuar servindo ao capital, e em outro momento 

situaria no sentido de mudança, ou seja, propor estratégias para propor uma 

outra maneira de organização social. 
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    É importante perceber que existe uma ligação muito íntima entre a 

educação e trabalho, como poderemos oferecer educação para todos, se 

neste contexto social que nos encontramos há uma crescente demanda de 

trabalhadores desempregados. 

   É necessário que todos que estejam envolvidos no processo de 

trabalho rompam com a forma de alienação em que se encontram seria 

importante que tanto a educação como o trabalho pudesse ser oferecido para 

todos, pois são dimensões indissociáveis. 

Não pode haver uma solução efetiva para a auto-alienação do trabalho sem 
que se promova, conscienciosamente, a universalização conjunta do 
trabalho e da educação. Contudo, não poderia existir uma possibilidade real 
para isso no passado, devido á subordinação estrutural – hierárquica e a á 
dominação do trabalho. (MÉSZÁROS, 2005, p.67) 

 Portanto é urgente e necessário superar a lógica do capital que gera 

individualismo, que tem como base o lucro exagerado, que acaba alterando o 

mundo do trabalho. Por isso é urgente uma transformação radical nas 

estruturas educacionais, para que a educação possa contribuir para que todos 

usufruam de um ensino de qualidade, mais contribua para a construção 

transformadora da sociedade e que possibilite uma educação libertadora. 

           Mesmo que nesta sociedade em que os interesses de uma classe 

esteja sempre em oposição a outra, a escola poderá criar mecanismo para 

que o trabalhador se reconheça como um sujeito participante do processo 

social, e entender que mesmo em condições adversas é possível criar 

instrumentos de coletividades para lutar contra apropriação privada dos meios 

de produção e do saber. 

O mais importante aqui a ser compreendido é que exitem duas posições 
antagônicas, que ocasionalmente podem convergir, mas que em suas 
essências divergem profundamente quanto aos processos sociais que 
querem construir. (BOELL, 2010, p.3) 

 Fica clara a relação que existe entre educação e produção, desde longa 

dada, basta retornar a história do início do processo de industrialização para 

perceber o quando as instituições escolares carregam em suas organizações 

e estruturas fortes características de uma fábrica. No inicio do processo 

industrial não havia necessidade que o trabalhador tivesse certos 

conhecimentos, uma vez que o trabalho era baseado em produção em grande 

escala e o trabalhador fazia o serviço sempre do mesmo jeito, sendo que 

cada trabalhador ocupava-se de uma parte do trabalho. 
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Do operário não era exigido nada mais do que movimentos mecânicos e 
repetitivos seguindo o ritmo das máquinas que manuseava. Essa estrutura 
toda, para funcionar, exigia um alto grau de hierarquia de comando. 
(CAMINI, 2001, p.35) 

Ao olharmos com mais atenção percebe-se claramente a semelhança entre 

as escolas públicas e as fábricas, a escola é estruturada por séries, seus 

horários são fixados em turnos, além de haver as divisões das matérias, não 

havendo uma totalidade entre elas Ao distribuir os alunos em série, deixa 

clara a relação com a linha de montagem onde cada trabalhador participa de 

uma parte do processo e entram juntos e saem juntos assim como na escola 

entram e saem juntos nas séries, a não ser que sejam reprovados. Outra 

marca presente na escola é maneira como os alunos são avaliados, a 

avaliação é realizada de forma fragmenta, na medida em que só são 

avaliadas as partes de um todo, só o que interessa é o resultado e os alunos 

que não conseguem absorver os conteúdos são deixados de lado, segundo 

Camini (2001), “Esses são como as peças da indústria, descartáveis pela 

baixa qualidade.”. 

Esse tipo de escola teve suas origens na Europa no século XVI, mas suas 
bases administrativas e legislativas, ou seja, um sistema de ensino 
organizado em instâncias hierarquizadas de poder, como as secretarias de 
educação, leis que regulamentam esse sistema fazendo da escola uma 
instituição unificada é bem mais recente, data do inicio do século XX 
(Camini, 2001, P.36). 

 É importante perceber que educação a na era do neoliberalismo 

desencadeou mudanças significativas para o sistema escolar, no momento 

em que  coube a educação servir de mecanismo para que capital se 

valorizasse cada vez mais, além disso, a escola deveria criar um novo 

trabalhador. O grande problema é perceber que o discurso propagado pelo 

sistema neoliberal exerce certa influência ideológica que acaba aparecendo 

como se fosse um pensamento único, principalmente as propostas defendidas 

para educação. 

 
Este é um risco, pois diferentemente de outras épocas, as 
propostasconservadoras e reacionárias, principalmente na área da 
educação, não aparecem, necessariamente, propostas por aquelas pessoas 
reconhecidas socialmente como conservadoras e reacionárias. Ao contrário, 
a grande novidade do neoliberalismo foi a constituição de certa 
unanimidade sobre os termos do debate, constituindo um pensamento único 
e caracterizando os discursos e projetos que defendem políticas conduzidas 
pelo Estado visando combater a desigualdade social como políticas 
reacionárias e conservadoras ou circunscrevendo estas propostas a 
políticas sociais tópicas e focalizadas.(CAMINI,2001pp.40-41) 
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           Temos como desafio debater para que a sociedade como um todo 

possa refletir sobre outro modelo de escola que ofereça ensino de qualidade, 

não só para a classe dominante, mas principalmente para a classe 

trabalhadora, independente de sua condição social e física. Segundo Camini 

(2001) é imprescindível pensarmos em qual a sociedade queremos viver 

 

2.2. Análise entre o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de 

Educação de Macaé 

 

 O Plano Nacional de Educação (PNE), só se concretizou após a 

elaboração da atual Lei de Diretrizes e Bases (LDB) através dos seus artigos 

9º e 87 que proclamaram que “a União deveria se responsabilizar por tal 

Plano, em comum acordo com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”.  

 Antes de 1996 surgiram algumas iniciativas para que o PNE se 

efetivasse, porém a proposta não foi adiante. Somente após o fim do regime 

militar e a efetivação da Constituição Federal de 1988 que foi possível pensar 

em estratégicas para que finalmente o PNE pudesse se concretizar. 

 Segundo Júnior (2008), a própria LDB estabeleceu o tempo necessário 

para que o PNE fosse enviado ao Congresso Nacional, além de fixar o tempo 

para que o mesmo fosse avaliado A construção do PNE se tornou uma 

realidade não só a partir da elaboração da Constituição de 1988, da LDB de 

1996, mais influenciado pela Conferência Mundial de Educação para Todos 

que foi realizada em 1990 em Jomtien (Tailândia). Com apoio de organismos 

internacionais. 

Financiada pela Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência 
e Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e o Banco Mundial. (JÚNIOR, 2008, p.191) 

 O PNE que foi instituído em 2001, através da Lei Nº. 10.171/01, não 

sofreu grandes modificações em ralação ao PNE de 2008. Seus principais 

objetivos permaneceram os mesmos. Podemos citar as prioridades como: 

O PNE definiu “as diretrizes para a gestão e o financiamento da educação”, 
“as diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino” e as 
“diretrizes e metas para a formação e valorização do magistério e demais 
profissionais da educação nos próximos dez anos”. (JÚNIOR, 2008, p.195) 

 Segundo o PNE no seu art.3º declara que cabe a União, os Estados, 

Distrito Federal, os municípios e sociedade civil, juntamente avaliar se as 
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metas propostas pelo PNE estão se concretizando. Entretanto segundo 

Saviani (2010), em entrevista ao site R7 noticias declarou que a proposta era 

que fosse feita uma avaliação no quarto ano após a implementação do PNE, 

porém isso não ocorreu. A falta de avaliação comprometeu o bom resultado 

do PNE, pois é primordial que fosse feita uma avaliação para saber o que 

estava dando certo e melhorar o que não estava funcionando corretamente. 

Na mesma entrevista Saviani relatou que de todas as metas propostas no 

PNE apenas 33% foi concretizada, ou seja, menos da metade das metas foi 

alcançada. 

