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Deficiente 

 
"Deficiente" é aquele que não consegue modificar sua 
vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da 
sociedade em que vive, sem ter consciência de que é 
dono do seu destino. 
"Louco" é quem não procura ser feliz". 
"Cego" é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, 
de fome, de miséria. 
"Surdo" é aquele que não tem tempo de ouvir um 
desabafo de um amigo, ou o apelo de um irmão. 
"Mudo" é aquele que não consegue falar o que sente e se 
esconde por trás da máscara da hipocrisia. 
"Paralítico" é quem não consegue andar na direção 
daqueles que precisam de sua ajuda. 
"Diabético" é quem não consegue ser doce. 
"Anão" é quem não sabe deixar o amor crescer. 
E "Miserável" somos todos que não conseguimos falar 
com Deus.   (Vilella, Renata 1990) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMO 
 
 
 

 
 O presente trabalho visa apresentar a trajetória da Educação Especial 
no Brasil e sua evolução com reformulações de Leis e Decretos na construção 
de políticas publicais educacionais inclusivas, que promove propostas 
pedagógicas para assegurar o acesso das pessoas com necessidades 
educacionais especiais nas escolas da rede pública de ensino. O programa  
definido Sala de Recursos Multifuncionais, tem um papel importante nas 
escolas públicas que são contempladas com esse programa, pois  tem como 
principal objetivo oferecer AEE- atendimento educacional especializado para os 
alunos público alvo da educação especial. O estudo de cunho descritivo, 
procura mostrar a análise dos dados da pesquisa de campo realizada com a 
coordenadora do setor de Educação Especial da Secretaria Municipal de 
Educação, gestores e professores que atuam nas classes comuns de ensino 
regular e salas de recursos multifuncionais nas escolas do município de Macaé. 
Com as coletas de dados podemos ressaltar que, mesmo com as mudanças 
ocorridas através da efetivação das políticas públicas educacionais,ainda são 
necessárias algumas  ações para ampliação do processo de uma  educação 
pública de qualidade para várias crianças e adolescentes com deficiência. 
 
 
Palavras-Chaves:Educação especial,educação inclusiva,sala de recursos 
multifuncionais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

 This paper presents the trajectory of Special Education in Brazil and its 
evolution with reformulations of Acts and Decrees in building inclusive 
educational policies publicais, which promotes educational proposals to ensure 
access for people with special educational needs in teaching public schools . 
The program set Multifunction Resource Room, plays an important role in public 
schools that are included with this program because it aims AEE- offer 
specialized educational services for the target group of special education 
students. The descriptive research study seeks to show the analysis of field 
surveys data to the coordinator of Special Education sector of the City 
Department of Education, managers and teachers who work in regular classes 
of regular teaching and multi-functional resources in schools city of Macaé. With 
the data collection we mention that even with the changes through the 
execution of educational policies are still needed some actions to expand the 
process of a quality public education for many children and adolescents with 
disabilities. 
 
 
Key Words : special education , inclusive education , multifunctional resource 
room. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho procura contribuir com o debate da Educação Especial no 

Brasil, bem como com a compreensão do Programa “Sala de Recursos 

Multifuncionais”, no que tange ao seu funcionamento para o processo da 

“inclusão” escolar de alunos com deficiências / necessidades educacionais 

especiais no ensino regular das escolas públicas do município de Macaé. 

Durante o processo da realização  do trabalho nos deparamos com vários 

obstáculos, um deles foi a falta de documentos público municipal ou até mesmo 

uma cartilha que apresentasse a realidade do serviço oferecido nas escolas 

públicas do município, entre outros. 

 O interesse pelo trabalho surgiu a partir das observações feitas durante 

os períodos de estágio curricular em Serviço Social, realizado no Cemeaes 

(Coordenadoria Extraordinária de Apoio ao Escolar). O Cemeaes é uma 

instituição pública, que oferece assistência para crianças e adolescentes com 

deficiências, física, mental, intelectual e síndromes, com atendimento 

direcionado por uma equipe multiprofissional do setor da neuro-pediatria. 

Abrange os alunos da rede municipal de ensino de Macaé, toda comunidade 

municipal e regiões vizinhas, procurando construir ações preventivas e 

cuidados que possibilitem bem-estar físico, cognitivo, afetivo e social a todos 

que procuram seus serviços, mediante encaminhamento escolar, atestado 

médico ou demanda espontânea. 

 No decorrer dos atendimentos e na rotina do exercício profissional da 

Assistente Social, os responsáveis pelas crianças e adolescentes com 

deficiência relatavam sobre os receios que tinham a respeito da educação 

pública e as dificuldades que enfrentavam, devido pouco investimento em 

políticas educacionais voltadas para o público alvo da educação especial, falta 

de transporte  social adequado para os alunos chegarem ao atendimento da 

instituição e das escolas da rede pública do município. 

 A partir dessa demanda que constantemente se apresentava aos 
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atendimentos, me perguntei: como ocorre a “inserção” e o atendimento das 

crianças e adolescentes com deficiência na rede pública de ensino da cidade 

de Macaé? Quais são os métodos para qualificação desses alunos? Além 

dessas, várias perguntas foram levantadas no intuito de desenvolver o 

conhecimento e pensar respostas para além da mistificação da realidade 

(posta, muitas vezes, pelos familiares dos alunos) e contribuir com essa 

discussão para o debate profissional. 

 Neste caso, elaborar um trabalho que nos possibilita refletir sobre o 

cotidiano profissional e fortalecer estratégias de lutas pela construção de 

políticas públicas que garantem os direitos humanos desses usuários, é um 

exercício desafiador, pois de acordo com a afirmação de Iamamoto (2008): 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 
propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar 
direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser 
um profissional propositivo e não só executivo. (IAMAMOTO,2008, 
p.20) 

 Desse modo, o objetivo geral deste trabalho se traduz em identificar 

como se desenvolve a dinâmica da “inserção” das crianças e adolescentes com 

necessidades educacionais especiais (em sala de recursos multifuncionais) na 

rede pública de Ensino do Município de Macaé. Para tanto, procuramos 

verificar a quantidade de escolas públicas no município que oferecem 

educação com salas de aulas multifuncionais; pesquisar como acontece o 

processo de “inclusão” das crianças e adolescentes com necessidade 

educacionais especiais na rede de Ensino Público; verificar as condições de 

adaptabilidade e aprendizagem a que essas pessoas com deficiência têm 

acesso, dentre outras ações metodológicas, como pesquisa bibliográfica e  

questionários.  

 Dividimos o trabalho em dois capítulos: o primeiro, inicia-se traçando a 

trajetória histórica da Educação Especial no Brasil à luz da dinâmica das 

expressões da "questão social", e seu impacto na vida das pessoas com 

deficiência. Também aborda algumas conquistas obtidas na reformulação e 

construção de Leis e Decretos que asseguram os direitos e deveres das 

pessoas com deficiência, sinalizando a importância de essas pessoas estarem 
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atentas para verificarem se seus direitos estão sendo efetivados. No segundo 

capítulo é apresentada a contextualização dos programas do Governo Federal, 

que oferece recursos e serviços para uma “educação inclusiva” e apresentação 

da análise dos dados da pesquisa de campo realizada em duas escolas 

públicas do município de Macaé. 

 Assim, acreditamos que esta pesquisa é relevante para a compreensão 

dos fundamentos históricos da Educação Especial, trazendo para o debate do 

Serviço Social um fortalecimento de discussões que possibilitam elaboração de 

estratégias e lutas pelo direito efetivo à Educação das pessoas com 

necessidades educacionais especiais.   
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CAPITULO I 

 

PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

  

 Para compreender como se organizou o atendimento educacional às 

pessoas com deficiência, é preciso recorrer à história, observando com ela os 

movimentos e seus principais personagens, organizações, documentos oficiais, 

entre outros, que contribuíram para o desenvolvimento histórico da educação 

especial.  

É importante sinalizar que o termo Educação Especial é uma definição bem 

atual1 . Durante anos a educação especial não era classificada como uma 

modalidade de ensino, que potencializa através de atendimentos educacionais 

especiais o desenvolvimento do aluno com deficiência nas escolas públicas de 

ensino regular. 

 Dessa forma, Mazzotta (1996), nos confirma que: 

 

A defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas 
com deficiência é atitude muito recente em nossa sociedade. 
Manifestando-se através de medidas isoladas, de indivíduos 
ou grupos, a conquista e o reconhecimento de alguns direitos 
dos portadores de deficiências podem ser identificados como 
elementos integrantes de políticas sociais, a partir de meados 
deste século.(MAZZOTTA,1996,p.15) 

 

 Partindo desse emaranhado procuraremos ressaltar alguns aspectos da 

Educação especial no contexto brasileiro.  

Durante décadas, não havia nas normas do país a garantia da educação 

para a população pauperizada2, sendo evidente que esse direito também era 

negado às pessoas com alguma deficiência, pois muitos viviam à margem da 

sociedade. 

                                                             
1 Segundo Mazzotta, "até o final do século XIX diversas expressões eram utilizadas para 

referir-se ao atendimento educacional aos portadores de deficiência: Pedagogia de Anormais, 
Pedagogia Teratológia, Pedagogia Curativa ou Terapêutica, Pedagogia da Assistência Social, 
Pedagogia Emendativa" (MAZZOTTA,1996,p.17). 
2  Jannuzzi relata que ainda em 1834,  "A educação popular, e  muito menos a dos 

deficientes, não era motivo de preocupação". A população era iletrada na sua maior parte, as 
escolas eram escassas, e só recorriam a ela as camadas sociais alta e média, a escola não 
funcionou como crivo, como elemento de patenteação de deficiências"( JANNUZZI,2004,p.16). 
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Buscando na história da educação, constata-se que até o século XVIII as 

noções a respeito da deficiência eram basicamente ligadas a misticismo e 

ocultismo, existindo pouca base científica para o desenvolvimento de noções 

realísticas. Com isto, a falta de conhecimento sobre as deficiências contribuiu 

bastante para que esses indivíduos fossem estigmatizados, marginalizados, 

ignorados. A própria religião, que enfatiza ser o homem feito à "imagem e 

semelhança de Deus", sendo um ser perfeito, fortalecia a crença de que as 

pessoas com algum tipo de deficiência não estavam no "padrão de perfeição" e 

eram postas à margem da condição humana (Ibid,1996,p.16). 

 Por outro lado, o consenso social pessimista afirmava ser "incapacitada", 

"invalida", a pessoa com deficiência, o que levou essas pessoas a uma 

condição imutável. Isso permitiu uma omissão da sociedade em relação aos 

serviços e atendimentos às necessidades individuais específicas desses 

sujeitos que apresentavam necessidades especiais de cuidado. 

 Assim, somente quando em um determinado período histórico (século 

XIX) a sociedade apresentou condições de ações favoráveis é que algumas 

pessoas, leigas ou profissionais, com deficiência ou não, despontaram como 

líderes da sociedade em que viviam, para sensibilizar e organizar medidas para 

o atendimento às pessoas com deficiência. Esses sujeitos, como 

representantes dos interesses e necessidades das pessoas com deficiência, ou 

com elas identificadas, acreditavam que ao abrir espaços nas várias áreas da 

vida social fortaleceriam a construção de conhecimento e de alternativas de 

atuação para melhorar as condições de vida desses indivíduos (Cf. 

MAZZOTTA,1996, p.17 ). 

 Foi principalmente na Europa que surgiram os primeiros movimentos 

pelo atendimento às pessoas com deficiência, refletindo transformações nas 

atitudes dos grupos sociais, se concretizando em medidas educacionais. Tais 

ações educacionais foram se expandindo, primeiramente sendo levadas para 

os Estados Unidos e Canadá e, posteriormente, para outros países, inclusive o 

Brasil (Id.1996,p.17).  

 A partir do final do século XIX e início do século XX, a educação especial 

é colocada em evidência no âmbito social brasileiro, sob a influência de 
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experiências dos EUA e Europa, que caminhavam em passos largos a respeito 

dos serviços oferecidos às pessoas com deficiências. Assim Mazzotta (1996), 

afirma que: 

Inspirados em experiências concretizadas na Europa e Estados Unidos 
da América do Norte, alguns brasileiros iniciaram, já no século XIX, a 
organização de serviços para atendimento a cegos, surdos, deficientes 
mentais e deficientes físicos. Durante um século, tais providências 
caracterizaram-se como iniciativas oficias e particulares isolados, 
refletindo o interesse de alguns educadores pelo atendimento 
educacional dos portadores de deficiências. ( MAZZOTTA,1996, p.27 ) 

 Dessa forma, a educação para as pessoas com deficiência passou a 

existir de "maneira tímida" no cenário brasileiro (JANNUZZI,2004,p.6). Em 1854 

foi criado por D. Pedro II, através do Decreto Imperial nº. 1.428 na cidade do 

Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje denominado 

Instituto Benjamin Constant (IBC) e fundou ainda em 1857, pela Lei nº.839, o 

Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, hoje denominado Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES).  

Vale destacar a relevância do 1º Congresso de Instrução Pública em 

1883, em que um dos temas era sobre a sugestão de currículo e formação de 

professores para cegos e surdos, ou seja, debates que ainda são discutidos  

atualmente (Id,p.28-29). 

 No entanto, ainda em 1891, podemos apontar para uma pequena 

presença do Estado em relação às responsabilidades educacionais. Com isto, 

amplia-se o acesso nas instituições particulares, pois, os alunos tinham poucas 

oportunidades de realizarem matriculas em escolas regulares ou definidas 

como "normais", mesmo na implantação de instituições públicas com 

atendimento especializado em várias regiões do país.  

 Para maior análise dessa realidade utilizaremos a pesquisa de Peixoto, 

1981(apud KASSAR,1999,p.22) que observa em um Decreto-Lei do Estado de 

Minas Gerais, algumas afirmações que dispensam das aulas crianças e 

adolescentes quando apresenta as seguinte situações: 

“a) a falta de escola pública ou subvencionada num círculo de 
raio de dois quilômetros em relação às crianças do sexo 
feminino e de três para as crianças do sexo masculino; b) 
incapacidade física ou mental certificada pelo médico escolar 
ou verificada por outro meio idôneo; na incapacidade física se 
compreendem, além das deformações ou enfermidades que 
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fisicamente inabilitam para a freqüência, as moléstias 
contagiosas ou repulsivas; c) indigência, enquanto não se 
fornecer, pelos meios de assistência previstos neste 
regulamento, o vestuário indispensável à decência e à higiene; 
d) a instrução recebida em casa ou em estabelecimento        
particular” (Decreto - Lei n. 7970-A de 15 de outubro de 
1927,apud Peixoto,1981) 
 

 Diante disto, as instituições filantrópicas e assistenciais ganham cada 

vez mais forças em relação ao debate e estratégias para o avanço da 

educação das pessoas com deficiência no Brasil. A partir dessas ações, 

fomenta-se uma política voltada para concepção de caridade, por causa das 

poucas intervenções governamentais em instituições públicas, e a maior 

concentração dessa educação na esfera privada.  

