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“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas 

que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a 

arte do vôo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 

Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. 

Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser 

pássaros. Porque a essência dos pássaros é o vôo. Escolas que 

são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam 

são pássaros em vôo. Existem para dar aos pássaros coragem 

para voar. Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, porque o 

vôo já nasce dentro dos pássaros. O vôo não pode ser ensinado. 

Só pode ser encorajado.” 

(Rubem Alves, 2004)



RESUMO 
 
O presente estudo busca compreender a inclusão no Projeto Político Pedagógico de 
uma escola municipal do Vale do Ribeira-PR. Justifica-se pela importância da 
proposta pedagógica do munícipio e da escola em relação à inclusão, tanto na 
educação infantil como no ensino fundamental. Possui como objetivo principal: 
analisar as políticas e concepções sobre inclusão contidas no Projeto Político 
Pedagógico de uma das escolas, de um município paranaense do Vale do Ribeira-
PR. Na fundamentação teórica destaca-se a trajetória da Educação Especial e 
Inclusiva no Brasil, as políticas nacionais de Educação Inclusiva. Aborda-se o 
Projeto Político Pedagógico, como instrumento orientador, que define as relações da 
escola com a comunidade na qual está inserida. Como metodologia adota-se a 
pesquisa bibliográfica e exploratória, de caráter descritivo/explicativo, e como 
procedimento de pesquisa central se utiliza da análise documental, ao submeter à 
análise o Projeto Político Pedagógico da escola-alvo deste estudo. A investigação 
mostrou que a instituição se refere à inclusão apenas no contexto do atendimento no 
contraturno, não fazendo referência às práticas pedagógicas necessárias à inclusão 
em sala de aula. 
 
Palavras-Chave: Educação Inclusiva; Inclusão; Projeto Político Pedagógico; 
Educação Infantil; Educação Fundamental. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O ponto de partida deste estudo foram algumas questões, que ganharam 

forma e fundamento e que foram se transformando em inquietações, traduzidas no 

nosso objeto de análise, na nossa problemática: Como é abordado o tema inclusão 

no Projeto Político Pedagógico de uma das Escolas de Educação Infantil (EI) e 

Ensino Fundamental (EF) de um dos municípios paranaenses do Vale do Ribeira?  

Este trabalho aborda a questão da inclusão, dentro do Projeto Político 

Pedagógico, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental de um dos munícipios 

paranaenses do Vale do Ribeira. Assim, pretendíamos pesquisar as políticas 

públicas educacionais, com foco central na Educação Especial e Inclusiva e nos 

gestores escolares municipais. 

Tínhamos o interesse em conhecer melhor e discutir como está sendo 

desenvolvida a proposta pedagógica do munícipio com relação à inclusão na EI e no 

EF, com o objetivo de trazer uma contribuição ao processo de educação inclusiva 

para este munícipio. 

O que me levou a pesquisar este tema foi a minha compreensão de que 

somos todos iguais em direitos, mas que ainda muitas pessoas são tratadas de 

forma preconceituosa, ferindo os princípios de uma sociedade que se diz 

democrática e acolhedora.  

Este tema chamou-me a atenção por ser pouco trabalhado na pedagogia. 

Assim, este trabalho tem a importância de defender a igualdade e a equidade entre 

as pessoas, apesar das suas diferenças.  

O estudo teve como objetivo principal: analisar as políticas e concepções 

sobre inclusão contidas no Projeto Político Pedagógico de uma das escolas públicas 

de um município paranaense do Vale do Ribeira. E, possui como objetivos 

específicos os seguintes itens: Apresentar o histórico, conceitos e legislação da 

educação especial e inclusiva; Conhecer a Proposta Político Pedagógica elaborada 

pela Secretaria Municipal de Educação, focalizando a temática da inclusão; 

Investigar se o Projeto Político Pedagógico de uma das escolas do munícipio em 

foco vem consolidando políticas e concepções que signifiquem a implementação de 

uma educação inclusiva de qualidade.  

O presente trabalho foi organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

destacamos a trajetória histórica da Educação Especial e Inclusiva no Brasil, os 
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diferentes momentos vivenciados, os caminhos percorridos e as conquistas 

alcançadas pelas pessoas com deficiência no Brasil.  

No segundo capítulo, foram analisadas as políticas nacionais de Educação 

Inclusiva e as políticas públicas para a inclusão escolar na esfera internacional e 

nacional.  

No terceiro capítulo, abordamos o Projeto Político Pedagógico (PPP), como 

instrumento orientador, que define as relações da escola com a comunidade na qual 

está inserida e vai atender. 

Por fim, no quarto capítulo, apresentamos a análise do PPP de uma das 

escolas municipais de uma cidade do Vale do Ribeira-PR, a partir dos conceitos e 

princípios norteadores para a construção de uma Educação Inclusiva. 
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2 EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS 

E CONCEITUAIS 

 

Para compreender os desafios impostos à inclusão escolar torna-se 

necessário analisar, inicialmente, os aspectos históricos e conceituais, procurando 

resgatar os diferentes momentos vivenciados, os caminhos percorridos e as 

conquistas alcançadas pelas pessoas com deficiência no Brasil.  

Identifica-se, até o século XVIII, que a religião, a cultura e a falta de 

conhecimento sobre as deficiências geravam uma visão de deficiência basicamente 

associada à deformação humana, ou seja, uma visão da pessoa deficiente como um 

ser anormal, incompleto, imperfeito, portanto, sem nenhum valor social. A religião 

colocava o homem como sendo “a imagem e semelhança de Deus”, então, não ser 

perfeito significava não ser “parecido com Deus”. Assim, tais pessoas eram vistas 

como vítimas de sinais diabólicos, de feitiçaria ou da possessão de maus espíritos. 

Chama a atenção o fato de que as noções sobre a pessoa deficiente careciam de 

base científica, ancorando-se, apenas, no misticismo e no ocultismo (MAZZOTTA, 

1996). 

De acordo com Mazzotta (1996), o desenvolvimento histórico da Educação 

Especial (EE) foi inspirado por experiências norte-americanas e europeias. No Brasil 

(EE) inicia-se no período final do século XIX, com atendimentos para cegos, surdos, 

deficientes mentais1 e físicos. Foi necessário um século aproximadamente para que 

a inclusão da educação de deficientes fosse de fato considerada uma modalidade de 

ensino no nosso sistema educacional.  

A EE foi instituída oficialmente com a denominação de "educação dos 

excepcionais" na política educacional brasileira no século XX. Podemos destacar 

que a evolução da EE no Brasil está dividida em dois grandes períodos: primeiro, de 

1854 a 1956, marcado por iniciativas oficiais, particulares e isoladas; e, segundo, de 

1957 a 1993, quando destacam-se as iniciativas oficiais de âmbito nacional 

(MAZZOTA, 1996).  

                                                           
1 Recentemente adota-se o conceito de deficiência intelectual em substituição ao de deficiência 

mental (SASSAKI, 2003). 
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No primeiro período teve início o atendimento clínico especializado para 

cegos. D. Pedro II, por meio do Decreto Imperial nº 1.428, fundou na cidade do Rio 

de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos no dia 12 de setembro de 1854.  