 Outra meta que não foi alcançada segundo Saviani (2010), foi em 

relação à educação infantil que tinha uma meta de matricular 50% das 

crianças em creche até 2010, entretanto até 2008 apenas 18% dessas 

crianças estavam matriculadas na educação infantil. 

 Segundo a revista nova escola uma pesquisa realizada pela O direito 

de aprender (UNICEF), a meta de 50% correspondia à faixa etária de 3 anos 

e tinha outra meta de alcançar 80% das crianças na faixa etária entre 4 e 5 

anos. 

 Segundo Saviani (2010), o principal problema do PNE é o fator 

financiamento, o projeto previa um investimento de 7% de Produto Interno 

Bruto (PIB), entretanto, o investimento para educação ficou abaixo do 

esperado, pois o mesmo foi vetado na época pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso, ficando em torno de 3%. 

 Entretanto em 2011 a Câmara votou as novas metas que compõe o 

novo PNE, que são nada menos que vinte metas a serem cumpridas até 

2020. Segundo Saviani (2010, p.1), “é preciso estabelecer metas básicas, 

para serem cumpridas num prazo relativamente curto, para que a sociedade 

possa acompanhar e cobrar”. Nessa nova realidade o investimento que tinha 

sido proposto anteriormente foi efetivado, mais para alguns especialistas essa 

porcentagem já não condiz com a realidade atual. Seria necessário um 

investimento de pelo menos 10% para que a educação alcançasse alguns 

resultados positivos. 

Outra crítica é a questão da gradatividade, de se aumentar, por exemplo, 
poucas porcentagens por ano, para ao índice desejável ao  longo da 
década. Isso dilui os investimentos, dificulta o acompanhamento e a 
fiscalização e facilita o descumprimento das  metas. Metas fixadas. Sou a 
favor de um programa de impacto de  duplicar imediatamente o valor 
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investido, para fazer diferença. (PALADO, 2010, Entrevista feita com 
Dermeval Saviani para portal R7). 

  

  Segundo Saviani (2010), o problema do financiamento é reflexo 

de uma outra meta que não foi cumprida pelo PNE, que é a meta que está 

relacionada ao regime de colaboração entre as instâncias federativas. “A 

própria Constituição Federal 1988 no seu art.206, propõe a construção de um 

sistema nacional de educação articulado”, encontramos também na LDB de 

1996 está mesma proposta onde ela proclama em seu art.8 que “ estabelece 

a organização dos sistemas do ensino em regime de colaboração.”e próprio 

PNE no seu art.70 afirma que “ as consecução das metas do PNE-2011/2020 

e a implementação das estratégicas deverão ser realizadas em regime de 

colaboração, entre a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios.” 

É imprescindível que todos se unam em favor de um sistema de colaboração, 

entretanto essa falta de união enfraqueceu a luta pelo aumento do 

financiamento para a educação.  

 Segundo Saviani (2010), o único interesse da União é com o ensino 

superior, entretanto não houve grandes investimentos nessa área, uma vez 

que o governo tinha como meta incluir 30% dos jovens entre 18 e 24 anos até 

o final de 2010, entretanto até 2008 apenas 14% desses jovens tinham 

conseguido ingressar em uma faculdade. 

 Segundo Moço (2010), o PNE tinha uma proposta de implantar até 

2001 o piso salarial e plano de carreira dos profissionais da educação, 

finalmente em 2009 a proposta se concretizou. 

 Segundo o autor podemos considerar alguns pontos positivos como, a 

implantação do ensino fundamental em nove anos, que em 2009 

representava um total de 59% das matrículas, em 2010 foi previsto que esse 

índice alcançasse a marca dos 100%, contudo o que precisa agora é 

melhorar a qualidade do ensino fundamental. 

 Outra mudança importante segundo o mesmo autor, foi em relação à 

evasão que teve uma queda, entre 2001 e 2009 a taxa de abandono do 

ensino médio girava em torno de 9,6% em 2010 essa taxa caiu para 4,8%. 

 Entretanto segundo Moço (2010), em relação à reprovação a taxa 

sinalizou um aumento passando de 11% para 12,1% , para o autor a taxa é 
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alta em comparação aos países vizinhos em que possui uma taxa de 4% de 

reprovação. 

 É importante que haja não só mais investimento na educação, mais 

oferecer condições mínimas para que os alunos tenham condições não só de 

acesso, mais também à permanência, oferecendo as condições mínimas 

como transporte, alimentação e apoio às famílias. 

 Outro objetivo do PNE que também não se realizou de forma plena era 

que a partir do ano seguinte do plano aprovado os Estados e municípios 

deveriam de se organizar para construírem seus planos. 

 Somente em 2008 o município de Macaé conseguiu elaborar o seu 

Plano Municipal de Educação. O município procurou instituir seu Plano 

Municipal de Educação com as orientações que foram estabelecidas não só 

pela Constituição Federal de 1988, mais também pela Lei de Diretrizes e 

Bases de 1996 e em consonância com seu Plano Diretor. 

 Um dos objetivos da elaboração do PME de Macaé é assegurar que as 

metas e diretrizes colocadas neste plano possam vir a ser efetivadas mesmo 

que haja mudança nas instâncias administrativas.  

A elaboração de um Plano Municipal de Educação possibilita á sociedade à 
superação de uma prática bem difundida nos dias de hoje: A 
descontinuidade das políticas públicas em educação, pois, por possuir força 
de lei, um plano de educação faz-se respeitado por todos os dirigentes 
municipais e pela sociedade. (PME, 2008, p.3) 

 Além disso, o PME de Macaé previa que deveria ser feita pesquisa 

para acompanhar o desenvolvimento do Plano, entretanto não há nenhum 

dado que comprove está afirmação, ou seja, o PME não foi avaliado ou se foi 

os dados não foram registrados. 

 Podemos observar que o não cumprimento das metas estabelecidas 

fez com que o Plano Nacional de Educação deixasse de contribuir para que 

melhorasse não só a qualidade do ensino, mais fazer com que houvesse 

garantia de acesso e permanência das crianças no sistema escolar. 

 Por isso é necessário que as novas metas traçadas para os próximos anos, 

sejam discutidas para que elas não fiquem apenas no papel e que haja uma 

maior articulação entre as esferas federativas. 
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3. O PROCESSO EDUCATIVO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ 

 

3.1. Conhecendo a história de Macaé 

 

 Segundo Penha (2001), Macaé está localizada na baixada litorânea, 

sua ocupação iniciou-se no século XVI, através das capitanias hereditárias 

pela coroa Portuguesa. Aqui se estabeleceu a capitania de São Tomé, que se 

localizava até a divisa com a capitania do Espírito Santo e ao sul com a 

capitania de São Vicente. 

 Entretanto devido aos conflitos de terra entre os portugueses e índios, 

os donatários resolvem abandonar as suas terras. Após a sua desocupação 

as terras passam a ser chamadas de Paraíba do sul, em homenagem ao rio 

do mesmo nome que corta a região. 

 Após 1627, alguns capitães que serviam à coroa portuguesa pedem 

que as terras que foram abandonadas pelos donatários passem para suas 

mãos. As terras que foram doadas para os capitães situavam-se entre o rio 

Macaé e o Cabo de São Tomé. 

 Depois de três anos os padres Jesuítas pedem a coroa para povoarem 

as terras situadas ao sul entre o rio Macaé e o rio Leripe, hoje atual Rio das 

Ostras. 

 Entretanto a ocupação próxima ao rio Macaé só foi realizada em 1614, 

porque eles temiam que as terras fossem invadidas pelos ingleses, e eles 

acabassem estabelecendo raízes na região. Temendo a invasão das terras o 

governo de Madrid resolveu autorizar a ocupação das terras próximas ao rio 

Macaé, (em frente ao que hoje é conhecida como ilha de Santana), com a 

chegada dos índios nessa região, significou o inicio do povoamento de 

Macaé. 

 Em 1634 os jesuítas construíram outros núcleos de povoamento. O 

primeiro povoamento situou-se na área conhecida como Morro de Santana, ali 

ergueu a fazenda Macaé, que desenvolveu através da construção do 

engenho de açúcar, que possibilitou a construção de escolas, lavoura da 
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cana-de-açúcar, agricultura. Além da criação do engenho de Imboassica que 

possui a mão de obra escrava nas lavouras. 