No estreitamento desse percurso, a educação especial passa a ser 

construída como um tratamento, uma ação de ajuda, uma "promessa", como 

uma "esperança" (JANNUZZI, 2004, p.162), e não um sistema de educação 

que visa a construção de autonomia e conhecimento como um direito. 

Mesmo neste sentido, a preocupação da sociedade em educar as pessoas com 

algum tipo de deficiência abriu espaço para estudos científicos e técnicos que 

foram publicados no início do século XX.  

 Valem ressaltar alguns marcos na história da Educação Especial no 

Brasil. Na perspectiva d e Mazzotta (1996, p.30-31), se aponta a contribuição 

do Dr. Carlos Eiras, que levou para o 4º Congresso Brasileiro de Medicina e 

Cirurgia, realizada no Rio de Janeiro no ano  de 1900, a monografia com o 

título “Educação e Tratamento Médico-Pedagógico dos Idiotas”. Já em 1915, 

outras publicações vêm ampliar a discussão sobre educação de deficientes: “A 

Educação da Infância Anormal da Inteligência no Brasil”, “Tratamento e 

Educação das Crianças Anormais da Inteligência” e “A Educação da Infância 

Anormal e das Crianças Mentalmente Atrasadas na América Latina”.  

 Por volta de 1920, foi publicado pelo Professor Norberto de Souza Pinto, 

de Campinas (SP), o livro “Infância Retardatária". No período subseqüente, 

início de 1926, foi criado o Instituto Pestalozzi, no Rio Grande do Sul, 

reconhecida como a primeira instituição privada no país, onde atendia aos 

alunos e também ofereciam serviços a partir de convênios com instituições 

publicas. Também, no ano de 1927 é aprovado o Código de Menores, que só 
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foi modificado substantivamente em 1990, com a positivação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

No decorrer do período histórico da educação especial, é interessante 

apontar o que estava ocorrendo no país durante essa trajetória: o 

reconhecimento de direito da organização sindical, redução da jornada de 

trabalho de 12 horas diárias, aprovação da Lei Eloy Chaves (criação de Caixas 

de Aposentadoria e Pensão - CAPs), são algumas ações em um país que 

estava iniciando o "formato da política social" (KASSSAR,1999,p.23; BEHRING 

e BOSCHETTI, 2007,p.80).  

 Ainda na concepção de Mazzotta (1996, p.33), no âmbito do 

atendimento às pessoas com deficiência visual, no ano de 1928 funda-se o 

Instituto de Cegos Padre Chico na cidade de São Paulo, onde atendia crianças 

com idade escolar, realizando atividades em uma escola residencial. Esse 

disponibilizava seu espaço para prestação de serviços assistenciais, como 

consultas médicas, dentarias, garantia de alimentos, orientações, "mobilidade", 

e também funcionava como internato e externato. 

 Outro Instituto que marcou nos finais da década de 1920 foi o Santa 

Terezinha, em Campinas, que se iniciou com a volta de duas freiras brasileiras 

de Paris, onde profissionalmente se especializaram, para trabalharem com 

deficientes auditivos. Dessa maneira, o estabelecimento firma convênio com 

órgãos Federais, Estaduais e Municipais, e passa a ser reconhecida e bem 

conceituada na área de Educação Especial, com um ensino especializado aos 

estudantes considerados deficientes auditivos, possibilitando a formação do 1º 

ano do ensino fundamental, com "atendimento médico, fonoaudiólogo, 

psicológico e social" (ibid,1996,p.35).  

 Neste resgate da história da Educação Especial é relevante sinalizar que 

em 1930 tivemos a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública, o 

Conselho Nacional de Educação e, também, o Conselho Comercial. Esse 

período marcou a nação brasileira, pois segundo Carli, no contexto da 

Revolução de 1930, através do ministro Francisco Campos, "começaram as 

reformas que marcariam o selo do novo tempo na Educação: a sociedade 

brasileira tornava-se capitalista e o ensino atenderia às necessidades criadas 
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pela história”. A necessidade principal era a "força de trabalho para a indústria" 

(Cf. 2010, p.63). 

 Para prosseguimos, também é importante assinalar o interesse do 

Estado de São Paulo na educação especializada, tomando algumas decisões 

políticas através da criação do Código de Educação de 1933, inclui a educação 

especializada no cotidiano "da educação em geral e, mais ainda, no âmbito da 

educação pública". Para o funcionamento da educação especializada são 

estabelecidas nove "escolas especializadas autônomas com mobilidade de 

atendimento escolar" para as pessoas com deficiências físicas, mentais, 

auditivas, entre outras. O referido Código de Educação "possibilita a 

organização de escolas especiais junto a hospitais de crianças em idade 

escolar, para crianças que não possam frequentar classes ou escolas comuns", 

em relação à longa distância ou que estejam hospitalizadas. Esse atendimento 

educacional aos alunos deveria ser confiado a professores (ibid,1996,p.141).  

 A partir da evolução na forma de atendimento das classes especiais 

publicas e privadas, apresenta-se na sociedade, mesmo de maneira "lenta", o 

destaque para educação que passa a ser vista socialmente de outra forma, 

como um direito de todos os indivíduos. Esse direito é conceituado na 

Constituição Brasileira de 1934, artigo 149, quando são traçadas as diretrizes 

da Educação Nacional, visto que é responsabilidade da União, dos Estados e 

família difundir a educação.  

  Assim, identificamos que: 

A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela 
família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes 
proporcioná-la à brasileiros e à estrangeiros domiciliados no 
País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 
econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 
consciência da solidariedade humana.( BRASIL, 1934). 

 Apesar da compreensão pela sociedade dessa época, em ter a 

educação como um "direto de todos", é notório com a sinalização anterior, o 

"crescimento do número das escolas públicas iniciadas nesse período", mas 

ainda é muito "pequeno o número de crianças com deficiências matriculadas" 

Kassar (1999,p.27). Mesmo com o aumento das ações públicas e privadas 

interessadas em dar respostas à necessidade de inserir socialmente esses 
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sujeitos em um padrão de “normalidade”, pautadas na "solidariedade humana" 

e em tratamentos diários, todas elas não foram suficientes, pois precisavam ir 

além das ações momentâneas. 

 Após positivação da Constituição de 1934, que afirma indiretamente o 

direito a educação especial para as pessoas com deficiência, em 1935 foi 

criada em Belo Horizonte a Escola Estadual Instituto Pestalozzi, para 

tratamento de deficientes auditivos e mentais. Tendo início com o trabalho da 

professora Helena Antipoff. Segundo orientações da professora ocorreram 

outras implantações de instituições, uma delas localizadas no Rio de Janeiro 

no período de 1948, chamada de Sociedade Pestalozzi do Brasil (SPB), era 

caracterizada como instituição particular de caráter filantrópico para o "amparo 

de crianças e adolescentes deficientes mentais, reeducando-os para uma 

possibilidade de vida melhor".  Foi a primeira Sociedade Pestalozzi a orientar 

no "pré-profissionalizante de jovens deficientes mentais" e a se responsabilizar 

pela primeira instalação de "Oficinas Pedagógicas para deficientes mentais no 

Brasil" (MAZZOTTA,1996,p.43). 

 No período de 1940 a 1948, aconteceram diversas expressões que 

contribuíram para funções educativas: edição em Braille da Revista Brasileira 

para Cegos do Instituto Benjamim Constant; elaboração do primeiro curso 

didático para formação especializada de professores na Fundação Getulio 

Vargas no Rio de janeiro - no longo prazo, o curso foi mantido pelo Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). Outro órgão importante foi a 

Fundação para o Livro de Cegos no Brasil (FLC), que se empenhava na 

realização de atividades que focavam o bem-estar, a reabilitação e educação 

para as pessoas cegas e com outras deficiências (MAZZOTTA,1996,p.33 ). 

A área de acompanhamento às pessoas com deficiência físicas, visuais, 

auditivas, mentais se fortalece de forma expressiva quando as instituições 

organizam os serviços oferecidos aos “excepcionais”, mesmo com 

atendimentos públicos e particulares isolados. Porém, é no final da década de 

1950 e começo de 1960 que a educação especial caminha no cenário 

educacional brasileiro com ações claras e efetivas para sua evolução, 

juntamente com iniciativas oficias. 
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  Nos anos de 1950, ocorreu a fundação de uma das mais importantes 

instituições para reabilitação de crianças e adolescentes no Brasil, conhecida 

como “Associação de Assistência á Criança Defeituosa - AACD". Desenvolve 

serviços terapêuticos especializados, psicológicos, médicos, fonoaudiólogos, 

fisioterapia, terapia ocupacional e serviço social, entre outras assistências 

como alimentação, transporte especial. A AACD contribuiu no fortalecimento da 

educação e atendimento às pessoas com deficiência, em âmbito nacional e 

internacional. Em 1953, também é fundada a Sociedade Pestalozzi em São 

Paulo, dando andamento no trabalho educacional e na criação de uma escola 

de pais (ibid,1996,p.41).  

 Ainda conforme o autor, vale destacar o surgimento de entidades que 

propagam, via manifestações, a inserção dessas "crianças e adolescentes nas 

escolas de ensino regular" no período mencionado (idem,1996,p.25). Um dos 

acontecimentos que solidificou algumas causas foi que começou a aparecer 

iniciativas das famílias, como grupos de pais e pessoas que apoiavam esses 

objetivos, pelo que em 11 de dezembro de 1954, foi criada a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no Rio de Janeiro, fundada por 

influência dos "membros da Nacional Association for Retarded Chiidren 

(NARC), uma organização fundada em 1950 nos Estados Unidos" (idem,p.46). 

Durante anos, muitos governos liberam verbas para conceder assistência para 

as APAEs, que conquistavam algumas normas, voltadas para os interesses 

dos considerados deficientes.  

Com esse desdobramento, 

A criação da APAE-RIO foi seguida da junção de várias 
APAEs: Volta Redonda(1956), São Lourenço,Goiânia, Niterói, 
Jundiaí, João Pessoa e Caxias do Sul (1957), Natal (1959), 
Muriaé (1960), São Paulo (1961), contando hoje com uma 
importante Federação Nacional das APAEs, com mais de mil 
entidades associadas. (MAZZOTTA,1996,p.47) 

O Brasil conta com mais de mil APAEs vinculadas á Federação 

Nacional, e cerca de "duzentos e trinta” localizadas no Estado de São Paulo. 

Criada em 1961,a APAE de São Paulo teve grande importância e destaque no 

âmbito educacional estadual e nacional (ibid,1996,p49). Com avanços dos 

atendimentos pelas APAEs e Pestalozzis, tramitava-se no país cada vez mais, 
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a preocupação com a necessidade da educação dos deficientes, sendo 

fundamental ampliar  ações do poder público.  

 Diante de tudo que já foi explanado, ainda através do estudo de 

Mazzotta (1996) e outros autores, abordaremos dados marcantes do processo 

histórico e contraditório de constituição do campo da Educação Especial no 

Brasil, particularmente a partir de 1957, quando emergem ações mais 

eficientes por parte do Estado. Nota-se que em 1957, no Estado do Rio de 

Janeiro, foi criada a Campanha para Educação do Surdo Brasileiro (CESB), 

funcionando no Instituto Nacional de Surdos (INES).  

 A campanha tinha objetivo de promover ações diretas mediante a 

realização de convênios com instituições públicas e privadas. Um ano depois, 

organiza-se a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes 

de Visão, com ligação ao Instituto Benjamim Constant (IBC). Após dois anos, 

foi nomeada como Campanha Nacional de Educação de Cegos. Em torno de 

1960, é elaborada outra Campanha Nacional, essa direcionada para Educação 

e Reabilitação de Deficientes Mentais (CAEME), por influência das APAEs e 

Pestalozzis e apoio do "Ministério da Educação e Cultura". Uma Campanha 

com interesse de expandir em todo o país a educação, reabilitação e cultura, 

entre outros serviços para crianças e jovens, através do "Decreto nº 48.961 de 

setembro de 1960" (ibid,1996,p.51).  

 No ano de 1961, é afirmada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) - Lei4.024/61, na qual se especifica sobre a educação dos 

"excepcionais". Também destinados às pessoas com deficiência, "recursos do 

Fundo Nacional de Ensino Primário previstos pela LDB, na ordem de 5% serão 

encaminhados para "educação de excepcionais", e para bolsas de estudos 

para que crianças deficiente de qualquer natureza possam presenciar as aulas 

"(JANNUZZI,2004,p.140 e MAZZOTTA,1996,p.90).  

 Podemos destacar no ano de 1971, aprovação da Lei nº 5.692/71, que 

implica na preocupação com o "tratamento especial aos excepcionais". Essa 

contribuiu com novas ações no "ensino regular" (ibid,1996,p.54). Ainda sobre 

esse aspecto, Jannuzzi (2004), salienta que o artigo 9º,  
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“explicita a posição desse alunado, descentralizado 
administrativamente nos conselhos estaduais de educação: Os 
alunos que apresentam deficiências físicas e mentais, os que 
se encontrem em atraso considerável quanto a idade regular de 
matrícula e os superdotados (S) deverão receber tratamento 
especial, de acordo com as normas fixas pelos competentes 
Conselhos de Educação". E desde a LDB n.424/61 estava 
explicitado a posição oficial de preferência pelo ensino do 
deficiente na rede regular de ensino. (JANNUZZI,2004,p.141) 

Elabora-se, no ano de 1972, uma proposta para estruturar a Educação 

Especial no Brasil. Nesse momento, há necessidade de um órgão que se 

responsabilize com a educação das pessoas com necessidades especiais 

(MAZZOTTA,1996). Em vista disso, em 1973 o Centro Nacional de Educação 

Especial (CENESP) "foi criado no Governo de Médici (1969-1974) pelo decreto 

n. 72.425/73, em virtude do Projeto Prioritário (PP) n.35 do Plano Setorial de 

Educação e Cultura (PSEC),1972-1974" (JANNUZZI,2004,p.144).  

  No decorrer desse período a educação especial ganha maior 

centralidade, conquistando espaços para sua institucionalização. Na reflexão 

de Ferreira (1992, apud CORRÊA, 2010,p.38), identificamos que a fundação do 

CENESP" em 1973 é o principal marco desse período. Foi nessa época, 

também, que começou a implantação da maioria dos subsistemas estatuais de 

Educação Especial e a expansão da área junto ao ensino regular". Já em 1975, 

é aprovada a Portaria n.550 que da suporte para organização do CENESP. 

Encontra-se no artigo 2º, algumas atribuições e competências que devem se 

cumpridas pelo órgão, esclarecendo que: 

O CENESP tem por finalidades planejar, coordenar e promover o 
desenvolvimento da Educação Especial no período pré-escolar, no 
ensino de 1ª e 2ª graus, no superior e no supletivo, para os deficientes 
da visão, da audição, mentais, físicos, portadores de deficiências 
múltiplas, educadores com problemas de conduta e os superdotados, 
visando á participação progressiva na comunidade e obedecendo os 
princípios doutrinários, políticos e científicos que orientavam a 
Educação Especial (MAZZOTTA,1996,p.56 - grifos nossos). 

 Posteriormente, no ano de 1981, através da Portaria n.696 é aprovado 

"um novo Regime Interno" que modifica atividades realizadas pelo CENESP. 