 

A fundação do Imperial Instituto deveu-se em grande parte, a um cego 
brasileiro, José Álvares de Azevedo, que estudara no Instituto dos Jovens 
Cegos de Paris, fundado por Valentin Haüy no século XVIII. Por ter obtido 
muito sucesso na educação de Adélia Sigaud, filha do Dr. José F. Xavier 
Sigaud, médico da família Imperial, José Álvares de Azevedo despertou a 
atenção e o interesse do Ministro do Império, Conselheiro Couto Ferraz. 
Sob a influência de Couto Ferraz. D. Pedro II criou tal Instituto que foi 
inaugurado dia 17 de setembro de 1854, cinco dias após a sua criação. 
Para dirigi-lo, foi nomeado o Dr. Xavier Sigaud. (MAZZOTTA, 1996, p. 28).  

 

Em 17 de maio de 1890, já no governo republicano, o decreto nº 408 muda o 

nome do Imperial Instituto para Instituto Nacional dos Cegos. Já em 24 de janeiro de 

1891, pelo decreto nº 1.320, a escola passou a denominar-se Instituto Benjamin 

Constant (IBC), em homenagem a Benjamin Constant Botelho de Magalhães, nome 

adotado até os dias de hoje (MAZZOTA, 1996).  

Seguindo a trajetória de lutas e reivindicações sociais, ainda durante o 

governo de D. Pedro II, em 26 de setembro de 1857, pela Lei nº 839, foi fundado 

também, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos2 na cidade do Rio de Janeiro. Sua 

criação ocorreu graças ao empenho de Ernesto Hüet, francês, professor e diretor do 

Instituto de Bourges, que chegou ao Brasil em 1855 ao Rio de janeiro, e foi 

apresentado a D. Pedro II pelo Marques de Abrantes. Começou a lecionar para dois 

alunos no Instituto Colégio Vassinon. Em 1856, Hüet conseguiu ocupar todo o prédio 

da escola que se caracterizou como um estabelecimento educacional voltado para a 

educação literária e o ensino profissionalizante de meninos “surdos-mudos”, com 

idade entre 7 e 14 anos. E só em 1957, cem anos após sua fundação, pela Lei nº 

3198 passou a se chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).  

Ainda no segundo império, há registros de outras ações voltadas as 

instituições educacionais para o atendimento pedagógico aos deficientes. Segundo 

Mazzotta (1996, p. 30-31), 

 

Alguns importantes indicadores do interesse da sociedade para com a 
educação dos portadores de deficiência, no começo do século XX, são os 
trabalhos científicos e técnicos publicados. Como exemplo cabe destacar 

                                                           
2
 O termo surdo-mudo não é mais utilizado, usa-se o termo pessoa com deficiência auditiva 

(SASSAKI, 2003). 
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que, em 1900, durante o 4º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, no 
Rio de Janeiro, o Dr. Carlos Eiras apresentou a monografia intitulada Da 
Educação e Tratamento Médico Pedagógico dos Idiotas. Por volta de 1915 
foram publicados três outros importantes trabalhos sobre a educação de 
deficientes mentais: A Educação da Infância Anormal da inteligência no 
Brasil, de autoria do Professor Clementino Quaglio, de São Paulo, e 
Tratamento e Educação das Crianças Anormais da Inteligência e A 
Educação da Infância Anormal e das Crianças Mentalmente Atrasadas na 
América Latina, obras de Basílio de Magalhães, do Rio de Janeiro. Na 
década de vinte, o importante livro do Professor Norberto de Souza Pinto, 
de Campinas (SP), intitulado Infância Retardatária. 

 

Na primeira metade do século XX, até 1950 aproximadamente, foram 

criados 54 estabelecimentos de ensino regular e 11 instituições que prestavam 

algum tipo de atendimento às pessoas com deficiências. Estas instituições se 

dividiam em públicas e privadas, e havia, assim, vários estabelecimentos de ensino 

regular especial que foram criados por todo o Brasil, sendo que cada instituição 

atendia um único tipo de deficiência (MAZZOTTA, 1996). Dentro desses cinquenta e 

quatro estabelecimentos de ensino regular é importante destacar alguns, pela sua 

criação, pela força que vieram a adquirir ou pelo papel desempenhado para a 

evolução da EE no Brasil, começando com o atendimento a deficientes visuais.  

O instituto Benjamin Constant – IBC, em 1942 editou em braile a Revista 

Brasileira para Cegos. Em 1943 deu início à imprensa braile para servir aos alunos 

do Instituto e em 17 de setembro de 1949 passou a distribuir livros em braile 

gratuitamente. Em oito de junho de 1946, o curso ginasial foi mantido pelo IBC, 

diante disso três alunos cegos puderam ingressar em colégio comum de ensino 

dando início ao ensino integrado para cegos. Em 1947, o IBC juntamente com a 

fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro realizou o curso de especialização para 

professores, o primeiro curso com a didática para cegos. No período de 1951 a 1973 

passou a realizar o curso de formação para professores por meio de convênio com o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP (MAZZOTTA, 1996). 

Outra importante instituição é o Instituto de Cegos Padre Chico, uma escola 

que atendia crianças deficientes visuais na cidade de São Paulo, fundada em 27 de 

maio de 1928. Suas primeiras atividades eram orientadas por um professor cego, 

Mauro Montagna, professor aposentado do IBC. Funcionava como semi-internato, 

tinha vários cursos e mantinha uma escola de 1º grau. Também, a Fundação para o 

Livro do Cego no Brasil (FLCB) foi criada em São Paulo no dia 11 de março de 

1946, por Darina Nowwil e Adelaide Reis Magalhães, e tinha como finalidade “[...] a 
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integração do deficiente visual na comunidade como pessoa autossuficiente e 

produtiva”. (MAZZOTTA, 1996, p.35). 

Passamos ao atendimento a deficientes auditivos, destacando a Escola de 

Educação Infantil e de 1º grau para deficientes auditivos Helen Keller3, que foi 

instalada em 13 de outubro de 1952, em São Paulo, como o primeiro núcleo 

educacional para crianças surdas. Passou por varias alterações. Em 1988, pelas 

atividades desenvolvidas, levou à criação de mais quatro escolas municipais e 

educação infantil (MAZZOTTA, 1996).  

Em relação ao atendimento a deficientes físicos, destacando a Associação 

de Assistência à Criança Defeituosa (AACD), mantenedora de um dos mais 

importantes centros de reabilitação do Brasil, fundada em 1950, em 14 de setembro. 

Especializada no atendimento a deficientes físicos, era mantida pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, para prestar serviços especializados 

(MAZZOTTA, 1996). 

Para os deficientes “mentais” foi criado, por um casal de professores, Tiago 

e Johanna Würth, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no ano de 1926, o 

primeiro Instituto Pestalozzi na cidade de Canoas. E, no estado do Rio de Janeiro foi 

fundada a Sociedade Pestalozzi4 (SPERJ), em 1948, que se caracteriza como 

instituição particular, filantrópica e destinava-se ao “[...] amparo de crianças e 

adolescentes deficientes mentais” (MAZZOTTA, 1996, p.43).  

Em 1954, surge a primeira Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE), e aumenta o número de escolas especiais. A APAE é concebida tendo 

como parâmetro a organização da National Association for Retarded Children – 

NARC, dos Estados Unidos da América (EUA), fundada em 1950, que consistia em 

uma associação de assistência às crianças excepcionais. E, em 1961, foi fundada a 

APAE em São Paulo, no dia 4 de abril, com objetivo de cuidar dos problemas 

relacionados com o “excepcional deficiente mental” (MAZZOTTA, 1996). 