 Entretanto em 1759 o Marquês de Pombal resolveu expulsar os 

jesuítas do Brasil e as terras que foram ocupadas pelos jesuítas foram a 

leilão. 

 Em 1813, Macaé ganhou mais atenção por parte da coroa e se 

transforma em Vila de São João de Macaé, porém partes das terras foram 

repartidas e se tornaram Vila de Campos e a outra de cidade de Cabo Frio. 

 A nova Vila de Macaé foi divida em freguesias, podemos destacar as 

freguesias de Nossa Senhora do Desterro de Quissamã (1694), e de Nossa 

Senhora das Neves (1795), em 1813 foram formadas as de Nossa Senhora 

da Conceição do Arraial dos Frades (1872), Carapebus (1842), Nossa 

Senhora da Conceição de Macabu (1855), Barreto (1857) e de São João 

Batista (1846), está última se transformou na sede do município. 

 Macaé situa-se ao norte do Rio de Janeiro, o município destaca-se no 

mercado interno através do desenvolvimento do açúcar e derivados, além do 

café, farinha, mandioca, frutas e outros. A agricultura alcançou um 

desenvolvimento muito considerável através da cana-de-açúcar, nesta 

lavoura utilizava-se a mão - de – obra escrava e também de trabalhadores 

camponeses que habitavam as pequenas propriedades que cultivam o café.   

No século XVIII a região passa a ser responsável pela formação da 

aristocracia rural, devido a expansão da cana de açúcar na região, além de 

serem donos das terras, também eram donos dos escravos. A partir do século 

XIX o município procurou se modernizar investindo nas estruturas dos 

engenhos de açúcar em Campos e Macaé. Como resultado o açúcar dessa 

região passa a ser de ótima qualidade. 

 O grande proprietário e empreendedor da região o senhor José 

Carneiro da Silva que possui o título de I Visconde de Araruama, ele defendeu 

a construção do canal Campos – Macaé participou também da iniciativa da 

construção de estradas para desenvolver o transporte para escoar a 

produção. 

 Em 1867 foi inaugurado o engenho Central de Quissamã, que foi muito 

importante para a região pelo fato dele ser o maior engenho central da 

América Latina. Além disso, durante o império o porto de Imbetiba foi 
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considerado um dos mais importantes do país e sua construção começou a 

ser feita em 1840. 

 Outra obra importante foi o canal Campos – Macaé que foi concluído 

em 1872, mais somente 1960 foi possível fazer o transporte de carga e 

passageiros. Este canal teve uma importância pelo fato de ser utilizado para 

escoar toda a produção. Além disso, era através dele que a mercadoria 

chegava até os armazéns da região. Porém em 1875 com a construção da 

Estrada de ferro de Macaé o canal deixa de ser utilizado  

 Em 1888 com a abolição da escravatura generalizou uma crise nefasta 

para os municípios da província Fluminense devido à falta de trabalhadores 

para as lavouras. 

 A crise do café abalou toda a economia do município, entretanto 

somente em 1979 a cidade começa a dar sinais de melhoria com a 

descoberta de petróleo na bacia de Campos e com a chegada da sede da 

Petrobras no município. 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), Macaé 

teve um aumento significativo de sua população nas últimas décadas 

impulsionado pela economia do petróleo. 

  Em 2007 a população girava em torno de cento e setenta mil 

habitantes, no censo realizado pelo IBGE em 2010 a cidade comporta um 

total de duzentos e seis mil e setecentos e vinte oito pessoas que residem 

atualmente no município. 

 Segundo a Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de 

Janeiro (CIDE), o município está entre os três primeiros em qualidade 

municipal do estado. Outra avaliação feita em 2006 pela Revista S.A apontou 

a cidade em décimo terceiro lugar do ranking nacional e oitavo lugar entre as 

cidades da região sudeste, como sendo uma das cem melhores cidades para 

se trabalhar. 

 Outra avaliação feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou o 

município como a primeira cidade em vigor econômico devido o  aumento 

considerado do Imposto Sobre Serviços (ISS) e seu Produto Interno Bruto 

(PIB). Sendo que 90% da arrecadação do ISS vêm de empresas ligadas ao 

ramo de petróleo. 
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 Além disso, o município foi apontado pela Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o segundo município do estado na 

criação de empregos formais, entre os anos de 2006 e 2007, além de 

responder por 7% de empregos com carteira assinada.  

 Em parceria com o governo Federal, a prefeitura criou o projeto do 

primeiro emprego, que tinha como objetivo promover cursos para qualificar os 

jovens da cidade. Foi criada também a central de atendimento ao trabalhador 

em parceria com as empresas do município. 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), o 

município ficou entre as dez maiores concentração de renda per capita do 

país no ano de 2006. Segundo o próprio IBGE O Produto Interno Bruto do 

município foi estimado neste mesmo ano em 1,04% do total nacional. 

 Como podemos perceber a chegada da seda da Petrobras em Macaé 

possibilitou não só o progresso, mais trouxe vários problemas de infra – 

estrutura. Principalmente pelo aumento da população que veio de vários 

lugares do país e do exterior, houve a necessidade de aumentar os setores 

de serviços para atender a demanda, além de expandir os serviços de 

hotelaria e construção civil. Porém a cidade não estava preparada receber 

tantas pessoas ao mesmo tempo. 

 Muitas vieram em busca de melhores condições de vida, isso acabou 

gerando para o município vários problemas de ordem social, pois aumentou a 

demanda de serviços para a população como saúde, moradia, educação 

entre outros. Além disso, houve a expansão de favelas, pois não foi oferecida 

habitação para todos e o crescimento se deu de forma desorganizada. 

 

 3.2. A educação no município de Macaé 

 

 O sistema educacional do município de Macaé utiliza-se como 

parâmetro para efetivação e construção da política educacional, os princípios 

atribuídos pela Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996. 

 Conta ainda com o Plano Municipal de Educação de Macaé (PME) de 

2008, que foi elaborado em consonância com a Lei Federal nº.10172/01 que 

proclamou o Plano Nacional de Educação (PNE). Um dos objetivos do PNE é 
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estabelecer os parâmetros para auxiliar os Estados e municípios na 

implementação dos seus planos. Sendo que um dos grandes desafios postos 

para educação no município é criar condições para efetivar uma educação de 

qualidade.  

 Segundo Plano Municipal de Educação de Macaé (2008) consagra que 

“o PNE respalda-se em meios legais que traduzem o compromisso de buscar, 

de forma plena, a educação transformadora e possibilitadora de uma nova 

realidade social inclusiva e cidadã.”. 

 A educação de Macaé estabelece através do seu PME, propor uma 

política educacional onde tem por objetivo oferecer a toda população direito 

de freqüentar as salas de aula, ou seja, universalizar o ensino no município e 

propondo alternativas para erradicar o analfabetismo, além de criar condições 

para melhorar a qualidade. 

 Segundo o PNE (2008), a educação está dividida em níveis de 

modalidade que compreende: a educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio, educação de jovens e adultos (EJA), educação superior, educação á 

distância e a nova tecnologia educacional e educação especial. 

 A educação infantil segundo o PME “é a primeira etapa da educação 

básica” estando em conformidade com que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996. 

 Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a educação infantil se 

estrutura da seguinte maneira: “maternal I até dois anos e onze meses, 

maternal II até três anos e onze meses, pré-I até quatro anos e onze meses e 

pré-II até quatro anos e onze meses”. 

 A segunda etapa da educação é o ensino fundamento que corresponde 

a nove anos de estudos que compreende o primeiro e nono anos deste ciclo. 

 A secretaria também oferece transporte escolar para quem reside a 

uma distância de dois quilômetros da escola. 

 A outra etapa é o ensino médio que segundo a Constituição Federal é 

responsabilidade do governo estadual, além de ser obrigatório e gratuito uma 

de suas finalidades e preparar o alunado para o mercado de trabalho, mais 

não habilita e qualifica tecnicamente, pois o ensino médio não tem por 

objetivo a educação voltada para o trabalho. 
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 A educação de jovens e adultos (EJA), de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) “rege a educação e a cidadania para 

jovens e adultos.”, ela é para aqueles que não tiveram acesso à escolarização 

na época da idade própria. 