Por volta de 1986, justamente "no Governo de Sarney (1985-1990)", o 

CENESP deixa de ser o setor que coordena a Educação Especial no Brasil, 

transmitindo essa responsabilidade para a Secretaria de Educação Especial, 

através do decreto n. 93.613/86, a qual passa a ter integração com "a estrutura 
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básica do MEC" (JANNUZZI,2004,p.145; MAZZOTTA,1996,p.57).  

 Em 1990, a Secretaria de Educação Especial é desfeita e a educação 

especial passa ser direcionada pela Secretaria Nacional de Ensino Básico 

(SENEB), localizada no Departamento de Educação Supletiva e Especial 

(DESE), havendo nela uma Coordenação da Educação Especial. Ainda, em 

1992, a educação especial retorna para a Secretaria de Educação Especial 

(SEESP), mas agora esta diretamente integrada ao Ministério de Educação, 

com uma sigla diferente (ibid,1996,p.61 e 81). 

 Partindo desta breve explanação sobre a história da Educação Especial 

no Brasil, observa-se que nesses períodos a falta de uma Política Nacional de 

Educação Especial faz com que diversas contradições provoquem impactos 

profundos na vida das pessoas com deficiência e seus familiares. Mazzotta 

demonstra que "nos textos legais e nas propostas dos planos oficiais se [...] 

evidencia a ausência de uma Política Nacional de Educação Especial" (Cf. 

1996,p.190). 

Assim, um dos elementos fundamentais nesse processo histórico são 

os grupos de pais, juntamente com apoio da sociedade civil e as próprias 

pessoas com deficiência que "tem levado suas necessidades ao conhecimento 

dos organismos governamentais em todos os níveis da organização social e 

pouco a pouco vem fazendo esforços para que suas necessidades sejam 

satisfeitas de modo mais eficiente" (VASH,C. L.,GERALDO, J.,MARIA,S.F,1988 

apud MAZZOTTA,1996,p.64). À medida que esses indivíduos são acolhidos 

socialmente, suas reivindicações ao longo da história da educação especial 

são atendidas gradativamente. 

Nesta linha de pensamento Mannheim (apud BRITTO,1968,p.73), 

enfatiza que: 

...as insatisfações das classes oprimidas [...] foram socialmente 
irrelevantes enquanto perduravam como experiências isoladas de 
indivíduos. Foi só quando esses sentimentos foram integrados num 
movimento que [...] procurou formular uma base de crítica construtiva, 
que os sentimentos e ações fortuitas transformaram-se em funções 
sociais. 
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 Sob essa reflexão, observamos participações de indivíduos que 

procuram, mesmo paulatinamente, suscitar a expansão da educação especial e 

a integração de crianças e adolescentes na rede de ensino publico e privado, 

pressionando para aprovação de políticas públicas que realmente contribuam 

para essa direção social. Sendo assim, maiores detalhes da política voltada 

para Educação Especial discutiremos a seguir. 

 

1.2. QUESTÃO SOCIAL E A FORMULAÇÃO DO DIREITO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO BRASIL  

 

 Para abrimos a discussão sobre os direitos das pessoas com deficiência e 

abordar algumas conquistas materializadas como direitos na Constituição de 1988, no 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), e afirmado também na Política Nacional de 

Educação Especial (PNEE), entre outras Leis e Resoluções que garantem a 

“integração” e “inclusão” em várias esferas da sociedade, principalmente no campo da 

Educação, partirmos da premissa de que esse processo começou com as 

reivindicações dos movimentos sociais (pais e os próprios deficientes), quando 

ganham espaço na cena política como instrumento de pressão para reivindicar 

respostas do poder público.  

 Também, para entender a atual política pública para esse segmento da 

sociedade, é indispensável abordar os rebatimentos e modificações societárias 

que o Brasil sofre através de medidas neoliberais, como as reestruturações 

produtivas que atingem diversos setores da sociedade de formas profundas, 

particularmente no setor educacional, que é o objetivo central desse trabalho. 

 Nesse sentido, no Brasil, a partir da década de 1990, intensifica-se um 

quadro político, econômico e social que limita o desenvolvimento das políticas 

públicas, devido às medidas neoliberais, que foram iniciadas durante o governo 

de Collor e que se tornaram fortes com a entrada do presidente Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), quando a economia brasileira foi submetida às 

ordens neoliberais, com intuito de participar do mercado globalizado, 

implementando processos e planos de “ajuste estrutural”, com a redução do 

aparelho do Estado  e dos setores que interviam no espaço público, com a 

diminuição de suas responsabilidades na implementação das políticas sociais. 
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Esse período de hegemonia neoliberal implicou em um longo período de 

recessão econômica, com perda de direitos trabalhistas, acirramento das 

desigualdades sociais, e um empobrecimento ainda maior das classes  que já 

se encontravam em situação de vulnerabilidade. 

 Assim, Behring e Boschetti (2007) explanam que: 

Ao longo dos anos de 1990, propagou-se na mídia falada e 
escrita e nos meios políticos e intelectuais brasileiros uma 
avassaladora campanha em torno das reformas. A era 
Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi marcada por esse mote, 
que já vinha de Collor, cujas características de outsider (o que 
vem de fora) não lhe outorgaram legitimidade política para 
conduzir esse processo. Tratou-se, como pôde observar, de 
"reformas" orientadas para o mercado, num contexto em que 
os problemas no âmbito do Estado brasileiro era apontados 
como causas centrais da profunda crise econômica e social 
vivida pelo país desde o início dos anos 1980. Reforma-se o 
Estado, com ênfase especial nas privatizações e na 
previdência social e, acima de tudo, desprezando as conquistas 
de 1988 no terreno da seguridade social e outros - a carta 
constitucional era vista como perdulária e atrasada -, estaria 
aberto o caminho para o novo "projeto de modernidade". 
(Idem,2007, p.148). 

 Diante dos fatos supracitados, também ocorre a falta de investimento do 

Estado no setor educacional, provocando a precarização do ensino público, 

pois não cumpre suas funções de sustentador das políticas publicas, abrindo 

um grande espaço para o setor privado e para intervenções de organizações 

não-governamentais. Essas características são pontuadas por Kassar (2011) 

quando afirma que:  

...a partir dessa década, o governo brasileiro passou 
claramente a adequar-se à organização do mercado mundial 
globalizado na expansão do modelo econômico capitalista.[...] 
setores importantes como a educação e a saúde deveriam ter 
como corresponsáveis o “terceiro setor”, através da ação das 
instituições públicas não estatais. (Idem,p.69)  
  

 Essas transformações no cenário brasileiro sucederam por 

conseqüências da crise estrutural mundial dos anos de 1970, que provocou a 

elevação das expressões da questão social, tornando fundamental para o 

capital formular estratégias para uma reestruturação de forma global, ou seja, 

"o capitalismo necessita de estratégias inovadoras a fim de reconfigurar sua 

base de produção diante de sua crise estrutural" (ROSA,2013,p.16). Dessa 

forma, com o surgimento do neoliberalismo se potencializa o enfraquecimento 
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das ações do Estado e se perpetua a flexibilização do trabalho, a precarização 

dos setores públicos, o sucateamento dos serviços sociais, a privatização das 

políticas públicas, os contratos terceirizados, a desresponsabilidade do órgão 

estatal, que direciona suas funções para o terceiro setor, com seu afastamento 

na realização de ações que contribuem para ampliar os direitos sociais da 

classe trabalhadora, entre outros aspectos.  

 Nessa época, mesmo com todo avanço e abertura para as inovações 

tecnológicas o índice do desemprego aumenta e atinge diretamente os 

indivíduos que não possuem os meios de produção, ou seja, a classe 

trabalhadora. Com esse processo existia muitas dificuldades em acessar os 

direitos sociais, principalmente para aqueles que muitas vezes não tinham 

como trabalhar, como os sujeitos com alguma deficiência.  

 Segundo Guerra (2011, p.7) "os direitos sociais se constituem como 

conquista da classe trabalhadora, condição histórica de seu reconhecimento e 

organização como classe, e tem nas políticas sociais os instrumentos pelos 

quais tais conquistas se materializam". Porém, é necessário mudanças de 

paradigmas para que esses sujeitos sociais, particularmente as pessoas com 

algum tipo de deficiência, não permaneçam por longo tempo à margem do 

sistema econômico, político e social. Dessa maneira, não podemos 

considerara-las isoladas como se não houvesse interferência em suas vidas. 

Assim Ribas (2003), afirma que: 

(...) Todos nós estamos inseridos em relações sociais determinadas, 
que segregam e discriminam também outros segmentos da população. 
Pensar que os obstáculos sociais enfrentados pelos deficientes são 
absolutamente específicos e em nada dizem respeito a outros grupos 
ou frações da população é pensar que os deficientes constituem um 
grupo marginal de pessoas que não se enquadram ou não se adapta 
na sociedade. (Ribas, 2003, p.96-97) 

 Sobre este ângulo, para transformar a realidade, os indivíduos com 

deficiências ou não precisam de uma organização ampla que fomente a busca 

e efetivação de seus direitos sociais, pois vivem em uma sociedade submersa 

na desigualdade e exclusão social, visto que o ideário neoliberal causa 

profundos impactos no meio social brasileiro e cada vez mais caminha para 

novas concretizações de desigualdades sociais e divisão de classes sociais, 

favorecendo o distanciamento dos direitos que efetuam uma real cidadania.  
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 Portanto, podemos considerar segundo dados do IBBD de 2008, que as 

pessoas com algum tipo de deficiência são vistas como uma das parcelas mais 

prejudicadas do Brasil, porque socialmente são estigmatizadas por 

apresentarem algumas dificuldades ou diferenças em seu cotidiano social, e 

sofrem exclusão em vários campos da sociedade, principalmente aquelas com 

baixa renda. Essa exclusão pode ser denominada como expressão da questão 

social, visto que é pela falta de uma oportunidade de inclusão social em seu 

processo histórico, não havendo desenvolvimento de uma verdadeira 

cidadania, esses sujeitos são tratados há séculos com atitudes 

preconceituosas e formas que os afastam da real convivência de maneira 

igualitária com toda sociedade.  

 Desse modo, cresce a falta de justiça, equidade social e respeito para 

com esses indivíduos. Conforme destaca o IBBD (2008).  

O desrespeito aos direitos humanos da pessoa com deficiência  
atinge mais do que os radicalmente excluídos pelos efeitos da 
miséria absoluta, e torna todos iguais na discriminação 
causada pelo preconceito e pelo desconhecimento. A exclusão 
em que vive 10% da população brasileira começa pelo 
desrespeito ao direito civil básico de ir e vir, passa pelo 
desrespeito ao direito político de votar e de participar da vida 
política, e desemboca no desrespeito aos direitos sociais 
básicos de acesso à saúde e à educação, ao trabalho e ao 
lazer: não há expressão mais violenta de não-cidadania. ( 
IBBD,2008,p.36-37). 

 

Cabe destacar ainda, neste debate uma das pesquisas mais recentes do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizadas em 2010, que 

mostram sobre realidade da população com deficiência. O censo de 2010 

contabilizou que 45,6 milhões de brasileiros ou 23,9% da população total, 

possuem algum tipo de deficiência - auditiva, física, visual ou intelectual; 

25.800.681 (26,5%) são mulheres e 19.805.367 (21,2%) são homens. Sendo 

que a maior parte das pessoas com alguma deficiência está localizada em 

áreas urbanas 38.473.702 e 7.132.347 em áreas rurais.  

Fazendo uma comparação com o censo de 2003, teve um aumento de 21 

milhões de pessoas com deficiência no país. O último censo demográfico 2010, 

ainda "apontou que a taxa de alfabetização para a população total foi de 

90,6%, enquanto a do segmento de pessoas com pelo menos uma das 

deficiências foi de 81,7%." Apresenta também diferença no nível de 



28 

 

escolaridade entre as pessoas com deficiência e a população que não tem 

nenhuma deficiência, pois 61,7% da população de 15 anos ou mais com 

deficiência não têm instrução ou alcançaram apenas o fundamental incompleto, 

e para as pessoas sem deficiência esse percentual abaixa para 38,2%, 

revelando sobre a realidade educacional no Brasil. (SDH-PR/SNPD, 2012, 

p.17).   

 Tendo em vista estes aspectos, quando se referem especialmente às 

pessoas com algum tipo de deficiência, no Brasil ainda existem muitos 

obstáculos para serem ultrapassados, juntamente com o Estado, a família e a 

comunidade, pela conquista e efetivação das leis e direitos na realidade social 

desses sujeitos, principalmente a respeito do direito à educação. No entanto, 

como está contido nas normas da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

205 e 208, inciso I, declara que deve ser "A educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."  

 Nesse contexto, a educação para as pessoas com algum tipo de 

deficiência é proposta pelo Estado como um "atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino" (BRASIL,1988, grifos nossos). Mesmo com essa 

positivação na letra do papel, nos deparamos com diversas lacunas que 

direciona à educação para outro caminho. De modo que só andaremos "em 

direção a uma educação democrática" quando compreendemos esse problema 

como expressão da questão social, e assim construir, com o apoio de toda a 

sociedade, essa conscientização com novas estratégias de lutas para romper 

com o sistema que a produz e reproduz (GOFFREDO,2007,p.34). 

 Esses indivíduos sociais na maioria são pobres e se esbarram em várias 

situações de pobreza, miséria, exclusão e subalternidade. A questão social 

pode ser definida como um conjunto de várias formas, em que as exclusões e 

as desigualdades sociais se apresentam na realidade social dos indivíduos. 

Elas podem se manifestadas como ausência de acesso dignos a habitação, 

saúde, transporte, educação, entre outras faltas. 
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 Sob esta perspectiva, é fundamental salientar que as expressões da 

questão social se evidenciam em cada sociedade capitalista de acordo com 

suas particularidades, se desenvolve sob maneiras peculiares, potencializando 

o surgimento de novas expressões de exclusão e privação de direitos 

humanos. De acordo com Netto, 

Tomar a "questão social" como problemática configuradora de 
uma totalidade processual específica é remetê-la 
concretamente à relação capital / trabalho, o que significa 
liminarmente, colocar em xeque a ordem burguesa. Enquanto 
intervenção do Estado Burguês no capitalismo monopolista, a 
política social deve necessariamente construir-se em políticas 
sociais: as sequelas da "questão social" são recortadas como 
problemáticas particulares (o desemprego, a fome, a carência 
habitacional, o acidente de trabalho, a falta de escolas, a 
incapacidade física etc.) e assim enfrentadas. 
(NETTO,1992,p.28) 
 

 Na mesma linha, Iamamotto (2008), afirma que as expressões da 

questão social e a necessidade do seu enfrentamento através do Estado, 

implicou na efetivação de políticas sociais especificas. A autora identifica que:  

  

(..) A questão social especifica da ordem burguesa e das 
relações sociais que a sustentam, é aprendida como expressão 
ampliada da exploração do trabalho e das desigualdades e 
lutas sociais dela decorrentes: o anverso do desenvolvimento 
das forças produtivas do trabalho social. Sua 
produção/reprodução assume perfis e expressões 
historicamente particulares na cena contemporânea 
latino-americana. Requer, no seu enfrentamento, a prevalência 
das necessidades da coletividades dos trabalhadores, o 
chamamento à responsabilidade do Estado e afirmação de 
políticas sociais de caráter universal, voltadas aos interesses 
das grandes maiorias, condensado um processo histórico de 
lutas pela democratização da economia, da política, da cultura 
na construção da esfera pública. (IAMAMOTTO,2008,p.162) 
 

 Como já colocado, na procura de responder a uma das seqüelas da 

questão social, que se apresenta como ausência da educação para as pessoas 

com algum tipo de deficiência, o Governo Federal deu um passo importante 

com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei nº 8.069/90, 

tendo objetivo de atender, promover e defender os direitos da criança e do 

adolescente que estão com faixa etária entre 12 e 18 anos de idade. 