                                                           
3
  Helen Keller foi uma escritora e ativista social norte-americana, cega e surda. Formou-se em 
filosofia e lutou em defesa dos direitos sociais, em defesa das mulheres e das pessoas com 
deficiência. Foi a primeira pessoa cega e surda a entrar para uma instituição de ensino superior 
(KELLER, 2008). 

 
4
  A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (ABADS), conhecida 
anteriormente como Sociedade Pestalozzi, é uma entidade filantrópica brasileira que presta auxílio 
às pessoas com deficiência intelectual, presta serviços especializados nas áreas da saúde, 
educação e emprego apoiado, com objetivo de atender crianças e jovens com deficiência intelectual 
de 0 a 22 anos, oferecendo processo terapêutico e educacional às pessoas com autismo (ABADS, 
2017). 
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Concluímos o primeiro dos grandes períodos da educação especial no 

Brasil, e podemos observar que, no século XVIII, nenhuma atenção educacional era 

promovida, pois os deficientes eram considerados seres anormais, incompletos, 

imperfeitos, portanto, sem nenhum valor social. Já no século XIX, tempo de grandes 

descobertas, o atendimento se caracterizava como sendo clínico e especializado; as 

instituições fundadas, as mais tradicionais, eram de assistência às pessoas com 

deficiências mental, físicas. E, no final do século XIX, início do século XX, percebe-

se que começa um olhar diferente em relação aos deficientes, que já são vistos 

como seres capazes, desde que passem por uma escolarização adequada. Mas, 

nesse período o governo não assumiu esse tipo de educação, mas contribuiu 

parcialmente com entidades. 

E, agora, vamos dar início ao segundo grande período, de 1957 a 1993, que 

segundo Mazzotta, refere-se às conquistas alcançadas da Educação Especial no 

Brasil, pontuadas por iniciativas oficiais de âmbito nacional, que começaram 

mediante o fomento de campanhas. A primeira Campanha instituída foi lançada em 

1957, em 3 de dezembro, e foi denominada Campanha para a Educação do Surdo 

Brasileiro (CESB), que tinha por “ [...] finalidade promover, por todos os meios a seu 

alcance, as medidas necessárias à educação e assistência, no mais amplo sentido 

em todo o território nacional.” (MAZZOTTA, 1996, p.49,50). 

Em 1º de agosto, em 1958, foi criada a Campanha Nacional de Educação e 

Reabilitação de Deficientes da Visão, vinculada ao Instituto Benjamin Constant, no 

Rio de Janeiro, que “[...] deixou de ser vinculada ao IBC e com a denominação de 

Campanha Nacional de Educação de Cegos (CNEC) passou a subordinar-se 

diretamente ao gabinete do ministro da educação e Cultura”. (MAZZOTTA, 1996, 

p.50,51). 

Em 22 de setembro de 1960, foi criada a Campanha Nacional de Educação 

e Reabilitação de Deficientes Mentais (CADEME), pela Sociedade Pestalozzi e pela 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ambas do Rio de Janeiro. 

(MAZZOTTA, 1996). 

Em 3 de julho de 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP), com a “[...] finalidade de promover, em todo o território nacional, a 

expansão e melhoria do atendimento aos excepcionais”. O CENESP foi extinto e 

transformado em Secretaria de Educação Especial (SESPE), em 21 de novembro de 

1986 (MAZZOTTA, 1996, p.55). 
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Em 15 de março de 1990, com a reestruturação do Ministério da Educação, 

foi extinta a SESPE, ficando suas atribuições relativas à Educação Especial 

diretamente coordenadas pela Secretaria Nacional de Educação Básica (SENEB). 

Neste mesmo ano, incluiu-se como órgão da CENEB o departamento de Educação 

Supletiva e Especial (DESE), com competências especiais (MAZZOTTA, 1996). 

Podemos destacar que no segundo período, foi por meio das Campanhas 

voltadas ao desenvolvimento de setores educacionais de instituições privadas, de 

caráter filantrópico, sem fins lucrativos, que a educação especial apareceu na 

política educacional brasileira, isentando assim o governo da obrigatoriedade de 

oferecer atendimento aos deficientes na rede pública de ensino.  

Segundo Mazzotta (1996, p. 65), “Além do que foi aqui delineado sobre a 

trajetória da Educação Especial no Brasil, a compreensão e a explicação dos 

eventos mais significativos deverá ser favorecida com o aprofundamento da análise 

crítica das políticas públicas nesta área.”. Percebemos, assim, mudanças que foram 

marcando o desenvolvimento da Educação Especial, o tratamento dado às pessoas 

com necessidades especiais, especialmente no que diz respeito às pessoas com 

deficiência. Podemos discernir etapas que se diferenciam quanto às atitudes sociais 

em relação às pessoas com deficiência: a fase de Exclusão, da Segregação 

Institucional, da Integração e da Inclusão. 

Na fase de exclusão, há décadas, as pessoas com deficiência viviam em 

completa exclusão social, não havia respeito às diferenças, passando, até mesmo, a 

serem ignoradas ou marginalizadas. O que mais contribuía para isso era a falta de 

esclarecimento acerca das deficiências. A beleza e a capacidade física eram 

valorizadas e consideradas importantes para a sobrevivência da sociedade. Esta 

simplesmente ignorava, rejeitava, perseguia e explorava essas pessoas, 

consideradas frequentemente como sendo possuídas por maus espíritos. As 

pessoas tinham que comprovar a sua contribuição para a manutenção dessa 

sociedade, sob pena de constituir uma situação de desvantagem social.  

A Igreja passou, então, a recolher as pessoas com deficiência e abrigá-las 

em instituições. É quando começa o período de segregação foi uma fase justificada 

pela crença de que a pessoa diferente seria mais bem cuidada e protegida se 

confinada em ambiente separado, também para proteger a sociedade dos 

“anormais”. Segundo Mendes (2006, p. 387-388), 
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A segregação era baseada na crença de que eles seriam mais bem 
atendidos em suas necessidades educacionais se ensinados em ambientes 
separados. Assim, a educação especial foi constituindo-se como um 
sistema paralelo ao sistema educacional geral, até que, por motivos morais, 
lógicos, científicos, políticos, econômicos e legais, surgiram às bases para 

uma proposta de unificação.  
 

Surgiram, então, as escolas de educação especial, assim como, centros de 

reabilitação e oficinas protegidas de trabalho, pois a sociedade começou a admitir 

que pessoas deficientes pudessem ser produtivas se recebessem escolarização e 

treinamento profissional. 

A fase da Integração trata-se de um processo que visa a integrar o aluno à 

escola regular. De acordo Mendes (2006, p. 387- 388), 

 

A partir da década de 1970, houve uma mudança, e as escolas comuns 
passaram a aceitar crianças ou adolescentes deficientes em classes 
comuns, ou, pelo menos, em classes especiais. Assim, a integração escolar 
não era concebida como uma questão de tudo ou nada, mas sim como um 
processo com vários níveis, através dos quais o sistema educacional 
proveria os meios mais adequados para atender as necessidades dos 

alunos. 
 