O sistema de ensino de Macaé, através de sua Rede Municipal oferece 
gratuitamente, aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na 
idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos de EJA, no nível de Ensino Fundamental e 
Médio. (PME, 2008, p.37) 

  
 Além disso, o EJA foi distribuído em ciclos para facilitar sua 

operacionalidade, os ciclos I, II e III, é constituído de uma carga horária de 

2160H/A, correspondem a três anos de estudo da primeira etapa do ensino 

fundamental. Os ciclos IV e V contendo uma carga horária de 1800 H/A 

correspondem a dois anos de estudos e constitui a segunda etapa do ensino 

fundamental, as etapas I, II e III, com carga horária de 1500 H/A, com duração 

de um ano e meio, corresponde o ensino médio.  

 Em relação ao ensino superior, tivemos a partir de 1992 uma 

ampliação tanto na área pública como privada. Entretanto a partir de 1990 

instalo-se na cidade a Universidade Federal Fluminense (UFF) com objetivo 

de avançar para o interior. 

  A Universidade Federal Fluminense, que trouxe para a cidade os 

cursos de Direito e Administração e Ciências Contábeis, outra parceria foi 

feita com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que oferece os cursos de 

Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Química, curso de Farmácia, 

Nutrição, Enfermagem e Medicina.    

 Além disso, a UFRJ desenvolve pesquisas e projetos ambientais em 

parceria com a prefeitura e a empresa Petrobras, através do Núcleo de 

Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM).  

  Em relação às Faculdades privadas está em funcionamento em Macaé 

a Faculdade de Filosofia de Macaé, Faculdade Salesiana, Universidade 

Cândido Mendes, Faculdade Municipal Professor Miguel Ângelo da Silva 

(FEMASS), sendo que a FEMASS é uma faculdade municipal e gratuita. 

 A FEMASS nasceu com propósito de qualificar os jovens Macaenses 

para ingressarem no mercado de trabalho. Os cursos oferecidos procuram 

atender a demanda das empresas que estavam se instalando na cidade, e 
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que não conseguiam encontrar profissionais no próprio município para 

trabalhar nas empresas.  

A educação superior em Macaé é hoje orquestrada autonomamente pelo 
setor privado e pelo setor público em parceria com o Executivo Municipal, 
que prima pelo oferecimento de formação de qualidade e que, 
conseqüentemente, impulsiona o desenvolvimento regional. (PME, 2008, p, 
45) 

 Mesmo considerando que é responsabilidade da instancia federal 

oferecer a educação superior, a administração do município de Macaé tem 

procurado dar ênfase a todos os níveis, independente de ser ou não sua 

responsabilidade. 

Neste sentido, a educação superior gerada em parceria com o município de 
Macaé tem uma função ampla que integrada aos demais níveis de ensino 
das redes particular, estadual e municipal, deve gerar o desenvolvimento 
que atento ás necessidades atuais do mercado, promovendo a democracia 
e a justiça social. (PME, 2008, p.47) 

 Outra etapa da educação que foi incluída no PME de Macaé relaciona-

se a educação á distância e nova tecnologia educacional, esta modalidade 

tem por objetivo contribuir e criar condições democráticas de acesso à 

educação e garantir a educação para todos. (PNE, 2008). Segundo PME 

(2008, p. 49),” a proposta de Ensino á Distância e a utilização de novas 

tecnologias educacionais têm como objetivo universalizar e democratizar a 

educação no Brasil.” 

 O município através do seu Plano Municipal de Educação procurou 

utilizar esse nível de modalidade da educação para capacitar os profissionais 

da educação que possam utilizar essa ferramenta para ajudar na sua prática. 

 Segundo PME (2008, p.49), “outro fato que deve ser levado em 

consideração é a formação de profissionais da área educacional que possam 

utilizar de forma consciente essas novas tecnologias”. Para que a tecnologia 

possa auxiliar os profissionais da educação de forma satisfatória é necessário 

construir um projeto que reflita as reais necessidades dos profissionais 

através do conhecimento técnicos. 

Sem um projeto maduro e livre de intenções meramente políticas, as novas 
tecnologias não passam de mais um elemento de exclusão e, 
conseqüentemente, de manutenção das calcificadas desigualdades. (PME, 
2008, pp.49-50) 

 A educação especial também representa uma modalidade da educação 

desenvolvida pelo município de Macaé, o objetivo dessa modalidade é 

desenvolver uma prática que esteja em consonância com a democracia e se 

concretize em uma prática inclusiva. 
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Tendo em vista a diversidade como se apresenta na realidade brasileira e, 
refletida nitidamente no contexto sócio-cultural-econômico na cidade de 
Macaé, a Secretaria Municipal Especial de Educação, considera que o 
reconhecimento e a legitimidade do potencial cognitivo, humano e social dos 
que ingressam na vida escolar será o caminho para a garantia de 
permanência de todos, independentes de condições econômicas, étnicas, 
religiosas, de gênero ou capacidade individual, tanto na vida acadêmica 
quanto nos direitos á cidadania. (PME, 2008, p.54) 

. 
  Além disso, não basta oferecer apenas o direito de matricular o aluno, 
é preciso ir mais além, oferecer as mesmas oportunidades para todos, 
propondo para isso mudanças significativas não só entre os profissionais, mais 
nas práticas desenvolvidas por ele. 

Por essa razão, as metas a serem atingidas se referem a uma mudança 
curricular que se configurará numa nova postura profissional do magistério, 
na legitimidade das diversidades e no reconhecimento das diferenças como 
fator integrador. (PME, 2008, p.54) 

 

 É importante perceber que para que a inclusão se realize é necessário 

que as unidades escolares disponham de instrumentos que visam a garantir 

acessibilidade dos alunos com necessidades educativas especiais. 

Daí, a necessidade de revisão nos planejamentos orçamentários, visando: 
projetos de atendimento irrestrito ás necessidades médicas e terapêuticas, 
assistência social ás famílias e ás pessoas com deficiência; projetos 
arquitetônicos para a acessibilidade; aquisição de material para bibliotecas, 
nas unidades escolares; aquisições tecnológicas de ponta para projetos de 
vivência nas diferentes expressões plásticas; projetos que permitam o 
acesso a transportes públicos adaptados, além dos projetos pré-
profissionalizantes com fins de inserção ao mercado de trabalho. (PME, 
2008, p.55) 

 Para que as ações se concretizem na efetivação de uma política 

inclusiva é importante que haja um compromisso do poder público local para 

garantir não só o acesso mais a permanência dos alunos com necessidades 

educativas especiais. 

O Plano Municipal de Educação elaborado e desenvolvido em princípios 
éticos democráticos toma para si tal responsabilidade. Os objetivos/metas e 
ações traçados para a Educação Especial do Município de Macaé, na 
esfera ampla que um Plano Municipal de Educação requer, só será 
efetivamente viável se o atendimento ás especificidades de cada grupo de 
alunos com necessidades educacionais especiais estiver em consonância 
com ações para atendimento á demanda , contemplando as necessidades 
de ordem mental, visual, auditiva, física, múltiplas deficiências e altas 
habilidades. (PME, 2008, p.55) 
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3.3. A pesquisa e análise dos dados 

  

 Para entender e analisar o objeto de pesquisa, no primeiro momento foi 

imprescindível apropriarmos de algumas discussões teóricas sobre 

determinados conceitos e categorias como educação, a Constituição Federal 

de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, a atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996, integração, inclusão, Declaração de 

Salamanca, Convenção de Guatemala e capitalismo. 