Enfatiza-se sobre o direito da educação nos artigos 53 a 59, pois o direito à 

educação tratada nesta lei poderá ser efetivado com o cumprimento de um 

dever estabelecido no artigo 55, em que "Os pais ou responsável têm a 
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obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino".  

Também nessa década várias leis e resoluções proporcionaram grande 

avanço para a dimensão da Educação Especial no Brasil. Tendo também 

influências internacional para Declaração Mundial de Educação para Todos 

(1990), e pela Declaração de Salamanca (1994), na qual contribuí na 

"formulação das políticas públicas da educação inclusiva" (BRASIL, 2010, 

p.12). 

 Outro marco importante, em 1994, foi a publicação da Política Nacional 

de Educação Especial, que aconselhou no desenvolvimento do processo de 

integração das pessoas com algum tipo de deficiência nas "classes comuns do 

ensino regular àqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver 

as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que 

os alunos ditos normais”(MEC/SEESP, 1994, p.19). No entanto, mesmo com 

todo avanço proporcionado pela PNEE à educação especial, como a 

integração no âmbito escolar, "traz, ainda muito do caráter assistencialista e 

terapêutico, próprio da "educação de deficientes" do passado, colocando a 

educação especial como uma transição entre a assistência aos deficiente e a 

educação escolar" (MAZZOTTA,1996,p126). Essa política mencionada foca 

mais a educação escolar e não atenta para todo processo de formação do 

aluno incluindo a capacitação dos profissionais de ensino.   

Ao compreendermos um pouco mais a respeito dos marcos legais dos 

direitos das pessoas com algum tipo de deficiência em relação à educação, 

observamos que durante o processo histórico social, varias propostas foram 

estabelecidas para a sistematização do parâmetro das políticas educacionais 

no Brasil, e através da Constituição Federal de 1988, desencadeou grandes 

avanços com as regulamentações especificas, inclusive para estrutura da 

educação especial, que ganha mais destaque quando lhe é adquirido um 

capítulo na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, diferente da 

anterior (Lei 569/71), que trata da educação especial apenas em um artigo 

(GOFFREDO,2007).  

Antes da efetivação da aprovação da LDB em 1996 (Lei 

Nº9.39/96),provocou um debate na Câmara dos Deputados em 1983, 

desenvolvendo no Senado em 1988, devido grande conflitos entre grupos que 
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defendem projetos societários diferentes na sociedade capitalista. Sendo a 

própria que fomenta a ampliação da desigualdade e a desqualificação da 

educação. BACKX (2006) analisa essa aprovação da LDB nº 9394/96 com 

seguinte termo: 

Evidencia-se, assim, a discuta entre grupos nacionais 
(particularmente os defensores da escola pública para todos e 
os empresários do setor privado de ensino) e a pressão do 
Banco Mundial pela alteração do setor. A despeito do debate 
público que se travava, o MEC alterou o sistema em vários 
níveis por meio de medidas provisórias, emendas 
constitucionais, leis, resoluções e portarias, algumas antes 
mesmo da aprovação da lei. Isso resulta em uma lei genérica e 
contraditória. (BACKX, 2006 p.125) 

Mesmo tendo um caráter contraditório, a LDB de 1996, desde sua 

regulamentação vem redesenhando o crescimento do sistema educacional 

brasileiro em todos os níveis escolares: a educação na creche, nas 

universidades, educação especial, indígena, no campo, no ensino a distancia 

entre outros. No que tange a lei, ela inicia expondo uma concepção de 

educação ancorada no sentido de desenvolvimento na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais segundo o artigo 1º, ainda tendo vinculação com o mundo do trabalho. 

 No Título II, a Lei vai tratar dos princípios e fins que a norteiam: a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber; o pluralismo de idéias; a coexistência de instituições públicas e privadas; 

a gratuidade do ensino público; a valorização dos profissionais da educação 

escolar; a gestão democrática do ensino público; a garantia do padrão de 

qualidade; a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. Trata também da educação enquanto dever da família e do Estado e 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Artigo 4º da lei vem tratar do dever do Estado com a educação escolar 

pública, na garantia do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 

para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; a  progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; o atendimento 

educacional especializado gratuito aos educando com necessidades especiais, 
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preferencialmente na rede regular de ensino; atendimento gratuito em creches 

e pré-escolas às crianças de três a seis anos de idade; o acesso aos níveis 

mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; a oferta de ensino noturno regular; a oferta de 

educação escolar regular para jovens e adultos, garantindo-se aos que forem 

trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; o  

atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação 

e assistência à saúde; a garantia de  padrões mínimos de qualidade de 

ensino.  

O capítulo V da Lei é dedicado especificamente para o destaque da 

educação especial, não dispensando as afirmações nos artigos anteriores para 

inclusão dos alunos na rede pública de ensino regular. O artigo 58 vem 

tratando da educação especial como uma modalidade de educação, 

oferecendo de preferência a rede de ensino pública "para a educandos 

portadores de necessidades especiais”. No seu artigo 59, recomenda que a 

rede de ensino deverá garantir aos alunos “currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específica para atender às suas 

necessidades" e a aceleração de estudos para que alunos superdotados 

possam concluir em menor tempo o programa escolar, com professores 

capacitados para atendimento no ensino regular e nível médio ou superior. 

Nesse sentido, podemos observar a descrição para os avanços dos 

direitos à educação, como uma tarefa para o Estado, a família e a escola. Caso 

não sejam cumpridos, o artigo 5º trata dos direitos de qualquer cidadão, grupo 

de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe 

ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder 

público para exigi-los.  

 No decorrer do processo histórico dos avanços da LDB, as redações de 

alguns artigos e incisos foram reformadas pelas Lei nº 11.274, de 2006, Lei Nº 

11.700, de 2008, Lei nº 12.061, de 2009, entre outras. Essas alterações não 

substitui o texto original, mas contribui para dar continuidade aos direitos. Na 

atualidade, acredita-se que como uma forma de aprimoramento da qualidade 
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da educação brasileira, o Congresso Nacional decretou e a Presidente Dilma 

Rousseff sancionou a Lei nº 12.796, de 2013 publicada pela redação dada no 

dia 4 de abril de 2013, com alteração da "Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor 

sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências." A 

LDB de 1996, passa ser vigorada com a modificação de alguns artigos, 

parágrafos e incisos, como detalha o artigo 58 inciso 1º e 2º a respeito da 

educação especial, 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  (Redação 
dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 

comuns de ensino regular. 

 Dessa forma, a LDB de 1996 conservou a existência de educação, com 

classes, escolas especializadas no oferecimento de serviços aos alunos com 

algum tipo de deficiência, sendo possível sua inclusão na rede de ensino 

regular. Com vista que, é responsabilidade do poder público assegurar vagas 

para efetivação da matrícula na rede regular de ensino público e disponibilizar 

serviços de apoio especializados.  

 Mesmo com toda segurança por leis, resoluções, decretos entre outros 

ainda existem dificuldades que diversas famílias encontram para garantir 

educação aos seus filhos. Assim, é imprescindível a clareza e a consciência de 

nossos direitos como cidadãos, para reivindicarmos por melhores condições de 

serviços oferecidos à sociedade, pelas políticas sociais mesmo fragmentadas, 

porque sem as quais, muitos não "sobreviveriam em nossa sociedade" 

(YAZBEK, 2006,p.83).  

 Dessa maneira, partindo do pressuposto que todo homem é igual e que 

deve lutar pelos seus direitos e deveres, direitos esses estabelecidos pela 

Constituição Federal de 1988 (anteriormente citada), no artigo 6°, que o Estado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm
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tem a função de garantir: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. Neste caso, não podemos deixar de conhecer 

nossos direitos, pois sem sua descoberta tornar-se mais difícil sua efetivação. 

Sendo assim, entendemos que "Os direitos não são uma dádiva", mas 

conquistados e garantidos através de lutas (BOBBIO,1992, p.2).   

 O autor ainda sinaliza que:   

 Os direitos do homem são direitos históricos, que emergem 
gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria 
emancipação e das transformações das condições de vida que 
essas lutas reproduzem (...) enquanto direitos históricos, eles 
são mutáveis, ou seja, suscetíveis de transformação e de 
ampliação.(Idem, p. 2).  

  Nesta mesma linha de pensamento, Vieira (2007, p. 30) esclarece que: 

Dão-se avanços e retrocessos na  aprovação de direitos e de 
elementos de justiça, como por sinal em outros campos, 
podendo-se afirmar que, em geral, têm-se verificado algumas 
conquistas duradouras em favor deles. [...]Diversos direitos são 
exercidos cotidianamente, sem serem percebidos, exceto 
quando negados. A prática de direitos, mecânica e 
superficialmente, desprovida de mínima noção de sua 
existência, gera insensibilidade moral, conformismo e negação 
deles próprios. 

Com isso, é fundamental estamos atentos nas leis e legislações, para 

sabermos quais são nossos direitos e deveres e a função do Estado em 

relação aos mesmos, pois muitas vezes as leis não são respeitadas ou até 

mesmo alteradas e sua "negação" nos prejudica. Essa atenção é de suma 

importância para continuarmos na luta por uma educação pública de qualidade,  

juntamente com profissionais que buscam   a conquista do direito a cidadania 

e a emancipação humana. 
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1.3. EDUCAÇÃO ESPECIAL, "INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL" 

 

 Neste tópico procuraremos  levar o leitor a uma reflexão sobre a trilogia 

que será problematizada: Educação Especial, "Integração" e "Inclusão". Visto 

que, todo sujeito tem direito a educação, os alunos com algum tipo de 

deficiência ou aqueles sem deficiência tem direito a um ensino público de 

qualidade que possibilite o desenvolvimento no aprendizado, e não um ensino 

de péssimas condições. 

 Neste sentido, pessoas com deficiência / necessidades especiais  não 

dependem de classe social, no entanto, é na camada mais pobre que 

visualizamos as expressões das sequelas do impacto da desigualdade social, 

pois esses indivíduos são empurrados para margem da sociedade e vivem 

lutando por uma  qualidade de vida digna. 

 Diante disto, é necessário deixarmos claro que as pessoas com 

deficiência não precisam ser incluídas na sociedade,  porque, não estão 

vivendo de forma "isolada", mas são participantes dessa sociedade que não 

elimina as expressões da questão social, porém elabora estratégias e 

apresenta termos que fortalece a lógica da desigualdade social. Dessa forma, 

cabe destacar a reflexão de  Demo (2005), sobre a definição da "Inclusão 

social":  

Inclusão social tornou-se palavra fácil, cujas práticas tendem a 
ser o reverso. Por exemplo, em educação, inclusão social 
tornou-se progressão automática, ou seja, imaginando-se 
favorecer estudantes com dificuldade de aprendizagem,[...] 
Facilmente aceitamos como inclusão social a inclusão na 
margem. Os pobres estão dentro, mas dentro lá na margem, 
quase caindo fora do sistema.Continuam marginalizados. O 
que mudou foi a maquiagem da pobreza.( DEMO,2005,p.35) 
 

 A educação especial passa trilhar um caminho de modificação no Brasil, 

onde fomenta seguir compromissos por uma educação que deve visar o 

crescimento e desenvolvimento global do ser humano, potencializar suas 

capacidades para sua "inclusão" na sociedade, e colaborar para o cumprimento 
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dos direitos e deveres como cidadão. Partindo dessa reflexão a educação 

especial é definida por Mazzotta(1996) como: 

 

A modalidade de ensino que se caracteriza por um conjunto de 
recursos e serviços educacionais especiais organizados para 
apoiar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 
educacionais comuns, de modo a garantir a educação formal 
aos educandos que apresentam necessidades educacionais 
muito diferentes das da maioria das crianças e jovens. Tais 
educandos, também denominados de "excepcionais", são 
justamente aqueles que  hoje têm sido chamados de "alunos 
com necessidades especiais". Entende-se que tais 
necessidades educacionais especiais decorrem da defrontação 
das condições individuais do aluno com as condições gerais de 
educação formal que lhe é oferecida (MAZZOTTA, 1996, p.11). 

 Ainda, para uma maior definição, vale transcrever o conceito de 

educação especial para  a PNEE/1994: 

A educação especial se organizou tradicionalmente como 
atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino 
comum,evidenciando diferentes compreensões, terminologias e 
modalidades que levaram à criação de instituições especiais, 
escolas especiais e classes especiais. Essa organização, 
fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade, 
determina formas de atendimentos clínicos-terapêuticos 
fortemente ancorados nos testes psicométricos que, por meio 
de diagnósticos, definem as práticas escolares para os alunos 
com deficiência.(MEC/SEESP,1994,p.2) 

 No entanto, mesmo com sua organização para o atendimento das 

necessidades educacionais dos alunos com algum tipo de deficiência, num 

primeiro momento, a educação especial progredia, mas também ampliava uma 

ação de segregação, atendimentos médicos na substituição do escolar, 

exclusão do ensino comum, entre outras, atitudes que separava a educação 

especial da educação regular. 

 Por volta das décadas de 1960 e 1970, surgir um novo paradigma no 

contexto histórico da educação especial e também em toda sociedade 

brasileira, assim como em outros países. É neste momento que práticas 

coletivas são executadas com uma perspectiva de integração das pessoas  

com algum tipo de deficiência, na pretensão de propostas para reabilitar, 

educar e modificar àqueles que precisam se aptos para inserção no meio 

social. Práticas de integração foram realizadas em várias nações 
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desenvolvidas, "e a inserção e integração dos deficientes no sistema regular de 

ensino e na vida comunitária de maneira geral passou a ser então a nova força 

motriz da educação especial" (GLAT, 2006, p.13).  

 Com essas propostas, a integração educacional passa ser modelo de 

prioridade para a direção de políticas educacionais em diversos países. Deste 

modo, CANZIANI (apud CORRÊA,2010,p.86), refere que é por meio da 

integração que as "concepções" se transformam.  Assim explica que todo 

apoio as pessoas com deficiência "perde a condição de assistencialista, a 

deficiência não é mais vista como doença, a abordagem passa de terapêutica 

para educativa, a intervenção não é mais nas incapacidades, mas nas 

potencialidades" dos indivíduos.  

 Podemos visualizar essas modificações afirmadas pela autora na tabela 

abaixo.  