Sendo assim, gerando meios para que o aluno com necessidades 

educacionais especiais se integrasse graças ao atendimento que lhe seria oferecido; 

nesse modelo, ao invés de a escola ter que se adequar ao aluno, o aluno é que 

deveria se adequar à escola (MENDES, 2006). 

Inicia-se, aproximadamente a partir da segunda metade da década de 1980, 

o processo de discussão que entende que é a escola que deve adaptar-se para 

incluir o aluno, um movimento que se denominou de Inclusão Social. Este tem como 

objetivo garantir ao indivíduo com necessidades educacionais especiais a condição 

de cidadão, que deve ter seus direitos atendidos. A partir de então, esse tema, 

inclusão, vem sendo mundialmente discutido e analisado, visando estabelecer 

parâmetros em busca de uma escola para todos. 

No capítulo seguinte faremos um breve histórico das Políticas Nacionais de 

Educação Inclusiva, destacando conceitos do movimento de inclusão. Trataremos 

das leis que avançam em relação à cidadania das pessoas com deficiência ao tratar 

de questões vinculadas à acessibilidade, à educação e ao trabalho e ao combate ao 

preconceito e à discriminação.  
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3 POLÍTICAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Duas importantes instituições, a APAE e Pestallozzi, já citadas 

anteriormente, foram essenciais para a inclusão de um capítulo sobre a educação de 

“excepcionais” na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

4.024/61, de 20 de dezembro de 1961. Segundo esta Lei,  

 

Art. 88° A educação de excepcionais deve no que for possível, enquadrar-
se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade.  
Art. 89° Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá 
dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, 
empréstimos e subvenções. (BRASIL, 1961, apud MAZZOTTA, 1996, p. 68) 

 

Também indica em seu art. 88, que, para integrá-los na comunidade, sua 

educação deverá, dentro do possível, enquadrar-se no sistema geral de educação. 

Pode-se inferir, a partir do enunciado na Lei, o princípio básico de que a educação 

dos excepcionais deve ocorrer com a utilização dos mesmos serviços educacionais 

destinados aos não “excepcionais”. Nesse entendimento estariam abrangidos pelo 

sistema geral de educação tanto os serviços educacionais quanto os especiais, 

segundo Mazzotta (1996, p. 68). 

A Lei 5692/71, com a redação alterada pela Lei 7.044/82, que fixa as 

diretrizes e bases do ensino de 1° e 2° graus, propõe que, 

 

Art. 9° – Os alunos que apresentam deficiências físicas ou mentais, os que 
se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e 
os superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as 
normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação. (BRASIL, 
1982, apud MAZZOTTA, 1996, p. 68). 

 

Percebemos que nessa Lei há um posicionamento que atribui um sentido 

clínico e/ou terapêutico à educação especial. Após a aprovação da Lei nº 5.692/71, 

que previa “tratamento especial aos excepcionais”, começaram a se desenvolver 

numerosas ações com vistas à implantação de novas Diretrizes e Bases para o 

ensino de 1o e 2o graus.  

Em 3 de julho de 1973, o então Presidente Emílio Garrastazu Médici criou, 

pelo Decreto n° 72.425, o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) para 

promover, em todo o território nacional, a expansão e melhoria do atendimento aos 

excepcionais. O CENESP foi substituído pela Secretaria de Educação Especial 
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(SESPE) por meio do Decreto n° 93.613, de 21 de dezembro de 1986 (MAZZOTTA 

1996, p. 76).  

O momento que legitima o atendimento educacional especializado no Brasil 

ocorre em 5 de outubro de 1988, quando é promulgada a Nova Carta Constitucional 

Brasileira. Assim, no Título VIII, Da Ordem Social, Capítulo II, Da Seguridade Social, 

Seção IV, Da Assistência Social, o Artigo 203 dispõe que, 

 

Independentemente, de contribuição, a seguridade social, a assistência 
social será prestada a quem dela necessitar. Dentre seus objetivos, inclui no 
Inciso IV "a habilitação e reabilitação" das pessoas portadoras de deficiência 
e a promoção de sua interação a vida comunitária; Inciso V, "a garantia de 
um salário mínimo de benefício mensal a pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprovarem não possuir meios de promover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme propuser a lei". 
(MAZZOTTA, 1996, p. 76). 

 

O Título VIII, Da Ordem Social, Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do 

Desporto, em seu art. 208, inciso III, prevê o "[...] atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino." É importante registrar, ainda, a Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, que 

estabelece “normas gerais para o pleno exercício dos direitos individuais e sociais 

das pessoas portadoras de deficiências e sua efetiva integração social”. Em seu art. 

2º, estabelece que ao poder público e seus órgãos cabia assegurar às pessoas 

portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos (BRASIL, 1989, 

apud MAZZOTTA, 1996). 

Na identificação e análise da legislação e das normas relativas à educação 

de “portadores” de deficiência, é importante não deixar de incluir o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, estabelecido pela Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 

(BRASIL, 1990). Os dois primeiros parágrafos 1o e 2o existem para garantir que este 

não fique apenas no papel. O princípio da cidadania, por sua vez, garante que todo 

aquele que o invoque possa exigir o respeito devido à compreensão de que todas 

crianças e adolescentes devem ser concebidos como sujeitos de direitos. 

 

Crianças e adolescentes, portadores ou não de deficiência, poderão se 
beneficiar desses princípios inovadores, desde que entidades 
representativas da sociedade civil participem da formulação das políticas 
municipais, através do funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e lutem sempre pelo exercício da cidadania, 
que Ihes é inerente. (BRASIL, 1990, apud MAZZOTTA, 1996, p. 83). 
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No Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90 (BRASIL, 

1990), o artigo 55 reforça que os pais ou responsáveis tenham a obrigação de 

matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 

Em 1990, acontecem transformações nos sistemas de ensino para 

assegurar o acesso e a permanência de todos na escola. Mendes (2006, p. 394) 

afirma que: 

 

Em 1990, foi realizada a Conferência Mundial sobre Educação para Todos: 
satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, em Jomtien, 
Tailândia, promovida pelo Banco Mundial, Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) e Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Participaram educadores de diversos países do 
mundo, sendo nessa ocasião aprovada a Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos.   

 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos representa, para muitos 

teóricos e políticos, uma combinação de pesquisas, reformas e inovações a fim de 

se garantir educação básica de qualidade para todos, de todas as idades, no mundo 

inteiro, incluindo-se as pessoas com deficiência. Esses documentos internacionais 

passam a influenciar a formulação das políticas públicas da educação inclusiva.  

Em 1994, foi elaborada a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994), uns 

dos principais documentos mundiais que visam proteger os direitos das pessoas 

com necessidades educacionais especiais. Tem como objetivo fornecer diretrizes 

básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais, de 

acordo com o movimento de inclusão social. A Declaração de Salamanca (BRASIL, 

1994) proclama que as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os 

meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e que estudantes com 

deficiência e altas habilidades/superdotação devem ter acesso à escola regular, 

tendo como princípio orientador, desta forma, que uma escola que segue os 

princípios da inclusão deve ter por função a promoção da convivência entre as 

pessoas consideradas normais e as que apresentam necessidades educacionais 

especiais, sendo assim:  

 

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças 
que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou 
nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças 
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de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas (BRASIL, 
1994, p. 17-18). 