 Para compreensão desses conceitos e categorias foi necessária uma 

pesquisa bibliográfica com vários autores, análises de documentos, leis, 

leitura de artigos. Além da construção de um projeto de pesquisa que foi 

elaborado na primeira etapa do trabalho com objetivo de delimitar o objeto em 

questão, fez-se necessário uma entrevista estruturada com a Coordenadora 

da educação especial de Macaé, com professores das escolas da rede 

municipal dos alunos com necessidades educativas especiais com objetivos 

de coletar os dados para compreender e buscar respostas para as questões 

centrais da pesquisa e entender como é realizado o processo de inclusão dos 

alunos com necessidades educativas especiais no município de Macaé. 

 Para realizar a entrevista foi elaborado um roteiro com as principais 

questões a serem exploradas. Após a leitura do terno do compromisso onde a 

mesma não aceitou que a entrevista fosse gravada, foi retirada essa cláusula 

do documento e em seguida o documento foi assinado por ambas às partes, 

sendo que uma via ficou com a entrevista e a outra com a entrevistadora. Em 

relação ao questionário também foi elaborado um roteiro para coletar os 

dados entre os professores dos alunos com necessidades educativas 

especiais com objetivo de exemplificação das reflexões á cerca de alguns 

pontos centrais da pesquisa.  

 Segundo a coordenadora da educação especial de Macaé, a política de 

educação especial no município é realizada conforme as determinações 

proposta pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), na perspectiva 

inclusiva. Baseado numa política complementar através do atendimento 

educacional especializado (AEE), o MEC encaminha para as escolas salas 

multifuncionais e é o próprio MEC que através do censo escolar encaminha a 

criança para a escola mais próxima de sua casa. 
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 Segundo o site do Ministério da Educação e Cultura (MEC) o 

atendimento educacional especializado (AEE), “tem por objetivo suprir as 

necessidades de acesso ao conhecimento e a participação dos alunos com 

deficiência”. 

 Segundo a coordenadora as salas multifuncionais são instaladas na 

própria escola, para que o aluno possa receber o atendimento especializado. 

Conforme as orientações dadas pela política do MEC. Segundo Mantoan 

(2003), é importante observar que essas salas multifuncionais funcionem 

apenas como suporte para melhorar o desenvolvimento dos alunos com 

necessidades especiais e jamais seja usada para substituir o ensino dado na 

classe comum. 

 Segundo a coordenadora a sala é usada apenas para complementar 

ou suplementar os alunos e nunca para substituir o ensino, tanto que para 

isso elas funcionam em contra turno.  . 

  Entretanto após visitar algumas escolas, com intuito de conhecer o 

trabalho dos profissionais e lócus da pesquisa percebi que muitas dessas 

escolas a sala multifuncional não possui equipamento para todos, dificultando 

o trabalho dos profissionais. 

 Segundo informações obtidas na entrevista com a coordenadora da 

educação especial, o município tem matriculado hoje na rede municipal um 

total de trinta e quatro mil, novecentos e seis alunos. Distribuídos em cento e 

sete escolas, apenas vinte e quatro estão preparadas para receber os alunos 

com necessidades educativas especiais. Mais não são todas as turmas que 

possuem alunos com necessidades educativas especiais, em uma escola que 

visitei apenas tem uma turma de alunos com necessidades educativas 

especiais e são alunos que fazem parte do EJA (educação para jovens e 

adultos), são alunos que já possuem certa idade avançada, e que não tiveram 

acesso ao ensino na época certa. 

 Como não há uma estimativa de quantos alunos são portadores de 

necessidades educativas especiais, pois segundo a coordenadora até agora 

não foi feito nenhuma pesquisa para saber quantos são esses alunos fica 

difícil saber quantos alunos com necessidades educativas especiais estão 

fora do sistema regular de ensino. 
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 Entretanto a coordenadoria de educação especial juntamente com 

MEC poderia através do Censo Escolar coletar os dados para tentar saber 

qual é o número  exato de alunos portadores de deficiência no município. 

  Mesmo não sabendo o número exato de alunos com necessidades 

educativas especiais no município é possível perceber que o número de 

escola para eles é pouca em comparação ao número de matriculas de todos 

os alunos, pois segundo a coordenadora o cálculo estimativo gira em torno de 

2,5% de alunos com necessidades educativas especiais. Além de haver 

poucas escolas, se olharmos as turmas que possuem crianças com 

necessidades educativas especiais o número é bastante reduzido, ou seja, 

grande parte das crianças não consegue ser inserido no sistema regular de 

ensino. Entretanto os professores relataram nos questionário que para que o 

trabalho alcance resultado positivo é importante que as turmas não tenham 

um número muito elevado de crianças para que o professor possa garantir a 

qualidade do seu trabalho. 

 Se esta estimativa estiver correta, o número de alunos com 

necessidades educativas especiais no município giraria em torno de 

oitocentos e setenta e dois alunos, ou seja, muitos não conseguiram ser 

incluídos no sistema regular de ensino, por falta de escolas para esse tipo de 

atendimento, ou então seriam incluídos em ambientes segregados. 

 Segundo a revista Nova Escola edição 247 em 2010 a antiga 

Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação e Cultura cruzou 

os dados do Censo Escolar com os dados do cadastro dos beneficiários do 

Beneficio da Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e descobriu 

que naquele ano duzentas mil crianças portadoras de deficiência não estavam 

incluídas no sistema regular de ensino. 

 Esse dado deixa claro que pouco tem sido feito para os alunos 

portadores de deficiência sejam incluídos no sistema educacional, por isso é 

importante que haja mais investimentos para educação e que desenvolvam 

políticas setoriais que beneficiem essa camada da população. E que haja 

mais esclarecimentos em relação aos direitos dessas pessoas. 

 Um dos grandes problemas que tem dificultado a inclusão dos alunos 

com necessidades educativas especiais talvez seja a falta de mais 

investimento para os municípios, uma vez que a política de educação 
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transferiu para os municípios parte da responsabilidade não só em administrar 

as escolas, mais investir os recursos financeiros aprovados a partir da 

municipalização do ensino fundamental, segundo Pietro (2006, p.51), “Essa 

diretriz tem provocado alguns impactos no atendimento desse alunado.” Pois 

a escola necessita investir não só na infra-estrutura, mais principalmente 

investir nos profissionais para garantir não só a matrícula, mais sua 

permanência na escola. Segundo Pietro (2006), algumas prefeituras apenas 

têm oferecido a matrícula sem nenhuma perspectiva de contribuir para a 

emancipação desses alunos, outras tiveram que acabar com alguns serviços 

que ofereciam para auxiliar as crianças com necessidades educativas 

especiais, como por exemplo, transporte adaptado. 

 Investir no profissional da educação que vai trabalhar diretamente com 

os alunos na educação inclusiva é primordial não só para o desenvolvimento 

dos alunos, mais para garantir uma educação de qualidade. 

A formação continuada do professor deve ser um compromisso dos 
sistemas de ensino comprometido com a qualidade do ensino que, nessa 
perspectiva, devem assegurar que sejam aptos a elaborar e implantar novas 
propostas e práticas de ensino para responder ás características de seus 
alunos, incluindo aqueles evidenciados pelos alunos com necessidades 
educacionais especiais. (PIETRO, 2006, p.57) 

 No Município de Macaé segundo dados fornecidos pelos questionários 

com os professores, o governo municipal tem dado apoio não só técnico mais 

financeiro para que os profissionais possam participar de cursos que possam 

capacitá-los através de parceria com o Ministério de Educação e Cultura 

(MEC). 

 É preciso entender que todo plano de formação continuada deve 

funcionar como base para que os profissionais se tornem capacitados para 

lidar com as demandas escolares, e entender que seu conhecimento possa 

desmistificar para que a classe comum não seja apenas um mero espaço de 

socialização. 

 Segundo questionário respondido pelos professores as aulas são 

administradas com apoio do professor especialista que possuem domínios 

sobre determinada deficiência. Entretanto esse domínio deveria ser garantido 

á todos os profissionais da educação, uma vez que a inclusão deveria ser 

discutida por todos. 
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 Para que aluno seja considerado aluno com necessidades educativas 

especiais é necessário que ele passe por uma avaliação para que se possa 

diagnosticar qual o seu tipo de deficiência. No município de Macaé segundo a 

coordenadora ao ser encaminhado para a escola o aluno é primeiramente 

avaliado pelo professor da classe comum. Caso a escola tenha a sala de 

AEE, será o professor especializado que fará a avaliação ou os outros 

profissionais que compõem a equipe, como psicólogo, psicopedagogo, caso 

não tenha a sala de multimídia ele é encaminhado para um profissional de 

saúde. 