Abordagem Visão anterior Visão atual 

Enfoque Patológico Integração 
Dependência Doenças Necessidade especial 

Indivíduo Excepcional/Deficiente Pessoa portadora de deficiência 

Orientação Terapêutica Educativa 
Intervenção Incapacidades Potencialidades 
Cliente Paciente Sujeito do processo 
Relação cliente-profissional Tratamento Acesso aos recursos disponíveis 
Atendimento Assistencialista Garantia de direitos 
Relação indivíduo-sociedade Dependência Emancipação 

Fonte: Canziane, 1993,p.23, com adaptação. 

 Assim, a integração no Brasil concretiza grande visibilidade para a 

educação especial, alarga as oportunidades das crianças e adolescentes com 

algum tipo de deficiência se adaptarem ao processo de ensino, seja em classe 

especial, escola especial, sala de recursos, ensino com professor itinerante, 

centro de integração de educação especial, classe hospitalar, escola 

residencial, ensino domiciliar ou público. A integração tem o papel de educar e 

ensinar, mas depende do entrosamento do próprio aluno em relação aos  

alunos que não apresentam nenhum tipo de deficiência (GOFFREDO, 2007). 

 Na mesma reflexão, sobre essa prática a PNEE/1994 ressalta que: 

A integração é um processo dinâmico de participação das 
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pessoas num contexto relacional, legitimando sua integração 
com os grupos sociais. A integração implica reciprocidade. A 
integração escolar é um processo gradual e dinâmico que pode 
tornar distintas formas de acordo com as necessidades e 
habilidades dos alunos (MEC/SEESP,1994,p.18) 

 De certa forma, para ocorrer a integração dependia da relação e 

adaptação do aluno ao espaço escolar, em uma classe "normal", o que 

dificultava na real inserção do aluno. A partir de formas de integração 

complexas, cria-se obstáculos na participação de um ensino regular e uma 

ampla comunicação com os grupos sociais.  

 Em nosso país, o processo de prática dinâmica de integração estava 

com alto destaque e discussões. No entanto, legisladores, administradores, 

professores, pais, alunos o compreendia de forma diversificada. A respeito 

desse assunto, Corrêa, parafraseia Mazzotta(1998), salienta que essas 

"discussões sobre [...] as formas de integrar dependem, essencialmente, da 

concepção de homem e sociedade que seus membros concretizam nas 

relações que estabelecem dentro e fora do ambiente escolar" (Corrêa, 2010, 

p.90). 

 Durante muito tempo, o discurso da integração ganha forças no interior 

da educação especial. Afirmava conforme as Leis e os Estatutos que a 

educação deve ser para todos, seja para crianças com algum tipo de 

deficiência ou não. Porém, quando se refere àquelas com deficiências havia 

certas condições para esse direito ser possível. O aluno deveria ser enquadrar 

aos moldes da escola, e não a escola se preparar para uma inserção do aluno 

ao ensino público de qualidade. Neste sentido, convêm refletir que não é o 

aluno que tem deficiência, certamente é a escola que deve elaborar 

alternativas para superar suas próprias deficiências, com um acesso que não 

produza a discriminação, a desigualdade e o preconceito entre os educandos. 

 Na palavra de Sassaki 1997, ( apud GOFFREDO, 2007) identificamos 

que: 

"[...] a integração social não só era insuficiente para acabar 
com a discriminação que havia contra esse segmento 
populacional, mas também era muito pouco propiciar a 
verdadeira participação plena com igualdade de oportunidades. 
)GOFFREDO,2007,p.71) 

 Então, as necessidades tanto educacionais, quanto as outras sociais, 
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eram supridas mediante aos esforços das próprias pessoas com algum tipo de 

deficiência, não tendo contribuição de mudança por parte da sociedade em  

torno dessa ação.  Assim, não sendo muito suficiente, a integração passou a 

ser repensada, para uma garantia dos direitos básicos dos sujeitos como, 

habitação, saúde, trabalho, lazer, em especial a educação. O pensamento em 

outra solução era fundamental para uma maior efetivação dos direitos na vida 

das pessoas que possuem algumas limitações. Com isso, inicia-se um debate 

na década de 80 a respeito dos obstáculos que o deficiente enfrentou, e que 

ainda se prepara a cada dia para ultrapassar situações postas em sua 

realidade e ser aceito no meio social.  

 

Pressupõe que todos fazem parte de uma mesma comunidade 
e não de grupos distintos. Assim, para 'deixar de excluir", a 
inclusão exige que o Poder Público e sociedade em geral 
ofereçam as condições necessárias para todos. Portanto, 
diferentemente da integração, não se espera a inserção apenas 
daqueles que consegue "adaptar-se", mas garante a adoção de 
ações para evitar a exclusão. E, diante da desigualdade já 
presente, exige que se faça uso de medidas positivas, quotas 
aliadas a políticas, por exemplo, para a sua 
redução.(GONZAGA ,2012, p.36) 

 Por volta dos anos 1990, se consolida uma nova tarefa no meio 

educacional e também na sociedade em geral, com uma direção que modifica 

os espaços sociais, capacitar a sociedade em acolher todos os indivíduos que 

precisam de "inclusão" para suprir suas necessidades especiais e as comuns. 

Pois, a perspectiva de incluir de acordo com Gonzaga (2012) é "deixar de 

excluir" quando, 

Pressupõe que todos fazem parte de uma mesma comunidade 
e não de grupos distintos. Assim, para 'deixar de excluir", a 
inclusão exige que o Poder Público e sociedade em geral 
ofereçam as condições necessárias para todos. Portanto, 
diferentemente da integração, não se espera a inserção apenas 
daqueles que consegue "adaptar-se", mas garante a adoção de 
ações para evitar a exclusão. E, diante da desigualdade já 
presente, exige que se faça uso de medidas positivas, quotas 
aliadas a políticas, por exemplo, para a sua 
redução.(GONZAGA ,2012, p.36) 

 O movimento pela "inclusão" expande-se por todo mundo. No Brasil, a 

sociedade estava se organizando para formação de uma educação inclusiva, 

que criaria uma nova dimensão no campo educacional e um novo olhar para a 
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promoção de políticas públicas, voltadas para uma educação gratuita de 

qualidade para todos os alunos. Atualmente, as sociedades contemporâneas 

desenvolvem alternativas para uma "inclusão" completa das pessoas com 

algum tipo de deficiência em todas as esferas da sociedade, mas ainda 

encontram dificuldades para essa "inclusão" plena que "aponta um déficit 

referente a oferta de matrículas para alunos com deficiência nas classes 

comuns do ensino, à formação docente, à acessibilidade física e ao 

atendimento educacional especializado"(BRASIL,2008, p.9). 

  Mesmo com algumas ações que possibilite a participação do aluno com 

deficiência nas escolas da rede pública, sendo um grande avanço por meio de 

políticas sociais, essas não deixam de eliminar na vida das pessoas com 

deficiência  a falta de condições mínimas  de sobreviver muitas vezes abaixo 

da linha da miséria, pois são  dificuldades que sempre irão permanecer, como 

outras na sociedade capitalista. Acredito que é  fundamental  continuarmos 

lutando por políticas públicas que possibilite verdadeiramente a efetivação dos 

direitos humanos dos sujeitos com deficiência e  a eliminação da lógica da 

desigualdade social.    
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CAPITULO II 

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS Á ACESSIBILIDADE NA 

ESCOLA PÚBLICA. 

 

  A partir de uma analise descritiva, neste capítulo procuraremos 

apresentar algumas das propostas de políticas públicas que visa assegurar o 

direito à educação das pessoas com deficiência, promovendo autonomia e  

independência das mesmas no contexto escolar brasileiro. Essas, acreditamos 

que  caminham na busca de solução de problemas existentes na educação, 

em virtude da exclusão educação de pessoas com deficiência.  

 É responsabilidade do Governo Federal deve proporcionar recursos para 

que ações de acessibilidade sejam postas em prática. É neste sentido que:  

O Brasil promulga a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (ONU/2006), por meio do Decreto nº 
6949/2009, assumindo o compromisso de assegurar o acesso 
das pessoas com deficiência a um sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e de adotar medidas que garantam 
as condições para sua efetiva participação, de forma que não 
sejam excluídas do sistema educacional geral em razão da 
deficiência.(BRASIL,2010,p.5) 

 Mesmo com a efetivação de programas e projetos, ainda são 

necessárias muitas estratégias e investimento do governo na Educação, visto 

que, o Censo Escolar de 2010 indicou a existência de 3,8 milhões de crianças 

e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola, dados contidos no Anuário 

Brasileiro da Educação Básica de 2012. Para reduzir esse quantitativo, o  

governo procura investir em programas que valem apena ressaltar como, 

programa Escola Acessível, programa de Implementação de Salas de 

Recursos Multifuncionais, entre outros. 

 

2.1. PROGRAMA ESCOLA  ACESSÍVEL 
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 A partir de uma perspectiva de medidas efetivas de eliminação de 

barreiras e a promoção de autonomia para os alunos público alvo da educação 

especial, o Programa Escola Acessível visa adequar o ambiente  físico das 

escolas estaduais e municipais. Com isto, promove acessibilidade arquitetônica 

nas redes públicas, onde o modelo dos sistemas de ensino modificam sua 

organização, rompendo com a segregação e estigmatização desses indivíduos. 

Diante disto, assegura  a matrícula nas classes comuns do ensino regular e 

"oferta do atendimento educacional especializado, previsto no projeto político 

pedagógico da escola" (Programa Escola Acessível, MEC,2011,p.3).  

 Este é um programa que possibilita a convivência da pessoa com 

deficiência no contexto escolar adequado, com acesso e participação de um 

sistema educacional inclusivo de qualidade. Suas ações são voltadas 

exclusivamente para estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades / super-dotação no ensino regular de 

escolas da rede pública.  

 Segundo informações contidas no Plano Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, em  2011 e 2012, foram repassados recursos 

financeiros para 21.288 (vinte um mil e duzentos e oitenta e oito) escolas do 

país para o investimento de acessibilidade arquitetônica. O processo para 

implementação do projeto nas escolas acontece da seguinte forma: 

Conforme estabelecido pelo Decreto Nº 6571/2008, a União 
apóia as ações de acessibilidade arquitetônica, bem como 
aquelas destinadas à disponibilização de tecnologia assistiva. 
Para tanto, a Resolução FNDE Nº 27/2011, dispõe sobre a 
destinação de recursos financeiros, no âmbito do Programa 
Dinheiro Direto na Escola – PDDE, a fim de implementar o 
Programa Escola Acessível. (Programa Escola Acessível, 
MEC,2011,p.10)  

 

  Através do Programa Dinheiro Direto na Escola, são disponibilizados 

recursos para promoção de acessibilidade arquitetônica nos prédios escolares 

e compra de materiais e equipamentos de tecnologia assistiva. Assim, as 

escolas podem construir rampas, sanitários acessíveis e vias de acesso, 

instalar corrimão, alargar portas, e equipamentos de sinalização visual, tátil e 

sonora, adquirir cadeiras de rodas entre outros equipamentos que facilitam o 

acesso do espaço escolar e contribui para o desenvolvimento do aluno com 

deficiência em todo contexto social.   
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 Conforme o artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 27/2011,  as escolas 

recebem de acordo com o número de alunos com deficiência matriculados. 

Visualizaremos esses correspondentes valores, através dos indicadores da 

tabela a seguir: 

 

Intervalo de Classe de 
Número de Alunos 

 

Custeio – R$ 
(80%) 

 

Capital – R$ 
(20%) 

 

Total – R$ 
 

Até 199 4.800,00 1.200,00 6.000,00 

200 a 499 5.600,00 1.400,00 7.000,00 
 

500 a 1000 6.400,00 1.600,00 8.000,00 

Acima de 1000 

 

7.200,00 1.800,00 9.000,00 
 

Fonte: Programa Escola Acessível, p.11  

  

  As exposições anteriores nos permite refletir que de fato existem 

recursos destinados ao investimento de uma educação especial de qualidade, 

ou seja, políticas públicas ao alcance das escolas. Mas devido o número 

extenso de escolas em nosso país e possibilidades de alguns desvios 

financeiros, ainda muitas unidades de ensino público não têm adquirido 

recursos para investir em  infra estrutura.  

 É relevante salientar, que toda ação inicial parte das escolas, pois são 

elas que tem a função de planejar suas adaptações e posteriormente 

encaminhar para o projeto, e a partir da avaliação pela Secretaria de 

Educação, essas escolas recebem as verbas de acordo com o censo escolar 

da unidade educacional, tendo oportunidade de modificar seu espaço e iniciar o 

programa.  

 Assim, observamos que é fundamental a efetivação de políticas públicas 

voltadas para ampliação dessa realidade, ou seja, dos direitos de 

acessibilidade, planejamento de adaptações no ato da construção de novas 

unidades educacionais públicas (É necessário uma reestruturação no plano 

das obras das escolas.) e não apenas nas escolas que apontam alunos com 

deficiência através do censo  escolar, pois esse longo processo de adaptação 

contribui na demora da efetivação dos direitos desses sujeitos com deficiência. 
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 Outro programa instituído pelo Ministério de Educação, Secretaria de 

Educação Especial/SEESP e por meio da Portaria Ministerial nº 13/2007, é a 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas públicas de 

ensino regular. Este programa tem objetivo de assegurar o pleno acesso dos 

alunos público alvo da educação especial no ensino regular em igualdade de 

condições com os demais alunos e também disponibilizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade às escolas regulares da rede pública de 

ensino, assim tem intuito de potencializar  a organização das ações da 

educação especial no âmbito escolar (BRASIL, 2010, p.9)  

 O processo de Implantação desse programa deve passar por algumas 

ações realizadas pelo MEC, que é responsável pela aquisição dos recursos 

que compõem as salas, recebendo as informações sobre a disponibilização 

das salas e critérios adotados, com ação de monitorar a entrega e instalação 

dos itens equipamentos às escolas, além do papel de orientar aos sistemas de 

ensino para a organização e oferta do AEE. 

 Também tem a função de cadastrar as escolas com sala de recursos 

multifuncionais implantadas; Realiza a promoção da formação continuada de 

professores para o AEE e atualizar os recursos das salas implantadas pelo 

programa. Essas ações são executadas principalmente para apoio à 

acessibilidade nas escolas com salas implantadas, com financiamento por meio 

do "PDDE Escola Acessível", para adequação arquitetônica 

(BRASIL,2012,p.10).   

 Diante disto, para uma escola ser contemplada com a efetivação desse 

programa não é algo muito simples, pois a unidade de ensino público precisa 

passar por alguns critérios juntamente com o apoio na elaboração do Plano de 

Ações  Articuladas - PAR pela Secretaria de Educação  estadual, municipal 

ou do distrito:     

    A escola indicada deve ser da rede pública de ensino 
regular, conforme registro no Censo Escolar MEC/INEP 
(escola comum); A escola de ensino regular deve ter 
matrícula de aluno(s) público alvo da educação especial em 
classe comum, registrado(s) no Censo Escolar/INEP, para a 
implantação da sala Tipo I;  A escola de ensino regular deve 
ter matrícula de aluno(s) cego(s) em classe comum, 
registrado(s) no Censo Escolar/INEP, para a implantação da 
sala de Tipo II; A escola deve ter disponibilidade de espaço 
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físico para o funcionamento da sala e professor para 
atuação no AEE.(BRASIL,2010,p.10)  

 

  Ao  efetuar a adesão, cadastro e indicação das unidades de ensino 

contempladas, a Secretaria de Educação se compromete  com os objetivos do 

programa, confirmando todos critérios para uma implantação de qualidade.  