 

Sendo assim, podemos perceber que a Declaração de Salamanca (BRASIL, 

1994) iguala os direitos de todos os indivíduos no que se refere à educação de 

qualidade e defende que a inclusão não é somente para o deficiente, mas para 

todas as pessoas que se encontrem em situações desfavorecidas educacional, 

social e financeiramente. Esse documento é norteador para que essas modificações 

sejam alcançadas e trabalhadas no processo de inclusão e que uma educação para 

todos aconteça de fato.  

Ainda no ano de 1994 é publicada a Política Nacional de Educação Especial, 

que em um movimento contrário ao da inclusão, demarca retrocesso das políticas 

públicas ao orientar o processo de “integração instrucional”, que condiciona o 

acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que “[…] possuem condições 

de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino 

comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”. (BRASIL, 2008, p. 3). 

Em 1996, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

Lei nº 9.394/96, que, no seu artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem 

assegurar aos estudantes currículo, métodos, recursos e organização específicos 

para atender às suas necessidades. Assegura a terminalidade específica àqueles 

que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em 

virtude de suas deficiências; e ainda, assegura a aceleração de estudos aos 

superdotados para conclusão do programa escolar. Também define, dentre as 

normas para a organização da educação básica, no art. 24, inciso V, a “possibilidade 

de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado”, e no art. 

37 “[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames”. (BRASIL, 2008, p. 4). 

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

Básica (Resolução CNE/CEB nº 2/2001) determinam que os sistemas de ensino 

devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o 

atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais. Mas no seu 

art. 2º contempla o atendimento educacional especializado complementar ou 

suplementar à escolarização. Porém, ao admitir a possibilidade de substituir o 
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ensino regular, acaba por não potencializar a educação inclusiva. (BRASIL, 2008, 

p.4). 

Também em 2001, temos o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 

10.172/2001, que destaca que “[...] o grande avanço que a década da educação 

deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o 

atendimento à diversidade humana.” Ao estabelecer objetivos e metas para que os 

sistemas de ensino favoreçam o atendimento aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, aponta 

um déficit referente à oferta de matrículas para estudantes com deficiência nas 

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

atendimento educacional especializado (BRASIL, 2008, p. 4). 

Em 2002, Lei nº 10.436/02; A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira 

de Sinais – Libras como meio legal de comunicação e expressão, determinando que 

sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como 

a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de 

formação de professores e de fonoaudiologia (BRASIL, 2008). 

Em 2004, o Ministério Público Federal publica o documento “O Acesso de 

Estudantes com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular”, com o 

objetivo de divulgar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando o 

direito e os benefícios da escolarização de estudantes com e sem deficiência nas 

turmas comuns do ensino regular (BRASIL, 2008, p. 4-5). 

Em 2008, é criada Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). Esta política traz as diretrizes que 

fundamentam uma política pública voltada à inclusão escolar, consolidando o 

movimento histórico brasileiro. Tem como objetivo: 

 

[...] o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover 
respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo: 
Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 
educação superior; Atendimento educacional especializado; Continuidade 
da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; Formação de 
professores para o atendimento educacional especializado e demais 
profissionais da educação para a inclusão escolar; Participação da família e 
da comunidade; Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 
equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; Articulação 
intersetorial na implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2008, p. 8). 
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O ano de 2015 marca o início de um novo olhar, um grande avanço para o 

movimento da inclusão e rompimento de barreiras que ainda existiam. Entrou em 

vigor a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei 13.146/2015), também chamada de 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). As inovações trazidas pela 

nova lei alcançaram as áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, 

esporte, previdência e transporte entre outras. Destacam-se alguns dos avanços 

fundamentais para a conquista da autonomia na causa da deficiência, como o Art. 6o 

que dispõe: 

 

A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: 
I. casar-se e constituir união estável; 
II. exercer direitos sexuais e reprodutivos; 
III. exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 
informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; 
IV. conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 
V. exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e. 
VI. exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante 
ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 
(BRASIL, 2015.). 

 

A inclusão escolar assegurou a oferta de sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis e modalidades de ensino. Estabeleceu ainda a adoção de um projeto 

pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, com 

fornecimento de profissionais de apoio. Proíbe as escolas particulares de cobrarem 

valores adicionais por esses serviços (BRASIL, 2015). 

A Lei criou benefício assistencial para a pessoa com deficiência moderada 

ou grave que ingresse no mercado de trabalho em atividade que a enquadre como 

segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social (BRASIL, 2015). 

Estabeleceu pena de um a três anos de reclusão, mais multa, para quem prejudicar 

impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e liberdades 

fundamentais da pessoa com deficiência (BRASIL, 2015).  

A administração pública incluiu o desrespeito às normas de acessibilidade 

como causa de improbidade administrativa e criou o Cadastro Nacional de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência, que é um registro público eletrônico que irá reunir dados 

de identificação e socioeconômicos da pessoa com deficiência (BRASIL, 2015).  

Embora a legislação tenha avançado, esse processo não é fácil. Mas é 

necessário e urgente, sobretudo em uma época que nos desafia a ampliar a prática 

de uma educação que atenda verdadeiramente a todos os alunos. Assim, faz-se 
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importante que as formas de preconceito sejam combatidas para além do discurso, 

através de ações efetivas, fica o desafio que é tirar as leis do papel, transformando-

as em ações concretas que façam a diferença na vida das pessoas com deficiência. 

No capítulo seguinte discutiremos conceitos de Projeto Político Pedagógico, 

seus significados e funções, destacando a sua importância através de uma 

construção coletiva. 
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4 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – UMA EDUCAÇÃO PARA TODOS 

 

Destacamos que o Projeto Político Pedagógico é um documento que 

representa a identidade da escola. É importante que o PPP esteja voltado para 

solução dos problemas da Educação, estabelecendo metas e buscando melhorias. 

Partindo do pressuposto de que o PPP define os objetivos educacionais das 

ações da escola e as práticas adotadas pela escola, abrange a questão da inclusão 

social, o processo de tornar participantes do ambiente social todos aqueles que se 

encontram, por uma razão ou outra em situação de exclusão.  

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 205, afirma 

 

[...] 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. (BRASIL, 1988). 

 

A Constituição deixa claro que um dos princípios do ensino será “a igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola.” (BRASIL, 1988). Este 

documento também deixa claro que o dever do estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de “atendimento educacional especializado aos 

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

1988).  

Nesse contexto, a inclusão passa a ser vista como uma possibilidade de 

inserção total do aluno. Este sujeito é parte do processo e a proposta pedagógica 

precisa contemplar ações que possibilitem sua plena inserção. Sendo assim, 

podemos destacar que o Projeto Político Pedagógico (PPP) deve ser voltado para 

construir e assegurar a gestão democrática dentro dos estabelecimentos de ensino. 

É de sua função e característica ser construído coletivamente, não apenas de ideias, 

de projetos individuais, apenas para mostrar às autoridades superiores que aquele 

local está cumprindo uma das formas de proporcionar esse acesso, bem como a 

garantia de atendimento especializado tanto no contexto comum quanto em espaços 

próprios (CRUZ et al., 2015). Nessa perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB 9394/96 assegura que: 

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  
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I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 
caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento. (BRASIL, 1996). 