 Segundo a coordenadora somente no ano de 2012 que o profissional 

do Serviço Social fará parte da equipe. A falta de um assistente social numa 

equipe multidisciplinar compromete o trabalho, uma vez que é este 

profissional poderá contribuir com sua visão social. Na medida em que o seu 

trabalho com a equipe poderá auxiliar no sentido de desconstruir alguns 

valores que às vezes estão presentes na vida das pessoas como, 

preconceito, discriminação e outras. 

 Além disso, o próprio código de ética profissional estabelece que o 

profissional do Serviço Social deva contribuir “na eliminação de todas as 

formas de preconceito, incentivando o respeito á diversidade, á participação 

de grupos socialmente discriminados e á discussão das diferenças.”. 

 O assistente social poderá contribuir para a efetivação da emancipação 

não só das crianças, mais também dos seus familiares, além de contribuir 

para o acesso aos bens e serviços. Sendo um dos princípios fundamentais 

postos pelo código de ética profissional, “Reconhecimento da liberdade como 

valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, 

emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais.”. 

 Ao delegar para um professor a tarefa de avaliar se o aluno é ou não 

aluno com necessidades educativas especiais, mesmo ele sendo um 

professor especialista não é uma tarefa adequada, já que laudos médicos só 

podem ser gerados por médicos e professor não tem nem a tarefa e nem 

qualificação para tal ação. 

  Uma vez que algumas deficiências não podem ser apenas observadas 

é preciso que se faça uma avaliação clínica para diagnosticá-la, e neste caso 

somente um médico poderá fazer a avaliação clinica. 
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 Um dos grandes problemas enfrentados pelos alunos com 

necessidades especiais às vezes é a falta de um diagnóstico, pois existem 

alguns tipos de deficiência que são difíceis de identificar. Segundo a 

coordenadora da educação especial do município de Macaé a escola solicita 

o diagnostico, caso o aluno não consiga, isto não se configura em um 

empecilho para que seja negada a ele a matrícula. 

 Segundo a LDB conforme já foi citado anteriormente no seu art.58 

estabelece que a educação especial para as crianças portadoras de 

necessidades especiais deve ser incluída preferencialmente nas escolas de 

ensino regular. Segundo a coordenadora o município tem se embasado na Lei 

de Diretrizes e Bases de 1996 para que seus alunos com necessidades 

educativas especiais sejam incluídos na rede regular de ensino. 

 Além disso, segundo a coordenadora o município está trabalhando 

para que as crianças sejam não só incluídas, mais é feito um trabalho para 

sua permanência na escola, esse trabalho é feito com as famílias, os 

professores e os outros alunos considerados “normais”, para que os alunos 

sejam aceitos por todos sem nenhum preconceito. 

Hoje, uma das principais demanda para a comunidade escolar é assegurar 
a permanência da criança e do adolescente na escola, paradoxalmente, na 
atualidade tem sido incentivada para determinados segmentos sociais 
através de políticas compensatórias. (GABERLINI, 2008, p. 63)  

   
 Neste sentido seria imprescindível o trabalho do assistente social para 

lidar com essas questões que são inerentes ao seu trabalho profissional. Uma 

vez que são questões demandas para o Serviço Social. 

 A escola necessita de um professor especialista para o atendimento 

educacional especializado (AEE). Esse profissional é importante nas salas 

multifuncionais, uma vez que eles estão aptos a contribuir para que os alunos 

desenvolvam suas habilidades, mas é importante que os professores 

especialistas trabalhem em conjunto com os professores das salas comuns, 

para o melhor desenvolvimento do aluno. 

 Segundo a coordenadora a escola do ensino regular está se 

preparando, pois a equipe é nova, sua atuação começou no final do ano 

passado. Segundo ela ainda tem muita coisa a ser feita para oferecer uma 

educação de qualidade para todos. 
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 Um das novas medidas implantadas para melhorar a qualidade do 

ensino das crianças com necessidades educativas especiais foi à realização 

de um concurso em 2009 para professores especialistas. 

 Segundo o secretário de Educação de Macaé, através do site da 

prefeitura, www.macaé.rj.gov.br, pela primeira vez foi realizado um concurso 

no município para privilegiar a educação inclusiva. São atualmente seis 

intérpretes de Libras, quatro professores de Libras e dois de Braile, além 

desses profissionais foram convocados vinte e oito professores para 

educação especial, além dos profissionais que são especialistas em 

deficiência intelectual. 

 Esse número de profissionais ainda é muito pequeno se compararmos 

com o total de vinte e quatro escolas que estão preparadas para receber as 

crianças com necessidades educativas especiais, e a quantidade de turmas 

de cada escola, ou seja, nem todos terão a presença dos professores 

especialistas trabalhando em conjunto com a professora da classe comum. 

Os serviços especializados que serão para auxiliar na melhoria da 

especificidade de cada aluno, não contemplará todos.  

 É importante que se faça uma pesquisa para conhecer a realidade 

local, é impossível fazer qualquer ação sem que se conheça a realidade. É 

importante saber o número exato de portadores de deficiência que o 

município tem para poder propor políticas que vão contribuir para que 

nenhuma criança especial fique fora da escola ou em ambientes segregados. 

 Entretanto mesmo que o número de professores ainda seja pequeno 

isso já é um começo, várias escolas do ensino regular já estão recebendo as 

crianças através de uma proposta inclusiva. Tive a oportunidade de conhecer 

o trabalho desenvolvido na escola Municipal Interagir, através do meu estágio 

na Coordenadoria Municipal Especializada de Atendimento ao Escolar 

(CEMEAS), esta instituição desenvolve um trabalho de apoio aos educandos, 

oferecendo aula de reforço escolar, psicologia, fonoudiologia, fisioterapia, 

psicopedagogia, além de atividades esportivas como natação, atletismo, 

futebol. 

 As escolas sempre encaminham as crianças que estejam passando por 

alguma dificuldade com aprendizado, o Cemeas procura recebê-la da melhor 

maneira possível, para isso o Serviço Social é a porta de entrada da 
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instituição, ao passar pelo assistente social caso a demanda não seja para 

ele, imediatamente ele encaminha para o profissional adequado. 

 Foi numa visita institucional a escola interagir que pude conhecer o 

trabalho desenvolvido pela escola, o assistente social foi convidado pela 

diretora para dar uma palestra para as crianças, para tentar diminuir as 

barreiras contra o preconceito, pois algumas crianças estavam sendo vítimas 

e muitas estavam com dificuldade de aceitar as diferenças. Nessa visita 

conheci a equipe que dá apoio técnico para escola, a grande decepção foi 

que não havia assistente social na equipe. A equipe supervisiona os 

professores e auxiliam no trabalho que será desenvolvido com as crianças 

com necessidades educativas especiais. A equipe promove encontros com os 

professores da rede municipal para que haja troca de saberes entre os 

profissionais.  

 Além disso, os professores têm participado de cursos promovidos pelo 

Ministério da educação e Cultura (MEC), em parceria com a secretaria de 

educação  que tem procurado equipar as escolas para que elas possam 

oferecer o melhor para as crianças. 

 Quando visitei a escola tive a oportunidade de ver os materiais 

utilizados para ajudar as crianças nas suas atividades. A escola inclui as 

crianças com diversos tipos de deficiências, além de deficiencias físicas e de 

deficiência mental de alta complexidade. “Na escola Interagir as crianças 

estudam na mesma sala com os ‘normais”, porém a professora recebe apoio 

da professora especialista para auxiliá-la.  