Neste sentindo, temos grande interesse no assunto, assim procuraremos 

explicar o processo de funcionamento do programa a seguir. 

 

2.2 SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E SEU FUNCIONAMENTO 

  

 Uma escola que se preocupa com a verdadeira inclusão é aquela que 

além de possuir profissionais que buscam proporcionar aos alunos uma 

aprendizagem eficiente, também se articula para adquirir instrumentos 

estruturais e físicos para garantir melhores condições de ensino. Desse modo, 

compreende-se que o papel das Salas de Recursos Multifuncionais nas 

escolas comuns da rede pública de ensino é atende algumas demandas da 

necessidade histórica da educação brasileira, principalmente para romper com 

os aspectos de discriminação da educação especial.  

 A Sala de Recursos Multifuncionais é um programa que "cumpre o 

propósito da organização de espaços, na própria escola comum, dotados de 

equipamentos, recursos de acessibilidade e materiais pedagógicos que 

auxiliam na promoção da escolarização, eliminando barreiras", essas que 

servem de bloqueio para uma plena participação dos alunos com algum tipo de 

deficiência em todo contexto educacional e social (BRASIL,2012,p.6).  

 Para Alves(2006), nesse ambiente escolar é onde se realiza o 

atendimento educacional especializado para alunos com algum tipo de 

deficiência. Com isto, ocorre o desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem, "centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a 

construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que 

desenvolvam o currículo e participem da vida escolar". Dessa forma, a 

definição Sala de Recursos Multifuncionais se "refere ao entendimento de que 

esse espaço pode ser utilizado para o atendimento às diversas necessidades 

educacionais especiais e para desenvolvimento das diferentes 
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complementações ou suplementações curriculares"(ibid, p.13).  

 Ainda de acordo com o autor, uma mesma sala de recursos 

multifuncionais, organizada com diferentes equipamentos e materiais, pode 

atender, conforme cronograma e horários diferentes, alunos com algum tipo de 

deficiência como, altas habilidades/super-dotação, dislexia, hiperatividade, 

déficit de atenção ou outras necessidades educacionais especiais. Para ocorre 

atendimento com alunos cegos e surdos, por exemplo, deve dispor de 

profissionais com formação e recursos necessários para um atendimento 

educacional especializado, com capacidade de atender individualmente e 

coletivamente esses alunos. "Portanto, essa sala de recursos é multifuncional 

em virtude de a sua constituição ser flexível para promover os diversos tipos de 

acessibilidade ao currículo, de acordo com as necessidades de cada contexto 

educacional" (ibid,p.14).   

 De fato, observamos que essa Sala de Recursos Multifuncionais pode 

ser composta em dois tipos o I e II, existindo uma pequena diferença entre 

elas, pois a segunda é contemplada com todos recursos da primeira e itens 

pedagógicos  para o trabalho oferecido aos alunos com deficiência visual 

como, impressora Braille, soroban, entre outros recursos, mas cada escola 

possuí uma das estruturas que  disponibiliza equipamentos, mobiliários, 

materiais didáticos e pedagógicos para o  funcionamento e organização da 

mesma.  

 Neste aspecto, as SRM favorecem o desenvolvimento inclusivo 

principalmente nas  instituições públicas, essas que têm implantado o 

programa em seu espaço escolar, pois visa atualizar seus recursos para 

manter um atendimento educacional especializado de maior qualidade. Assim, 

o Conselho Nacional de Educação, através da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, 

estabelece as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, informando que:   

 

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de 
recursos multifuncionais da própria escola ou em outra de 
ensino regular, no turno inverso da escolarização, não 
sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser 
realizado, em centro de atendimento educacional 
especializado de instituição especializada da rede pública 
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ou de instituição especializada comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a 
secretaria de educação ou órgão equivalente dos estados, 
do Distrito Federal ou dos municípios.(BRASIL,2012,p.5) 

 

 Portanto, para ocorrer uma efetiva operação da política de SRM dentro 

do âmbito escolar, de fato é necessário,  recursos, profissionais 

comprometidos com o ensino e uma quantidade expressiva de alunos com 

deficiência matriculados nas classes comuns de ensino regular, porque de 

acordo com o registro no Censo Escolar, que ocorrerá a liberação de ações 

que contribuirão para um funcionamento com eficiência.  

 Essas ações são praticadas mediante as atualizações das SRM nas 

instituições que continuam apresentando matrículas de alunos público alvo da 

educação especial, e se ampliam com o apoio complementar  de outros 

programas do governo como, Programa de Formação Continuada de 

Professores na Educação Especial. 

 Com isto, para supervisionar este trabalho, é realizada uma visita pelos 

técnicos do MEC/SECADI. Todas informações a respeito de como esta sendo 

realizado o processo e o funcionamento das SRM, deve ser 

imprescindivelmente informado ao MEC/SECADI, por meio de ofício do 

Secretario de Educação, principalmente quando acontecer troca de SRM para 

outra escola, destruição de recursos por calamidade pública, eventual furto de 

alguns itens, dentre outras situações.       

 Neste sentido, o funcionamento desse programa não seria possível sem 

a formação dos professores que trabalham com um atendimento diferenciado e 

a participação da família juntamente com a comunidade e a parceria na 

"articulação Inter setorial das políticas públicas, para a garantia do acesso dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou super-dotação, no ensino regular"(ibid,2012,p.7).  

 De acordo com Brasil (2012, p.7),  vale destacar o público alvo da SRM 

que recebem o atendimento educacional especializado:  

Estudantes com deficiência - aqueles que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, 
os quais, em interação com diversas barreiras, podem ter 
obstruída sua participação plena e efetiva na escola e na 
sociedade; Estudantes com transtornos globais do 
desenvolvimento - aqueles que apresentam quadro de 
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alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação e/ou 
estereotipias motoras. Fazem parte dessa definição estudantes 
com autismo infantil, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 
transtorno desintegrativo da infância; Estudantes com altas 
habilidades ou super-dotação - aqueles que apresentam 
potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do 
conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 
(BRASIL,2012, p.7)  

 

 Diante desse público, os profissionais da educação especial  elaboram 

estratégias para garantir melhores condições de aprendizagem dentro dos 

recursos que as SRM apresentam. Durante o processo desse funcionamento 

os professores com formação especializada para o exercício do atendimento 

educacional especializado, organizam a carga horária dos alunos de acordo 

com suas necessidades educacionais especiais.  

 Neste sentido, esses profissionais realizam algumas atribuições como 

Alves (2006), afirma que: 

Atuar, como docente, nas atividades de complementação ou 
suplementação curricular específica que constituem o 
atendimento educacional especializado dos alunos com 
necessidades educacionais especiais; atuar de forma 
colaborativa com o professor da classe comum para a definição 
de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno 
com necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua 
interação no grupo; promover as condições para a inclusão dos 
alunos com necessidades educacionais especiais em todas as 
atividades da escola; orientar as famílias para o seu 
envolvimento e a sua participação no processo educacional; 
informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas 
educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional; 
participar do processo de identificação e tomada de decisões 
acerca do atendimento às necessidades educacionais 
especiais dos alunos; preparar material específico para uso dos 
alunos na sala de recursos; orientar a elaboração de materiais 
didático-pedagógicos que possam ser utilizados pelos alunos 
nas classes comuns do ensino regular; indicar e orientar o uso 
de equipamentos e materiais específicos e de outros recursos 
existentes na família e na comunidade; articular, com gestores 
e professores, para que o projeto pedagógico da instituição de 
ensino se organize coletivamente numa perspectiva de 
educação inclusiva.( ALVES, 2006, p. 17) 

 

 Nesta perspectiva, os professores que atuam na SRM, identificam, 

organizam, orientam e elaboram atividades tais como: Braille, Libras, Língua 

Portuguesa para alunos surdos; orientação e mobilidade, "informática 

acessível; Comunicação Alternativa e Aumentativa - CAA, atividades de 



49 

 

desenvolvimento das habilidades mentais superiores e atividades de 

enriquecimento curricular"(BRASIL,2012,p.9). Esses docentes precisam estar 

sempre no processo de atualização, pois atendem diferentes necessidades 

educacionais especiais, assim como os  professores da  classe comum de 

ensino regular. Ambos devem buscar aplicar um ensino de qualidade, 

independente do seu espaço de atuação, porque é um direito do estudante 

com e sem  deficiência. Diante disto, é importante o aprimoramento da 

dinâmica no âmbito da escola e principalmente a parceria entre os profissionais 

da equipe de educação para conquistarem melhores condições nas escolas. 

 

 

2.3. A INCLUSÃO DO ALUNO ESPECIAL  NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

MACAÉ: SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E AS DIFICULDADES NO 

ESPAÇO ESCOLAR 

  

 O atendimento educacional especializado com atividades de 

complementação ou suplementação curricular recentemente passou a ser 

aplicado nas escolas públicas no município da Capital Nacional do Petróleo. 

Segundo dados extraídos do Anuário de Macaé (2012,p.6), atualmente o 

município vive "a realidade do desenvolvimento econômico aliado ao 

desenvolvimento humano e social."  

 Macaé passou a ser o centro de suporte das atividades offshore da 

Bacia de Campos, porque de sua "plataforma continental saem 80% do 

petróleo produzido no Brasil e 40% do gás natural". Essa cidade tem "o 

maior Índice de Desenvolvimento Municipal do Estado do Rio" e contém taxas 

baixas de analfabetismo, se destacando também com seu crescimento 

populacional de aproximadamente 206 mil habitantes, sendo necessário 

investimentos  em educação, saúde, geração de emprego e renda entre 

outros.  

 Ainda com base no referido Anuário, o desenvolvimento das políticas 

públicas no município de Macaé gradativamente acompanhou o intenso 

crescimento demográfico vivenciado pela cidade, principalmente no setor 

educacional. Mas acreditamos que precisa trilhar um longo caminho, para se 
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tornar mais eficaz e disponibilizar uma educação pública de qualidade para 

todos.  

 No município "A educação expandiu o seu quadro de atendimento, com 

aumento no quantitativo de escolas, de matrículas e de oferta de novas 

modalidades de ensino e novos cursos, tanto na Educação Básica quanto no 

Ensino Superior". Nos anos de 2000 à 2012, houve crescimento no número de 

matrículas do Ensino Fundamental de 34,9% da rede municipal 

(Id,2012,p.312).  

 Com isto, no mesmo período, aponta-se um aumento significativo no 

quantitativo de matrículas na  educação especial no município de Macaé, ou 

seja, é "um aumento de 157,1% no número total de matrículas" e 

principalmente no Ensino Fundamental, um aumento de 1164,1%. O Ensino 

Fundamental foi o segmento de ensino que mais realizou matrículas, 

compreendendo um percentual de 64,8% do total de alunos matriculados, em 

2012".  

 Conforme o Anuário de Macaé (2012,p.321), identificamos o quantitativo 

na tabela abaixo: 

  

TABELA - NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, TOTAL E NA EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE 2000 A 2012 
 

Ano  Total de alunos matriculados  Total de alunos matriculados 
no Ensino Fundamental  

2000  296  39  
2001  265  51  
2002  342  67  
2003  365  143  
2004  393  233  
2005  482  306  
2006  400  236  
2007  548  315  
2008  563  368  
2009  577  386  
2010  543  368  
2011  687  479  
2012  761  493 

_______________________________________________________________ 

FONTE: INEP/MEC/ ANUÁRIO DE MACAÉ P.321 
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 Portanto, podemos refletir que todo esse crescimento de matrículas, é 

devido a oferta de um atendimento educacional especializado no ensino 

fundamental na rede de educação pública, através das ações de políticas 

implementadas pelo Ministério de Educação em algumas escolas do município 

de Macaé, ou seja, programas de implantação de salas de recursos 

multifuncionais, e outros como, adequação de prédios escolares para a 

acessibilidade, formação continuada de professores da educação especial, 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) na escola,  

entre outros programas  que são fundamentais para o acesso à escola.

 Mesmo com esse avanço, é importante enfatizar, que nem todas ações 

dentro dos programas funcionam na ampliação de uma educação pública para 

todos os sujeitos sociais, pois, muitas apresentam alguns critérios para 

oferecer os seus serviços. Neste caso, é necessário mudanças no âmbito 

educacional, a permanência dos alunos, maiores possibilidades na construção 

do conhecimento na classe de ensino comum e no atendimento educacional 

especializado, mais investimento econômico do governo e parcerias para uma 

funcionalidade com mais qualidade e não apenas aumento do número dos 

alunos, mas a continuidade dessas matrículas.  Visto que, esse aumento de 

matrículas dos alunos pessoas com deficiência, passa ser um direito que não 

fica apenas no papel, mas é um crescimento que representa o fortalecimento 

da Educação Especial e a luta contra a segregação, que durante anos a 

envolvia.  

 Desse modo, para responder as demandas apresentadas pelos alunos, 

alguns professores das escolas da rede pública  desenvolvem  nas Salas de 

Recursos Multifuncionais um atendimento educacional especializado, que visa 

suplementar e potencializar no ensino regular das crianças e adolescentes 

pessoas com deficiência, e também vêm conquistando espaço como uma das 

alternativas no apoio especializado, assim lentamente substitui as classes 

especiais.    

 Nesta perspectiva, mesmo com a oferta de atendimento aos alunos com 

deficiência na rede de educação pública, não podemos deixar de indagar a 
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respeito da "inserção" desses alunos nas escolas do município e observar se 

contribui realmente para o desenvolvimento do seu aprendizado, sua 

freqüência no atendimento, na  eliminação da segregação e discriminação. 

Dessa maneira, foi no decorrer do Estágio Curricular realizado na Instituição 

Cemeaes (Coordenadoria Extraordinária de Apoio ao Escolar), no período de 

março de 2011 e abril de 2013, durante a rotina do exercício profissional da 

Assistente Social, que os questionamentos sobre a inclusão do aluno especial 

nas escolas municipais foram sendo levantados. A premissa partiu da 

observação, do atendimento multiprofissional realizado no setor da 

neuro-pediatria com crianças e adolescentes, das dificuldades que as famílias 

apresentavam devido ao pouco investimento em políticas educacionais para as 

pessoas com deficiência, falta de transporte social adequado para os alunos 

com deficiência chegarem ao atendimento da instituição e nas escolas da rede 

pública do município, entre outras. 