 

Para a construção de um PPP, não apenas de acordo com a lei, mas 

levando em consideração a prática humanística dos sujeitos, é preciso que todos ali 

inseridos façam parte da construção coletiva do mesmo, pois a mesma expressa a 

identidade da comunidade a partir dos sujeitos, cultura, trabalho, de lutas sociais, 

agregada de crenças, valores, modos de pensar e agir das pessoas, de seu contexto 

social e político. Mas, para que isso se torne uma prática, é necessário que todos 

ponham a mão na massa, pois a função da escola é a formação de sujeitos 

humanizados e críticos, e não apenas cidadãos prontos para o trabalho e que 

aceitam tudo o que lhe é imposto, e sujeitos críticos só são formados pela prática e 

pela vivência. Começa aí a se ensinar um trabalho coletivo (CRUZ et al., 2015). 

Paulo Freire (1987, p. 68) afirma: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa 

a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.”. Ou seja, as 

pessoas que trabalham em um coletivo se educam entre si mesmas, e viver e 

trabalhar em um coletivo é uma ação pedagógica.  

Sendo assim, o processo de construção de um projeto político para ser 

pedagógico é exclusividade da escola, dos sujeitos ali inseridos, não podendo seguir 

modelos padronizados ou encomendados por terceiros. A construção deve ser em 

coletivo, em discussão com todos os sujeitos que se inserem naquela comunidade, 

naquele local; o documento só será humanístico partindo desse princípio, pois se um 

terceiro desenvolve isso sozinho não será um ato de educação humanística e sim 

uma educação autoritária, que quer que todos ali inseridos façam uso do modo que 

está, sem poder expressar suas opiniões e objetivos (CRUZ et al., 2015). 

O PPP é um documento que reflete a identidade da escola e orienta a 

organização do trabalho pedagógico. Mediante o movimento de reflexão-ação-

reflexão das práticas desenvolvidas, institui metas, que contemplem o contexto 

social dos alunos, mediante discussões coletivas (CRUZ et al., 2015).  
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O PPP é a “alma” da escola. Para que a prática dentro e fora da escola 

derrube as barreiras que se opõem à emancipação dos sujeitos, impostas pelo 

paradigma socioeconômico atual, os PPP’s devem ter maior atenção da sociedade, 

não só na sua aplicação, mas acima de tudo, na sua construção. E esse princípio 

deve ser instituído no curso de formação de professores (CRUZ et al., 2015). 

A LDB 9394/96 afirma no art. 14º que: 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios:  
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola;  
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes (BRASIL, 1996). 

 

Um trabalho coletivo é impossível que esse seja realizado em curtos prazos, 

e mais impossível ainda a problematização da identidade, cultura, e, sobretudo das 

condições de trabalho. As escolas estão em construção do PPP para dar conta de 

contemplar as especificidades de cada comunidade. Nesse sentido, necessitamos 

indagar coletivamente com a comunidade escolar o que escola tem e que escola 

que queremos e, a partir daí, refletirmos sobre as ações e estratégias, que princípios 

serão norteadores na sua construção. Cabe destacar que, para essa construção 

coletiva, são necessários alguns princípios que serão essenciais no processo de 

elaboração, como: a gestão democrática, a autonomia, o compromisso e a 

intencionalidade do grupo, bem como a especificidade da escola que valorize o 

contexto sociocultural dos sujeitos (CRUZ et al., 2015).  

É necessário que o PPP problematize as contradições existentes na 

sociedade, de modo que expresse a formação humana e a consciência crítica. 

Pensando coletivamente, vamos aos poucos revendo e transformando nossas 

próprias práticas num processo de autorreflexão. (CRUZ et al., 2015).  

Ao construir um Projeto Político-Pedagógico no coletivo é importante refletir 

sobre a formação humana, na sua concepção, na conscientização crítica dos 

aspectos que nos oprimem diante das injustiças sociais, numa proposta educacional 

que deseja imprimir a marca inclusiva, numa busca incessante pela educação de 

qualidade para todos os seus sujeitos, independente de quaisquer características 

físicas, mentais, sensoriais, intelectuais, de gênero, de classe, de cor, de preferência 
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sexual, de forma que modifique e transforme o jeito de pensar algo que não vai bem 

e que juntos podemos transformar (CRUZ et al., 2015). 

Os princípios legais concebem a gestão democrática e o planejamento do 

Projeto Político-Pedagógico de forma coletiva, contribuindo para a construção da 

escola que acreditamos ser a mais adequada para desenvolver conhecimentos, os 

quais possibilitem a todos os alunos o desenvolvimento e a formação de pessoas 

críticas, que façam uma leitura criteriosa da realidade que as cerca, para assim 

proporcionar modificações direcionadas à construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária para todos e esta deve ser a função do Projeto Político-Pedagógico. 

Apresentamos a seguir alguns recortes do PPP de uma escola pública de 

um dos municípios do Vale do Ribeira-PR, focalizando aspectos que são objeto de 

análise na perspectiva da educação inclusiva; apresentaremos como a pesquisa foi 

desenvolvida, os dados obtidos e sua análise. 
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5 FOCALIZANDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PROPOSTA POLÍTICO 

PEDAGÓGICA DE UMA DAS ESCOLAS DO MUNÍCIPIO-ALVO DA PESQUISA 

 

Neste estudo, realizamos pesquisa bibliográfica, consultando fontes 

primárias e secundárias, em livros e em artigos científicos, em bancos de dados on 

line, como SciELO e Google Acadêmico, dentre outros, e em sites de órgãos oficiais 

dos Governos Federal, Estadual e Municipal, buscando ampliar a reflexão sobre os 

desafios impostos à Educação Inclusiva. 

Também realizamos pesquisa exploratória, de caráter descritivo/explicativo, 

e análise documental, que permite a investigação de determinada problemática, não 

em sua interação imediata, mas de forma indireta, por meio do estudo dos 

documentos que são produzidos pelo homem e por isso revelam o seu modo de ser, 

viver e compreender um fato social. Estudar documentos implica fazê-lo a partir do 

ponto de vista de quem os produziu, isso requer cuidado e perícia por parte do 

pesquisador para não comprometer a validade do seu estudo (CALADO; 

FERREIRA, 2004, p.3), considera que: 

 

Os documentos são fontes de dados brutos para o investigador e a sua 
análise implica um conjunto de transformações, operações e verificações 
realizadas a partir dos mesmos com a finalidade de se lhes ser atribuído um 
significado relevante em relação a um problema de investigação. 

 

Para Calado e Ferreira (2004, p.3), “[...] a análise de documento pode, então 

ser interpretada como sendo constituída por duas etapas: uma primeira de recolha 

de documentos e uma segunda de análise, como análise de conteúdo”. 

Esta pesquisa foi realizada a partir da análise documental de um PPP, de 

uma escola de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, de um dos municípios 

paranaenses do Vale do Ribeira.  

Inicialmente, entramos em contato com a Secretaria de Educação do 

Município-alvo para conhecermos a realidade da educação inclusiva nessa cidade. 

O primeiro contato foi com a pessoa responsável pela documentação escolar da 

Secretaria da Educação deste município. A partir do esclarecimento dos objetivos 

deste estudo, essa pessoa ofereceu um quadro informativo (abaixo reproduzido) 

com o número de alunos matriculados em cada escola de Educação Infantil (EI) e 

Ensino Fundamental (EF) do município.  
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Quadro 1: Número de Alunos Matriculados por Escola em 2017 no Município-Alvo da pesquisa. 