 O espaço é o grande problema porque as crianças precisam ficar no 

térreo e as salas do térreo são muito pequenas, por isso a escola não pode 

receber grande quantidade de alunos, a escola trabalha apenas com a 

educação infantil e ensino fundamental, além de freqüentarem a escola as 

crianças freqüentam a escola no contra turno para desenvolver melhor as 

suas habilidades. E ainda contam com o apoio da Associação Macaense de 

apoio ao Cego (AMAC). Esta associação durante muito tempo educava as 

crianças cegas do município, entretanto com a proposta de educação 

inclusiva a AMAC através de convênio com a prefeitura passou a servir como 

um serviço de apoio aos alunos e não mais como uma escola especial. 
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 O CEMEAES também trabalha com as crianças que possuem 

deficiência física, através de atividades aquáticas adaptadas desenvolvidas 

pelos profissionais da educação física, além dos profissionais da fisioterapia. 

 O Serviço social do cemeaes através da coordenadora do Serviço 

Social sempre procurou desenvolver o trabalho articulado com os outros 

profissionais pelo fato de que muitos usuários muitas vezes passam pelos 

mesmos profissionais e uma ação articulada contribui para que o usuário 

consiga melhores resultados frente as suas demandas. 

  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho teve por finalidade principal colocar em evidência algo que 

se tornado cada vez mais comum na sociedade contemporânea, que é o 

processo de inclusão de crianças com necessidades educativas especiais que 

no mesmo ambiente das crianças comuns.  

 Este trabalho foi realizado através de um processo de investigação 

bibliográfica, de análise documental. O trabalho contribui para minha 

formação profissional e possibilitou conhecer como se estabelece o processo 

de inclusão de crianças com necessidades educativas especiais no município 

de Macaé. 

  Através da pesquisa bibliográfica e documental e da entrevista com a 

coordenadora da educação especial do município de Macaé e da aplicação 

dos questionários entre professores foi possível responder as questões 

centrais da pesquisa. 

  O trabalho tem uma ligação direta com o Serviço social, ele não deixou 

de referenciar alguns elementos centrais que permeiam a profissão do 

assistente social. Ao discorrer sobre os processos educacionais e suas 

formas de exclusão, sendo a escola um lócus de trabalho do assistente social, 

este trabalho indiretamente contribuirá para a formação profissional. Segundo 

Gaberlini, (2008), a educação é um campo privilegiado para atuação do 

profissional do Serviço Social. 

 Como forma de entender não só os processos educacionais, mais a 

realidade de exclusão que se encontram muitas crianças no país, a escola 
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acaba se transformando em ambientes de exclusão mais também em 

ambientes segregados, uma vez que ela não consegue criar condições de 

acesso para todos. 

 A pesquisa se propôs a responder as indagações proposta pelo 

pesquisador através de suas hipóteses. As conclusões que eu cheguei 

conseguiu  responder as principais indagações: 

A política de inclusão do município de Macaé tem se embasado nas normas 

estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, pela atual Lei de 

Diretrizes e Base da Educação que prioriza que as crianças com 

necessidades educativas especiais devam ser incluídas no mesmo ambiente 

das crianças normais, ou seja, nas escolas de ensino regular. 

 O processo de inclusão ainda caminha lentamente mais algumas 

medidas já estão sendo feita para que as escolas se preparem para essa 

nova realidade. 

 O grande desafio é trabalhar para que a educação oferecida para os 

portadores de necessidades educativas especiais seja uma educação de 

qualidade baseado no principio de igualdade. Além de criar mecanismo para 

que todos com ou sem deficiência possam ser incluídos no sistema de regular 

de ensino; 

 A grande dificuldade de comprovação da deficiência através de laudo 

médico não tem se constituído de empecilho para que as crianças sejam 

matriculadas. 

 O grande problema está em delegar para o professor especialista ou o 

professor do ensino comum a tarefa de diagnosticar a deficiência, isto é grave 

uma vez que os professores não estão habilitados para essa função. 

 Com isso a entrevista e a analise documental e o questionário 

aplicados entre os professores das escolas da rede municipal de ensino de 

Macaé foram de grande importância para que se chegasse ás conclusões 

descritas acima, pois elas foram os elos que ligaram o que se defendia na 

teoria com a realidade dos fatos, fazendo enxergar com mais clareza as 

coisas como elas são realmente. 

 A tentativa da apreensão da realidade sob um aporte teórico, que leva 

luz para o entendimento de uma dinâmica da sociedade que busca incluir as 
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crianças com necessidades educativas especiais no sistema regular de 

ensino. 

 A temática não se esgota através desse trabalho, a inclusão é um 

processo longo que demanda outras pesquisas para compreender a 

realidade. Para que no futuro próximo seja possível vislumbrar uma nova 

perspectiva para as crianças com ou sem deficiência. 
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6. ANEXOS 

 

- Anexo 1: 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que é 

parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso, requisito para a 

graduação do curso de Serviço Social da UFF. 

 Sua participação consciente, voluntária e livre é de grande importância 

para o desenvolvimento desta pesquisa. Além disso, garantimos fidelidade 

das informações fornecidas por você. 

 Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, 

juntamente com o entrevistador, termo o qual você terá uma cópia. 

 

  

 Eu...................................................................................., declaro que li 

as considerações feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer 

as informações solicitadas através de um questionário. 

                                                                          Rio das Ostras, __/__/__ 

 

 

                                               

____________________________________________    

                                                                             Entrevistado 

 

 

 ____________________________________________ 

                                                                             Entrevistador 
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- Anexo 2: 

 

Roteiro de entrevista 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA A ENTREVISTA COM A COORDENADORA DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE MACAÉ 

 

1- Como se constitui a política de educação especial no município? 

Resposta. Acompanhamos a política do MEC, na perspectiva inclusiva. 

Política complementar através do AEE (atendimento educacional 

especializado). O MEC encaminha para as escolas salas multifuncional e o 

próprio MEC através do Censo escolar encaminha a criança para a escola 

que estiver mais próxima de sua casa. 

A sala é instalada dentro da própria escola para que o aluno possa receber o 

atendimento especializado. Sendo que as salas não poderão substituir o 

ensino dado na classe regular, tanto que ela funciona no contra turno. 

Servindo para apenas para auxiliar e melhorar o desenvolvimento do aluno. 

 

2- Quantas escolas atendem as crianças especiais no município e quantas 

escolas o município possui? 

Resposta. O município de Macaé possui 107 escolas. Destas apenas 24 

escolas estão equipadas para receber os alunos com necessidades 

educativas especiais. 

 

3- Quantos alunos o município tem matriculado? 

Resposta. 34.906 alunos 

 

4- Sabem quantos desses alunos são portadores de necessidades especiais? 

Resposta. Não sabemos com certeza, pois até agora não foi feito nenhuma 

estatística neste sentido. Apenas fazemos um cálculo estimativo que gira em 

torno de 2,5% dos alunos. 

5-Como é feita a avaliação para que o aluno seja considerado aluno com 

necessidade educativa especial? 
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Resposta. O aluno ao ser encaminhado para a escola passa por uma 

avaliação feita pelo professor, caso a escola tenha a sala de AEE, será o 

professor especializado desta sala ou outros profissionais que compõem a 

equipe, como psicólogo, psicopedagogo. Caso não tenha a sala ele é 

encaminhado para um profissional de saúde 

 

6- A equipe não tem assistente social? 

Resposta. Somente agora no final do ano que ele foi incorporado a equipe. 

 

7- Quem faz essa avaliação? 

Resposta. Inicialmente a professora ou a professora especializada da sala 

multifuncional, depois a equipe.  

 

8- A escola exige diagnóstico médico dos alunos que possuem alguma 

deficiência?  

Resposta. Solicita. Mas não é necessário, não é rígido, não é por falta de um 

diagnóstico médico que vai ser negado a matrícula para o aluno. 

 

9- O município trabalha para que as crianças com necessidades educativas 

especiais possam ser inseridas no sistema regular de ensino conforme a 

LDBEN de 96? 

Resposta. Sim  

 

10 – Como é feito esse processo? 

Resposta. O município está trabalhando para que as crianças sejam não só 

incluídas, mais é feito um trabalho para sua permanência na escola, esse 

trabalho é feito com as famílias, os professores e os outros alunos 

considerados “normais”. Para que os alunos sejam aceitos por todos sem 

nenhum preconceito. 

 

11 – A escola possui algum professor especialista? 