 Sendo assim, a possibilidade de discutimos com um olhar crítico sobre a 

oferta da Educação Especial nas escolas do  município de Macaé, potencializa 

a visão do Serviço Social como profissão socialmente determinada. Pautada 

nos princípios do projeto ético-político, nas Diretrizes Curriculares e no seu 

Código de Ética. De fato, quando temos a oportunidade de refletir  e analisar  

a práxis que permeia a realidade das pessoas que fazem parte do cotidiano 

profissional, do Assistente Social, passa ser indispensável conhecer e 

identificar as condições que envolvem suas vidas. 

 Neste sentido, com interesse de obter dados que nos dessem as 

respostas para atender nossos questionamentos levantados durante o estágio, 

e conhecer como se desenvolve essa realidade nas escolas do município, 

demonstraremos o resultado de uma pesquisa de campo realizada através de 

questionário. Durante esse processo, antes de utilizarmos o questionário com 

questões que proporcionaria o conhecimento sobre o acesso  da inserção dos 

alunos na sala de recursos multifuncionais e as dificuldades apresentadas, 

primeiro realizamos um mapeamento da rede de educação pública do 

município, mediante informações extraídas da SEMED - Secretaria Municipal 

de Educação. 
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 Para obtermos o resultado desse  mapeamento foi necessário a entrega 

de alguns documentos para autorização pela coordenação do setor de 

Educação Especial. Mesmo respeitando todo processo, encontramos vários 

entraves, um deles foi atitude de alguns profissionais que recusaram responder 

um questionário formulado com cinco questões abertas, enfatizando que 

apenas a coordenadora poderia respondê-las. Com essas ações percebe-se, 

que ainda há necessidade de debates que esclareçam sobre as políticas 

educacionais para pessoas com deficiência, e certamente o mesmo deveria se 

fomentado pelos profissionais que trabalham diretamente com essa realidade 

educacional. Mas na persistência com a articulação, na procura de 

desmistificar essa realidade conseguimos entrevistar uma das coordenadoras 

do setor. 

 Ao entrevistar a coordenadora, tivemos conhecimento que o município 

de Macaé comporta cerca de 105 (cento e cinco) escolas da rede pública, que 

realizam políticas voltadas para educação de crianças e adolescentes com 

deficiência e apenas 45 (quarenta e cinco) unidades possuem salas de 

recursos multifuncionais, porém, não foi possível obter as relações do nome 

dessas escolas que prestam o atendimento educacional especializado, pois o 

setor de Educação Especial não possuía essa informação, como também 

dados do quantitativo das matriculas dessas pessoas com deficiência 

atendidas na rede de educação  do ensino público do município. Essa foi uma 

das dificuldades que também encontramos ao realizar esse mapeamento. No 

entanto, a coordenadora afirmou que não poderia responder uma das questões 

que enfatizamos a respeito do quantitativo dos educandos, por ainda não haver 

dados no setor. Diante disto, orientou verificar sobre essas informações no 

setor de registro da secretaria.  

 Sendo assim, de acordo com o setor de registro da SEMED, 37.758 

(trinta e sete mil e setecentos e cinqüenta e oito) crianças e adolescentes  

estão  matriculadas na rede de ensino público do município e durante o mês 

de Março deste ano, foram realizadas 4.002 (quatro mil e dois) matriculas de 

pessoas com deficiência", ou seja, aproximadamente apenas 10,6% de 

crianças e adolescentes com deficiência estão inseridas nas escolas públicas 

do município.  
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 Porém, dados da Prefeitura de Macaé revelam que, no primeiro bimestre 

de 2014, cerca de 395 alunos são beneficiados pelo programa. Deste total, 27 

apresentam surdez ou deficiência auditiva, 33 têm cegueira ou baixa visão, 70 

portam deficiências múltiplas ou física, 29 são cadeirantes e 236 têm 

deficiência intelectual. Além disso,157 estudantes estão em processo de 

avaliação para que possam receber o atendimento específico. Para o apoio do 

trabalho a educação especial conta com 52 profissionais específicos, 414 

auxiliares de serviços escolares, dois professores de braile, nove intérpretes e 

quatro professores de libras.  

 Por estimativa, realmente percebe-se que o número de matriculas  de 

pessoas com deficiência na rede de educação pública do município de Macaé 

ainda é baixo. Até porque, um dos fatores que podemos considerar, é que 

Macaé tem outras instituições filantrópicas e particulares que atendem o 

mesmo segmento, como o Sentrinho que presta atendimento para 190 alunos, 

contando com o apoio do poder público e empresas de petróleo de Macaé.  

 Na apresentação desse quantitativo, é relevante conhecer sobre o 

funcionamento do projeto das "Salas de Recursos Multifuncionais" no 

município, para analisar como se da o processo de "inserção" desses 

educandos no ensino público? Se as escolas tem o mesmo funcionamento? E 

como se desenvolve esse processo das políticas de acessibilidade na rede de 

educação?  

 Essas foram questões abordadas na entrevista com a coordenadora, 

quem respondeu que: 

O processo de matrícula  desses educandos no ensino 
público, se dar através da inscrição no site da prefeitura de 
Macaé no período do mês de fevereiro e Março ou no setor de 
matricula na própria SEMED e também na Coordenação de 
Educação Especial apenas pelo responsável. Todas escolas 
funcionam segundo as normas do programa do MEC- 
SECADI, pois a equipe da Coordenação Educação Especial do 
município trabalha apenas como suporte, ou seja, na  
solicitação de matérias que estejam faltando no âmbito 
escolar, remanejamento de alunos entre outros. Bem, todas 
escolas do município trabalham para o desenvolvimento dessa 
política, pois todas devem estar com infraestrutura adequada 
para acessibilidade da educação desses educandos. Não 
conhecemos todas, mas estamos no processo. Para que uma 
escola tenha uma sala de recursos multifuncionais  e o AEE é 
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necessário essa unidade ser escolhida pelo MEC, pois essa 
escolha é de acordo com o seu censo escolar, assim ocorre a 
sinalização pelo MEC à escola. Mais informações você 
encontra no site do MEC. (Entrevista realizada na Secretaria 
de Educação Municipal de Macaé, maio de 2014.) 

  

 Com intuito de receber mais informações para ampliar nossa pesquisa, 

mesmo sem  uma resposta positiva sobre a relação das escolas que oferecem 

o AEE, e sem  compreender como uma coordenação que também realiza o 

processo de matricula desses alunos na educação especial, afirma que não 

possui um número aproximado dos alunos incluídos nas escolas, perguntamos 

para a entrevistada, Qual escola no município que no momento conta com a 

infra-estrutura mais adequada para acessibilidade da educação desses 

educandos?   

 A coordenadora ressaltou que:  

Todas as escolas tem infra-estrutura, pois todas devem inserir 
essas crianças e adolescentes, mas também trabalhamos com 
duas escolas pólo no município que é a escola municipal Lions 
com atendimento educacional especializado para deficientes 
auditivos e a escola municipal Ancyra que realiza atendimento 
para deficientes visuais e auditivos. (Entrevista realizada na 
Secretaria de Educação Municipal de Macaé, maio de 2014.) 

 Diante dessas palavras, antes do termino do mapeamento, fizemos 

outras perguntas para nossa entrevistada: O percentual das crianças e 

adolescentes na rede pública de  educação nos últimos anos vem crescendo 

ou decrescendo? É um aumento relativo ao crescimento da população? Qual é 

a tendência? 

 Sem maiores articulações ela nos respondeu: "O número vem 

aumentando e novas matriculas são realizadas na coordenação, e também  

atendemos muitos casos de transferência, devido Macaé ter uma população 

flutuante". Na confirmação que são efetuadas "novas matriculas" pela própria 

coordenação de educação especial, nos leva a refletir que ainda existe 

barreiras que precisam se rompidas, para termos uma modalidade de ensino 

público de qualidade e transparência, onde qualquer cidadão profissional ou 

não possa ter a oportunidade de conhecer seu funcionamento e contribuir para 

o seu avanço.  
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 Portanto, ao enfrentamos dificuldades para acessar algumas 

informações, encontramos poucos dados da Educação Especial no município, 

conforme já mencionados, e mesmo sem a existência de registro histórico 

públicos na Secretaria Municipal de Educação, o mapeamento na mesma, teve 

um papel fundamental para conseguimos autorização e aplicarmos alguns 

questionários em uma das escolas classificada como pólo no atendimento 

educacional especializado do município e, assim, possibilitar o avanço deste 

trabalho. 

 Dando continuidade a nossa pesquisa, conseguimos visitar duas (2) das 

quarenta e cinco (45) unidades, sendo uma delas pólo no atendimento 

educacional especializado da rede de educação pública do município, e nos 

aproximarmos da realidade que são incluídas essas pessoas com deficiência. 

 A pesquisa foi realizada  sob forma de questionários com perguntas 

abertas e fechadas direcionadas para cada função dentro do ambiente escolar. 

Os questionários (modelo em anexo) foram aplicados no período de maio e 

junho de 2014. Entrevistamos 12 professores da sala de ensino regular 

comum, que serão identificados como, PC1 à PC12; 2 professores da sala de 

recursos multifuncionais com formação de professores e cursos de formação 

continuada, Graduação em geografia e Pós Graduação em Educação Especial, 

serão identificados como, PR1 e PR2, e também 2 diretores. 

 As escolas que visitamos para conhecer o funcionamento da sala de 

recursos multifuncionais foram escolas municipais de bairros periféricos do 

município de Macaé. A primeira escola é considerada unidade polo do 

atendimento de deficiência visual e auditiva, mas assiste qualquer estudante de 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Para iniciarmos as entrevistas, foi 

necessário apresentarmos a carta de  autorização da pesquisa. A segunda 

escola atende o 1º segmento do Ensino Fundamental, que engloba 1º ao 5º 

ano de escolaridade, na qual, também fomos muito bem atendidos. A inclusão 

social dos alunos nessas unidades de ensino regular acontece na sala de aula, 

nos recreios ou intervalos, nas aulas de educação física, nas atividades 

extracurriculares, nas festas e comemorações internas e através de atividades 

realizadas nos projetos.  
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 Com os dados obtidos através das respostas dos questionários 

aplicados nas unidades de ensino público, identificamos na escola 1, que o 

atendimento na SRM é realizado para trinta e três alunos com deficiência, 

sendo que um dos alunos estuda na sala de ensino regular de outra unidade, 

esses apresentam Baixa visão ( necessidade de letra ampliada), deficiência 

visual (aprende o Braille),  auditiva ( passa ter aula de libras e  acompanhante 

intérprete), intelectual, (passa ter estratégias diferenciadas para suprir suas 

necessidades educacionais especiais), entre outras como transtorno, autismo, 

síndrome.  

 Também verificamos, que a escola 2,  a quantidade de alunos com 

deficiência é bastante significativa, por não ser uma escola considerada pólo, 

pois, dezessete alunos da escola e três alunos de outras escola freqüentam a 

sala, e a maioria são deficientes intelectuais de  modelada a leve, com 

deficiência  física, síndrome de Down, Machete, e Asperger. Durante a 

entrevista a professora desabafa da seguinte forma: "Precisamos de parceria 

para que os pais retornem com os alunos, pois quando é da mesma escola 

conversamos com os professores, quando de outra, fica mais difícil" (PR2).

 Desse modo, com a freqüência desses alunos, são elaboradas ações 

que possibilitam o desenvolvimento da educação especial, as instituições 

oferecem o AEE, promovem formação continuada de professores de AEE e 

sala de aula comum, orientam às famílias, estabelecem parceria com outros 

setores da comunidade e oportunizam acessibilidade no espaço e materiais 

escolares, entre outras. Neste sentido, "A escola dentro de suas possibilidades 

trabalha em  equipe (direção, professor, orientadores, para melhorar e ajudar 

no desenvolvimento dos alunos. (todos)" (PR2). 

 Vale destacar, que mesmo havendo disponibilidade de espaço físico nas 

escolas para o funcionamento da Sala de Recursos Multifuncionais e  atuação  

de professores para o AEE, nessas unidades ainda faltam algumas 

adequações físicas do ambiente escolar para melhorar o acesso dos alunos. 

Segundo o diretor  da escola 1, para acessibilidade do espaço na escola 

construíram adaptação de rampas, alargamento de portas, adequação de 

banheiros, sinalização visual e tátil, mas essas duas últimas não visualizamos 

em nenhuma parte da escola.  Diante disto, podemos ressaltar um  relato que 
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não costa no questionário respondido por um dos professores da SRM, 

portanto, importante na apresentação da realidade dessa escola, quanto as  

verbas de acessibilidade do MEC não serem continuas e a primeira se utilizada 

apenas para compra de matérias da sala, pois relatou que, "No espaço  escola 

ainda temos necessidades de melhorar a acessibilidade, por falta de recursos e 

fazer a  adaptações, mas adaptação da sala, do material didático conseguimos 

fazer".Portanto, a gestão da escola 2, informou que  as únicas adequações 

executadas na unidade são as dos banheiros, e nenhuma outra adequação 

ainda foi realizada.  

 De acordo com os critérios para implementação do programa, 

observamos que as escolas foram contempladas com a SRM, por terem 

matrículas de alunos público alvo da educação especial na classe comum de 

ensino regular e por estarem registrados no Censo Escolar, pois, para abertura 

da sala, fomos informados que é preciso no mínimo 15 alunos. Portanto, são 

escolas que possuem profissionais formados, comprometidos com o 

atendimento das necessidades educacionais dos sujeitos com deficiência e se 

preocupam com a qualidade do ensino, mas não podemos deixar de analisar 

as questões que envolvem a inclusão do aluno especial de maneira crítica, 

porque, acreditamos que o papel fundamental dessas escolas, é disponibilizar 

também adaptações necessárias para que o ambiente escolar possibilite uma 

melhor adequação física, com vista de oportunizar a todos o direito a uma 

educação de qualidade e contribuição para acessibilidade mais ampla de todas 

as pessoas, independente da colaboração dos professores auxiliares. 