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3  ESCOLA 4 ESCOLA 5 ESCOLA 6 

1º ANO 32 1º ANO 55 1º ANO 13 1º ANO 105 1º ANO 2 1º ANO 108 

2º ANO 19 2º ANO 30 2º ANO 8 2º ANO 58 2º ANO 5 2º ANO 48 

3º ANO 52 3º ANO 48 3º ANO 15 3º ANO 121 3º ANO 5 3º ANO 131 

4º ANO 50 4º ANO 77 4º ANO 18 4º ANO 120 4º ANO 12 4º ANO 115 

5º ANO 60 5º ANO 63 5º ANO 17 5º ANO 103 5º ANO 11 5º ANO 125 

INF 4 24 INF 4 42 INF 4 11 INF 5 58 INF 4 3 INF 5 40 

INF 5 36 INF 5 60 INF 5 15     INF 5 6     

ED. ESPECIAL 8                     

TOTAL 281 TOTAL 375 TOTAL 97 TOTAL 565 TOTAL 44 TOTAL 567 

  
          

  

ESCOLA 7 ESCOLA 8 ESCOLA 9 ESCOLA 10  ESCOLA 11  
 

  

1º ANO 62 1º ANO 28 MAT. INT 16 BERÇÁRIO 15 INF 4 ANOS 139 
 

  

2º ANO 48 2º ANO 18 MAT II 22 MAT 14 INF 5 ANOS 93 
 

  

3º ANO 70 3º ANO 26 INF 4 76 MAT 22     
 

  

4º ANO 78 4º ANO 31 INF 5 63 MAT 17     
 

  

5º ANO 70 5º ANO 27     MAT 22     
 

  

INF 4 32 INF 4 24             
 

  

INF 5 38 INF 5 20             
 

  

TOTAL 398 TOTAL 174 TOTAL 177 TOTAL 90 TOTAL 232 
 

  

  
          

  

TOTAL DE ALUNOS DE 1º ANO: 405 
       

  

TOTAL DE ALUNOS DE 2º ANO: 234 
       

  

TOTAL DE ALUNOS DE 3º ANO: 468 
       

  

TOTAL DE ALUNOS DE 4º ANO: 501 
       

  

TOTAL DE ALUNOS DE 5º ANO: 476 
       

  

TOTAL DE ALUNOS DE ED. INF.: 908 
       

  

TOTAL DE ALUNOS DO ENS. FUND: 2084 
  

TOTAL GERAL: 3000 
 

  

EDUCAÇÃO ESPECIAL: 8                 

Fonte: Secretaria da Educação Municipal (2017). 
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Quando solicitamos a Proposta Pedagógica do Município em questão, fomos 

informados que esta proposta estava em formulação e que seria apenas possível o 

contato com Projetos Político-Pedagógicos (PPP’s) das escolas da rede municipal. 

Assim, optamos por fazer o estudo e análise de um dos PPP, de uma das escolas 

dessa rede. Fomos orientados que entrássemos em contato com uma pessoa da 

Secretaria da Educação que era responsável pelos Projetos Político-Pedagógicos 

(PPP’s) deste município. Esta forneceu o PPP de uma das escolas para o nosso 

estudo. Observamos aqui que a existência no município de uma pessoa responsável 

por todos os PPP’s das escolas não corresponde às orientações da legislação 

educacional em vigência, principalmente a LDB, que menciona que cada escola 

deve compor seu próprio documento na instituição escolar, sendo o mesmo de 

acesso público (BRASIL, 1996).  

Um dos critérios de seleção da escola participante do nosso estudo foi que a 

escola é considerada pela população do município-alvo da pesquisa a melhor escola 

da região no período de 2016, e também, considerando como critério de escolha a 

instituição que tem o maior número de matrículas de alunos com deficiências nesse 

município.  

Para analisar o PPP da escola necessitamos compreender como é a 

organização desse documento e, para isso analisamos dois documentos 

norteadores: Roteiro para Elaboração da Proposta Pedagógica da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação – Núcleo 

Regional de Educação Área Metropolitana – Sul, da Equipe de Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (SEED/SUED – PARANÁ, 2010). E a Instrução 

n° 016/2011 – (SEED/SUED – PARANÁ, 2011). 

O PPP da Escola em estudo foi sistematizado no ano de 2014, sofrendo 

pequenas alterações com o tempo de acordo com exigências do próprio contexto ou 

até mesmo em função de ordem legal. O documento analisado de início descreve 

que:  

 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal de [...] contempla todos 
os aspectos do seu funcionamento, em conformidade com a Lei 9394/96. 
Seu principal objetivo é apontar um rumo, uma direção, um sentido explícito 
para um comprometimento maior de toda a comunidade educativa. 
(PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2014.).  
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Sendo assim, fica a obrigatoriedade de a escola em desenvolver seu Projeto 

Político-Pedagógico orientada também pela política de inclusão e pelo compromisso 

com a educação com a participação de toda a comunidade educacional, podendo 

propiciar uma melhor condição de aprendizagem. Além disso, o acesso aos alunos 

com deficiências, nas escolas comuns, requer, algumas vezes, procedimentos 

diferenciados de ensino e de ações que possibilitem a consolidação de práticas 

educacionais voltadas para a especificidade de cada um. Sendo assim o PPP 

analisado usa o documento as Normas para a Educação Especial, modalidade da 

Educação Básica para alunos com necessidades educacionais especiais, no 

Sistema de Ensino do Estado do Paraná (Deliberação 02/03), no Capítulo II, Art. 5°, 

Art. 6°, Art. 7º e Art. 8º.  

 

Art. 5° As necessidades educacionais especiais são definidas pelos 
problemas de aprendizagem apresentados pelo aluno, em caráter 
temporário ou permanente, bem como pelos recursos e apoios que a escola 
deverá proporcionar, objetivando a remoção das barreiras para a 
aprendizagem. 
Art. 6° Será ofertado atendimento educacional especializado aos alunos 
com necessidades educacionais especiais decorrentes de: 
I. dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 
curriculares, não vinculadas a uma causa orgânica específica ou 
relacionadas a distúrbios, limitações ou deficiências; 
II. dificuldades de comunicação e sinalização demandando a utilização de 
outras línguas, linguagens e códigos aplicáveis; 
III. condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos neurológicos ou 
psiquiátricos; 
IV. superdotação ou altas habilidades que, devido às necessidades e 
motivações específicas, requeiram enriquecimento, aprofundamento 
curricular e aceleração para concluir, em menor tempo, a escolaridade, 
conforme normas a serem definidas por Resolução da Secretaria de Estado 
da Educação. 
Art. 7º O aluno que requeira atenção individualizada nas atividades da vida 
autônoma e social, recursos ou ajudas intensos e contínuos, adaptações 
curriculares significativas que a escola regular não consiga prover, deverá 
ser atendido em escolas especiais, públicas ou privadas. 
Art. 8º Os estabelecimentos de ensino poderão firmar convênios e parcerias 
com o Estado, Municípios ou organizações não-governamentais, visando à 
melhoria do atendimento educacional especializado ofertado. (PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2014.). 