Resposta. Sim, professor com especialidade no atendimento educacional 

especializado. 
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12 – A escola de ensino regular está preparada para receber esses alunos? 

Resposta. Ela está se preparando. Pois a equipe é nova, sua atuação 

começou no final do ano passado. Temos muito ainda a fazer para oferecer 

uma educação de qualidade para todos. 
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- Anexo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA COM A PROFESSORA DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ 

 

PROFESSOR UM 

 

1- Você participou de algum curso de especialização para trabalhar com as 

diferenças dos alunos com necessidades educativas especiais? Na sua turma 

quantos alunos são alunos com necessidades educativas especiais? 

R. Sim, participei do curso de Libras e fiz uma pós-graduação na área de 

inclusão que me possibilitou conhecer e aprofundar na discussão á cerca 

desse tema. A minha turma é composta de nove crianças com necessidades 

educativas especiais. 

 

2- Você se especializou em algum tipo de deficiência? 

R. Sim. Ao fazer o curso de Libras me abriu caminho para trabalhar com 

crianças que são surdos e mudos. E lidar as diferenças dessas crianças.  

 

3- Qual o apoio dado pelo governo municipal através da coordenadoria da 

educação especial para os profissionais que trabalham com crianças 

deficientes? Que tipo de apoio? O que acha sobre o número de alunos nas 

salas? 

R- O governo municipal tem se preocupado mais em dar ênfase aos projetos 

que são desenvolvidos para atender as crianças que tem problema de 

aprendizagem, as crianças que possuem deficiência acabam por ficar em 

segundo plano, principalmente aquelas que possuem deficiências físicas e 

mentais, a prioridade tem sido em relação às crianças com deficiências 
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auditivas e visuais, uma vez que as escolas estão mais aptas para recebê-las. 

O apoio das crianças com deficiências auditivas tem sido desenvolvido 

através de ações que culminaram com a efetivação de vários professores de 

Libras através do concurso público para professores especialistas. As 

crianças com deficiência não estão freqüentando as aulas porque o transporte 

contratado para trazê-las a escola foi desativado por falta de pagamento aos 

motoristas que prestam serviço para prefeitura com seu próprio veículo. Acho 

que esse número mostra uma contradição, uma vez que esse número é ideal, 

pois para desenvolver um trabalho que possa realmente surtir efeito é 

necessário que a turma seja pequena, ao mesmo tempo é necessário ampliar 

o número de turmas que vão receber esses alunos, caso contrário muitas 

crianças com necessidades educativas especiais vão ficar de fora do sistema. 

 

4- Você trabalha com apoio de outro professor? 

R- Sim. 

 

5- Você percebe que seu trabalho está ajudando no desenvolvimento das 

crianças? 

R- Sim, na medida em que percebo que elas vão desenvolvendo suas 

habilidades, não da mesma maneira que os alunos considerados “normais”, 

mais ao seu tempo.  

 

6- Qual a participação dos pais no processo de inclusão das crianças? 

R- A grande maioria é super participativa, compreende que se não houver 

uma parceria ente eles e a escola o desenvolvimento da criança será 

comprometido, mesmo com todas as diversidades os pais não medem 

esforços para ajudar os seus filhos. 

 

7- Você percebe entre os alunos “normas” dificuldade de aceitar as crianças? 

R- No início sim, mais depois que é feito um trabalho para priorizar as 

diferenças as dificuldades vai desaparecendo e essas dificuldades aparecem 

geralmente entre as crianças maiores, pois as crianças menores não 

demonstram dificuldades, ao contrário às vezes querem até ajudar cuidar do 

amiguinho. 
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8- Você participa ou já participou de algum curso financiado pela 

administração municipal? 

R- Sim, já participei do curso de formação continuada oferecido pela 

secretaria da educação municipal com apoio do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) e financiado pela administração municipal. 

 

 

 PROFESSOR DOIS 

 

1- Você participou de algum curso de especialização para trabalhar com as 

diferenças dos alunos com necessidades educativas especiais? Na sua turma 

quantos alunos são alunos com necessidades educativas especiais? 

R- sim, fiz um curso de formação continuada oferecida pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), com ênfase na educação inclusiva.Na turma há 

oito crianças com necessidades educativas especiais. 

 

 

2- Você se especializou em algum tipo de deficiência? 

R- não 

 

3- Qual o apoio dado pelo governo municipal através da coordenadoria da 

educação especial para os profissionais que trabalham com as crianças 

deficientes? Que tipo de apoio? O que acha do número de alunos nas salas? 

R- O governo municipal através da coordenadoria tem criado condições de 

apoio para que o profissional esteja se qualificando para entender essa nova 

realidade nas escolas. Através da equipe multidisciplinar composta por 

profissionais técnicos que procura dar suporte não só as escolas, mais 

principalmente aos profissionais buscando promover encontros para discutir 

conjuntamente as ações que contribuíram para ampliar não só acesso mais a 

permanência das crianças com necessidades educativas especiais. Em 

relação à quantidade de alunos nas salas o melhor é que não seja um número 

tão elevado, pois uma sala com poucos alunos o trabalho desenvolve melhor 

e o resultado seria mais satisfatório. 
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4- Você trabalha com apoio de outro professor? 

R- sim, na minha turma há o professor especialista em Libras. 

 

5- Você percebe que seu trabalho está ajudando no desenvolvimento das 

crianças? 

R- Sim, pois os próprios pais percebem os avanços das crianças. 

 

6- Qual a participação dos pais no processo de inclusão das crianças? 

R- Os pais participam ativamente, pois sabem da importância do seu apoio 

para que as crianças se desenvolvam. 

 

7- Você percebe entre os alunos “normais” dificuldade de aceitar as crianças? 

R- a dificuldade muitas vezes não é nem das crianças “normais” e sim dos 

pais que acham que o aluno com dificuldades exigirá mais do professor e 

outros não terão tanta atenção do professor, por isso é importante trabalhar 

as diferenças não só entre os alunos, mais também entre os pais. 

 

8- Você participa ou já participou de algum curso financiado pela 

administração municipal? 

R- Sim, de um curso de Libras oferecido pela secretaria de educação em 

parceira com o Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
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PROFESSOR TRÊS 

 

1- Você participou de algum curso de especialização para trabalhar com as 

diferenças dos alunos com necessidades educativas especiais? Na sua turma 

quantos alunos são alunos com necessidades educativas especiais? 

R- Sim, fiz uma pós- graduação em inclusão escolar. Na turma há dez 

crianças com necessidades educativas especiais. 

 

2- Você se especializou em algum tipo de deficiência? 

R- não 

 

3- Qual o apoio dado pelo governo municipal através da coordenadoria de 

educação especial para os profissionais que trabalham com as crianças 

deficientes? Que tipo de apoio? O que acha do número de alunos nas salas? 

R- O governo através da coordenadoria tem procurado apoiar as ações da 

escola e dos profissionais proporcionado uma maior articulação entre a rede. 

Uma das medidas tem sido uma equipe de diferentes profissionais que auxilia 

os profissionais para melhor entender essa nova realidade, oferecendo 

encontros, palestras e cursos no sentido de apreender a realidade. O número 

de alunos não deva ser grande, pois para o melhor desenvolver as 

habilidades dos alunos com necessidades educativas especiais e o professor 

poder auxiliar todos. 

 

4- Você trabalha com apoio de outro professor? 

R-Sim, em conjunto com o professor especialista. 

 

5- Você percebe que seu trabalho está ajudando no desenvolvimento das 

crianças? 

R- Sem dúvida, uma vez que ele tem contribuído para ajudar os alunos com 

necessidades educativas especiais desenvolverem suas habilidades. 

 

6- Qual a participação dos pais no processo de inclusão das crianças? 

R- Tem sido positiva, uma vez que sem participação ampla dos pais o 

trabalho não desenvolverá da mesma maneira. 
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7- Você percebe entre os alunos “normais” dificuldade de aceitar as crianças? 

R- No primeiro contato sim, mais depois com aproximação as diferenças e 

preconceitos vão sumindo. 

 

8- Você participa ou já participou de algum curso financiado pela 

administração municipal? 

R-não.  
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