 Neste sentido, essas reformas deveriam está prontas, não apenas 

nestas escolas municipais, como também nas outras unidades da rede de 

educação do ensino público do município, porque, há sete anos foram 

planejadas no Plano Diretor Municipal de Macaé, artigo 43 no inciso VII, como 

ações estratégicas das políticas públicas de educação especial e atualmente, 

essas escolas precisam elaborar estratégias para se adequarem para o 

atendimento do aluno com deficiência, criando soluções para necessidades 

que eram para serem supridas à anos. Assim, o município tem a função de, 

a) (promover reformas nas unidades escolares para adaptá-las 
ao acesso universal, dotando-as com recursos físicos, 
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materiais, pedagógicos e humanos, capacitando-as também 
ao ensino dos portadores de necessidades educacionais 
especiais) capacitar os profissionais da educação na 
perspectiva de incluir os portadores de necessidades 
educacionais especiais nas escolas regulares, resgatando 
experiências bem sucedidas de processos de inclusão social; 
c) implantar programas de atenção que visem proporcionar 
apoio psicopedagógico à professores e alunos com 
necessidades educacionais especiais e seus familiares) 
expandir e aprimorar no Município, programas de educação 
especial que promovam a universalização do atendimento a 
alunos das escolas públicas e privadas, que apresentam 
distúrbios retardadores da aprendizagem, desajustes 
comportamentais de origem psico-fisiológico e social, e com 
severas dificuldades de desenvolvimento. e) implantar nas 
escolas municipais, com alunos portadores de deficiência 
visual e auditiva, a presença de professores auxiliares com 
domínio do Sistema de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – 
e de leitura e escrita em BRAILLE.(PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL DE MACAÉ, 2006,p 42) 
 

  Durante o processo da coleta de dados, tivemos o desejo de conhecer 

as salas de recursos multifuncionais, que foram implantadas em algumas 

escolas, no município no ano de 2010, buscando informações com os 

professores à respeito do início da inclusão dos alunos, e aproveitamos para 

perguntar, como se dá o funcionamento da mesma. Assim, o professor da 

escola 1,ressaltou que: 

 

 A criação da sala se deu a partir do ano de 2010, porque  
existem algumas resoluções anteriores do governo Federal 
que dão procedimento à criação das salas multifuncionais, ou 
seja , as  resoluções, portarias permitiram  o governo Federal 
dar os equipamentos para os municípios, e os mesmos fazem 
a manutenção, e seus profissionais fazem visitas periódicas à 
sala. Nós temos cursos permanentes de aperfeiçoamento para 
a atuação na sala. Na escola, funciona como um projeto de 
inclusão com atendimento educacional especializado aos 
alunos. (Entrevista PR1) 

A segunda professora entrevistada informou quanto ao funcionamento da sala, 

esclarecendo que: 

 

 A inclusão através da sala  iniciou em 2010, quando vieram 
os professores concursados para educação especial. Hoje os 
mesmos não estão mais atendendo na sala. Cheguei aqui,  no 
ano de 2012, Fui contratada e realizo atendimento individual 
por 50 minutos, duas vezes por semana, através de jogos 
pedagógicos, investindo no lúdico como ferramenta de 
trabalho, para alcançar o desenvolvimento do aluno em todos 
os aspectos. (Entrevista PR2 ) 

  Percebe-se através do que dizem os professores, que as escolas 
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procuram se organizar para o oferecimento e a qualidade da educação especial 

no município de Macaé, com trabalho realizado nas Salas de Recursos 

Multifuncionais, cujo objetivo é proporcionar a inclusão dos alunos com 

deficiência à grupos de alunos das classes regulares com o mesmo nível de 

escolaridade, exercitando ações que estimulam o desenvolvimento cognitivo, 

motor, afetivo e social, buscando  atender às peculiaridades de cada 

educando.      

 Perguntamos para os professores: Como os educandos tem acesso a 

Sala de Recursos Multifuncionais e quais dificuldades são apresentadas? 

Observemos a fala em destaque do professor da escola 1: 

 

Quando o aluno chega e tem dificuldade em sala de aula, 
mesmo não estando sinalizado no censo, ele passa por um 
processo de avaliação realizada pela equipe, para  
verificarmos se faz parte do publico alvo da sala. 
Detectando que o aluno faz parte do publico alvo, tendo 
uma deficiência, é feito um relatório, uma avaliação de 
permanência na sala de recursos e uma declaração para os 
pais autorizarem ou não, o atendimento. Em alguns casos 
tem responsáveis que não levam o aluno para esse 
atendimento, pois as vezes acham que não é necessário, 
pois os filhos já fazem atendimento fora da escola(com 
psicopedagoga, fonoaudiologia ), sendo que um ou dos dia  
a mais, não vem como importante. Essa realidade é 
realizada por pais que tem outros recursos, mas na maioria 
das vezes apoiam esse atendimento. Uma das dificuldades 
é a demora do planejamento do professor, o retorno dos 
pais, a rotatividade de professores em mais de uma escola, 
o transporte e o atendimento na rede municipal de saúde, 
pois, quando o aluno chega com nossa solicitação, demora 
a marcação e o retorno do laudo médico. (Entrevista PR 1) 

 

  Fizemos a mesma pergunta para professora da escola 2, que dentro da 

mesma linha esclareceu que:  

Na maioria das vezes são os alunos que constam no censo 
escolar, e muitas vezes alunos que apresentam características 
do público-alvo, e são indicados pelo professor da sala de aula 
regular para avaliação. É um atendimento de contra turno, 
cada professor atende 8 alunos no dia, as vezes  
conseguimos atender duplas, mas nem sempre é possível. 
Então, nossa dificuldade é o aluno voltar à escola para o AEE, 
é difícil os pais se conscientizarem que o aluno precisa voltar 
fora do tempo da aula regular e fazer o atendimento. É muito 
difícil, porque acham o tempo curto de 50 minutos  duas 
vezes na semana. Mas o atendimento é assim. Outra 
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dificuldade é contar plenamente com o professor da sala 
regular, já que sua parceria é importantíssima para o 
desenvolvimento do aluno. É complicado, acredito que seja 
pela  demanda de uma  turma grande, o aluno fica um pouco 
de lado, não que ele não participe, mas em se tratando de 
objetivo especifico para aquele aluno fica mais complicado. 
Esta é a  dificuldade que eu vejo.( Entrevista PR 2) 

 

 Verificamos a similaridade das respostas dos entrevistados, com isto, 

podemos identificar que a realidade das escolas não está muito diferente uma 

da outra, pois ainda existem dificuldades que não possibilita o alcance de 

alguns objetivos dentro do contexto escolar, portanto, esses professores 

necessitam estimular a parceria com as famílias e orientá-las a respeito da  

importância e impacto do atendimento educacional especializado na vida dos 

alunos com deficiência, precisam também dedicar um tempo maior no diálogo 

sobre planejamento do atendimento ao aluno, com os professores da sala de 

aula regular, na procura de articular o papel de ambos para promover maior 

desempenho escolar e a inclusão dos alunos.  

 Neste caso, ao entrevistar alguns professores da sala de aula comum, 

perguntamos como eles se articulam como os professores do AEE para que 

ambos possam atender adequadamente as necessidades do aluno que tem em  

comum, a maior parte dos professores ressaltaram que se articulam através de 

reuniões, conversas, trocas de atividades, buscando orientar e planejar de que 

maneira "os conteúdos das salas de aula devem ser aplicados, quais objetivos 

devem ser atendidos, de que forma avaliá-los"(PC1). 

  Os alunos da educação especial mediante a SRM, recebem um 

atendimento diferenciado dentro da sala de aula regular, com interprete de 

libras, tradução em Braille, como apoio para realização das avaliações 

individuais e em grupo, assim, com o trabalho das professoras auxiliares os 

mesmos  desenvolvem atividades diversificadas. Mas no contra turno, o 

trabalho dos profissionais das salas multifuncionais também contempla 

especificidades pedagógicas que se tornam imprescindível para o 

desenvolvimento desses alunos. 

  Algumas dessas especificidades são: Reforço em Libras (língua 

brasileira de sinais); Reflexão de conteúdos ministrados em sala regular dando 

alternativas aos alunos que utilizam libras como 1ª língua; Noções básicas de 
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libras para a comunidade escolar interessada para comunicação de alunos e 

professores; Apropriação e desenvolvimento  do sistema de comunicação 

através do código Braille;  Transcrição de materiais escritos em tinta para o 

código Braille e vice - versa; Trabalho com jogos pedagógicos que possibilitem 

construção de conceitos matemáticos, linguísticos; criação de projetos que 

busca a interação de todos alunos da escola, entre outras. 

 Diante deste cenário, também perguntamos se tinham sugestões a fazer 

para o aprimoramento do serviço de AEE em relação aos alunos que são 

atendidos por este serviço. Assim sugeriam a integração com o professor da 

sala de aula regular, Planejamento das ações em parceria com esses 

profissionais “(PC1); seria “necessário disponibilizar material e cursos para 

capacitação dos professores” das unidades de ensino (PC 6); e também “Que 

houvesse mais diálogo entre professor regente e AEE” (PC 8).  

 Podemos analisar, com essas respostas, que no ambiente escolar  

ainda é preciso criar mais estratégias para fortalecer a articulação entre os 

profissionais que atendem o público alvo da Educação Especial, pois ambos 

tem o papel fundamental no processo de uma efetiva aprendizagem. Então, 

para transformar essa realidade e garantir a oferta de  uma educação 

inclusiva, é necessário a conscientização e mobilizações de todos que estão 

envolvidos, direta ou indiretamente na realidade educacional e social desses 

sujeitos com deficiência. Neste sentido, Glat (2007) enfatiza que:  

   

A Educação Inclusiva significa um novo modelo de escola em que é 
possível o acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os 
mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são 
substituídos por procedimentos de identificação e remoção das 
barreiras para a aprendizagem. Para tornar-se inclusiva a escola 
precisa formar seus professores e equipe de gestão, e rever as 
formas de interação vigentes entre todos os segmentos que a 
compõe e que nela interferem. Precisa realimentar, sua estrutura, 
organização, seu projeto político-pedagógico, seus recursos 
didáticos, metodologias e estratégias de ensino, bem como suas 
práticas avaliativas. Para acolher todos os alunos, a escola precisa, 
sobretudo, transformar suas intenções e escolhas curriculares, 
oferecendo um ensino diferenciado que favoreça o desenvolvimento e 
a inclusão social (GLAT,2007, p.16). 

 A afirmação que Glat (2007) faz a respeito da Educação inclusiva, nos 

leva a refletir sobre a inclusão dos alunos nas escolas do município de Macaé e 

apresenta como pode ser construído esse processo. Dessa forma, realizar uma 
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pesquisa na área de Serviço Social, mostrando dados que completem os 

questionamentos levantados durante o exercício profissional, no período de 

estágio curricular, sobre a realidade educacional dos alunos com deficiência, é 

relevante para fomentar e de certa forma contribuir para o debate  da inclusão 

desse aluno no espaço escolar, pois com as reflexões das respostas dos 

entrevistados procuramos buscar soluções que possam contribui para a 

construção de uma escola de qualidade para todos os alunos e não apenas 

para uma pequena parte da sociedade.  

 Assim, para o exercício profissional a pesquisa fortalece o 

comprometimento com a lei 8662/93 que regulamenta a profissão do Assistente 

Social, pois, em seu Art.4º ressalta as competências para exercer a profissão, 

assim em seu inciso VII está escrito: “planejar, executar e avaliar pesquisas que 

possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 

profissionais”. 

 Pode-se assim observar, de acordo com as palavras a baixo, que os 

professores que atendem as demandas da Educação Especial no município de 

Macaé, procuram trabalhar para oferecer uma educação de qualidade, pois 

mesmo com as dificuldades apresentadas no ambiente escolar, as salas de 

recursos multifuncionais têm grande relevância neste espaço. Assim, um dos 

profissionais respondeu que:  

A sala de recursos não tem um impacto apenas no atendimento dos 
alunos com deficiência, mais na escola como um todo. Tem 
importância porque, trabalha preconceito, discriminação, valores 
éticos  com as turmas da escola, e isso gera um impacto, uma 
mobilização em toda comunidade escolar. Exemplo é o nosso projeto 
(oficina  que transforma óleo reciclado em sabão.) produzindo 
autonomia, falando em proteção do meio ambiente, de 
responsabilidade social. Isso é importante para toda comunidade 
escolar e não só para nossos alunos.(Entrevista PR 1) 

 Diante dos argumentos apresentados pelos nossos entrevistados, 

conclui-se que as Salas de Recursos Multifuncionais no município de Macaé 

tem bastante relevância, sendo um dos suportes necessário para a 

permanência dos alunos com deficiência nas escolas públicas. Essas salas 

funcionam como serviço de apoio nas escolas da rede pública, desenvolvendo 

um papel fundamental na oferta do atendimento educacional especializado aos 

alunos e possibilita a elaboração de estratégias para a "inclusão" de boa parte 
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da comunidade escolar. Mas segundo os levantamentos essa política pública, 

ainda tem um longo caminho a percorrer, pois no município de Macaé há 

muitos alunos com deficiência matriculados na rede de educação pública que 

não foram contemplados ainda pelo programa, pois existem apenas 45 

unidades, pouco, para o grande número de matrículas. Analisando a proposta 

pedagógica, fica claro que é necessária a ampliação dessa política educacional 

e o investimento na acessibilidade e capacitação de mais profissionais para 

darem continuidade a esse trabalho, visto que é um direito de todos os alunos 

que necessitam de atendimento educacional especializado, sendo garantido 

em lei. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando as reflexões acerca da história da Educação Especial, 

percebe-se a grande importância que tem para as pessoas com deficiência e 

para toda a sociedade, a garantia de direitos, através das mudanças e 

efetivação  de  algumas Leis e Decretos que possibilitam o avanço na 

elaboração de políticas públicas que promove acesso ao direito em várias 

esferas da sociedade Capitalista. Mesmo sendo uma sociedade que fortalece 

culturalmente  e historicamente a  discriminação, a desigualdade de classes, 

a exclusão social, a marginalização, principalmente das pessoas com 

deficiência. 

 A partir da abertura na esfera educacional para a Educação Especial, 

transformação na dinâmica da sociedade e no interior das escolas públicas, 

mesmo de forma lenta, as políticas públicas educacionais voltadas para as 

pessoas com deficiência passam a ser efetivas. Neste sentido, são elaboradas 

propostas de inclusão, nas quais, as escolas públicas de ensino regular 

procuram se organiza para atender às necessidades educacionais especiais 

dos alunos.  Portanto, a oportunidade de trazer para o debate do Serviço 

Social discussões sobre a Educação Especial, foi mais um exercício 

desafiador, pois a questão educacional das crianças e adolescentes com 

necessidades especiais, traz em seu processo histórico a necessidade de 

qualidade de vida e de uma educação pautada na igualdade entre todos, sem 

discriminação.A Educação Especial teve  bastante abertura  

 Com a pesquisa realizada nas escolas públicas do município de Macaé, 

adquirimos respostas para nossos questionários. Mesmo com as dificuldades 

que enfrentamos no inicio, as entrevistas possibilitaram análise e reflexões a 

respeito da funcionalidade das salas de recursos multifuncionais na oferta de 

atendimento educacional especializado para pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Verificamos que o funcionamento dessas salas é 

fundamental no apoio do processo da permanência e inclusão escolar, assim, 

contribuem diretamente no aprendizado dos conteúdos pedagógicos dos 

alunos que as freqüentam, ou seja, nelas são oferecidas atividades 
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diferenciadas das da sala de aula regular elaborando possibilidades para o 

desenvolvimento de acordo com as necessidades de cada aluno.  

 A funcionalidade das salas e o processo de escola inclusiva nestes 

espaços devem estar em permanente debate, principalmente entre os 

professores que estão diretamente ligados com o processo de ensino  

aprendizagem.    

  Observar-se que a proposta do município de Macaé em atender o 

processo educacional para as pessoas com deficiência, de acordo com a 

legislação vigente, não garante ainda uma educação de qualidade para todos 

os alunos matriculados na rede educacional de ensino público, pois apenas 45 

escolas oferecem o atendimento educacional especializado. No cenário 

educacional do município ainda é necessário que haja ampliação do programa 

em todas as escolas da rede de ensino público. É preciso que haja também 

união entre a escola, a família e o poder público na busca por uma educação 

pública de qualidade para todos os sujeitos sociais.  
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