 

A escola na sua modalidade de atendimento garante que a instituição é 

responsável pelo atendimento educacional especializado, que se organiza de modo 

a cumprir a prática da educação inclusiva, que cumpre os dispositivos legais, 

políticos e filosóficos. Usa o Decreto nº. 6.571 de 17 de outubro de 2008, que dispõe 

sobre o atendimento educacional especializado:  
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Por meio desse Decreto, a rede pública de ensino regular dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios fica autorizada, a partir de 1º de janeiro 
2010, a computar “as matrículas dos alunos da educação regular da rede 
pública que recebem atendimento educacional especializado, sem prejuízo 
do cômputo dessas matrículas na educação básica regular” para efeito da 
distribuição dos recursos do FUNDEB. (PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO, 2014.).  

 

Faz uso da Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009 - Diretrizes 

Operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial como aporte para a construção do PPP. Cita o art. 

1º, que afirma que as escolas devem matricular os alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 

classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). E, também, assegura, citando a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988), o direito à escolarização realizada em classes comuns e ao atendimento 

educacional especializado.  

No documento analisado encontra-se um projeto que se chama Centro de 

Atendimento Especializado (CAE), que tem por finalidade oferecer apoio pedagógico 

no contraturno aos alunos com Deficiência Auditiva (D.A.) e Visual (D.V.), e que 

funciona em uma das escolas do município. Esta escola está com duas turmas, uma 

de D.A. e D.V., nos períodos da manhã e tarde. O trabalho é realizado por 

professores especializados em contraturno, com atendimento diário num espaço 

físico distinto ao da escola de origem, oferecido pela escola que possui espaço 

disponível e apropriado para essa finalidade. Os pais ficam responsáveis pelo 

transporte desses alunos até esse atendimento. Esse serviço se realiza em espaço 

dotado de equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades 

educacionais especiais dos alunos, podendo estender-se a alunos de escolas mais 

próximas, nas quais ainda não exista esse atendimento. Pode ser realizado 

individualmente ou em pequenos grupos, em horários diferentes daquele em que 

frequentam a classe comum. A sala multifuncional I5 na Educação Básica deve 

atender aos alunos matriculados na escola onde está autorizada, assim como alunos 

de outras escolas públicas da região. 

                                                           
5
 Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica, é um atendimento educacional 
especializado, de natureza pedagógica que complementa a escolarização de alunos que 
apresentam deficiência Intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do 
desenvolvimento e transtornos funcionais específicos, matriculados na Rede Pública de Ensino 
(PARANÁ, 2017). 
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O ministério da Educação com objetivo de apoiar as redes públicas de 
ensino na organização e na oferta do AEE e contribuir com o fortalecimento 
do processo de inclusão educacional nas classes comuns de ensino, 
instituiu o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, 
por meio da Portaria Nº. 13, de 24 de abril de 2007. (PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO, 2014.). 

 

A proposta de trabalho para os alunos com necessidades educativas 

especiais da escola tem como foco a busca do máximo possível de informação com 

os pais a respeito da criança para que possa conhecê-la e ter uma parceria com a 

família. Busca-se parceria com profissionais de reabilitação, que é fundamental para 

o desenvolvimento deste aluno fazendo uma avaliação diagnóstica do aluno, tanto 

dos interesses e conhecimentos que já possui, quanto da área afetada pela 

deficiência, visando escolher quais adaptações deverá realizar.  

A escola acredita que o diálogo é um fator importante com professores e 

colegas da escola para que recebam com naturalidade o aluno, e que este seja 

tratado como igual. A proposta de trabalho que a escola oferece tem base em uma 

ação pedagógica que é desenvolvida na Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na 

Educação Básica, partindo dos interesses e dificuldades de aprendizagem 

específicas de cada aluno,  

O trabalho pedagógico da escola, cujo o PPP foi analisado, na Sala de 

Recursos Multifuncional é realizado em 3 eixos que são: 

 

Eixo 1 – Atendimento Individual: trabalhar e desenvolvimento de processos 
educativos que forneçam a atividade cognitiva (áreas do desenvolvimento); 
Eixo 2 – Trabalho colaborativo com professores da classe comum: 
desenvolver ações para possibilitar o acesso curricular, adaptação 
curricular, avaliação diferenciada e organização de estratégias pedagógicas 
de forma a atender as necessidades educacionais especiais dos alunos; 
Eixo 3 – Trabalho colaborativo com a família: possibilitar o envolvimento e 
participação da família no processo educacional do aluno. (PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2014.). 

 

Em relação à avaliação de ingresso, a escola desenvolve através da 

avaliação psicoeducacional; possibilitando o reconhecimento das necessidades 

educacionais especiais dos alunos com indicativos de:  

 

 Deficiência intelectual: a avaliação no contexto escolar deverá ser 
realizada pelo professor de Sala de Recursos Multifuncional Tipo I e 
pedagogo da escola, acrescida de parecer psicológico com diagnóstico da 
deficiência. 

 Deficiência física neuromotora: a avaliação inicial deverá ser realizada 
pelo professor de Sala de Recursos Multifuncional Tipo I e pedagogo da 
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escola, acrescida de parecer de fisioterapeuta e fonoaudiólogo, em caso de 
deficiência intelectual associado, complementar com parecer psicológico. 

 Transtornos globais do desenvolvimento: a avaliação inicial deverá ser 
realizada pelo professor de Sala de Recursos Multifuncional Tipo I ou 
pedagogo da escola, acrescida necessariamente por psiquiatra ou 
neurologista e complementada quando necessária, por psicólogo. 

 Transtornos funcionais específicos: a avaliação inicial deverá ser 
realizada pelo professor de Sala de Recursos Multifuncional Tipo I ou 
pedagogo da escola, sendo: nos distúrbios de aprendizagem (dislexia, 
disortografia, disgrafia e discalculia), acrescida de parecer de especialista 
em psicopedagogia ou fonoaudiólogo e complementada quando necessário, 
por psicólogo; transtornos do déficit de atenção e hiperatividade – TDAH, 
acrescida de parecer neurológico ou psiquiátrico e complementada quando 
necessário, por psicólogo. (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2014.). 

 

A escola dispõe de atendimento psicológico com o objetivo de identificar 

dificuldades de aprendizagens em alunos com necessidades educacionais 

especiais. O atendimento é individualizado, em uma das salas do prédio, onde está 

localizada a Prefeitura Municipal, e os pais são responsáveis em acompanhar seus 

filhos a esse atendimento. Sugerem-se: 

 

Devolutiva aos pais e orientações necessárias; Devolutiva à escola 
(professora de Sala de Recursos) com entrega do relatório, expondo 
sugestões e orientações; Encaminhamento à Coordenação do Ensino 
Especial dos relatórios de avaliações realizadas. (PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO, 2014.). 

 

Mesmo que o documento analisado atenda a alguns pontos exigidos em 

cumprimento das leis brasileiras acerca da educação, como a LDB, por exemplo, 

fica evidente que a sua construção não acontece com base na autonomia que as 

escolas devem ter na elaboração de um PPP próprio, que evidencie as suas 

particularidades. 

Os dados indicam que na escola há movimentos tímidos no que se refere 

aos aspectos estruturais e de funcionamento relativos à operacionalização dos 

preceitos de uma educação inclusiva, pois no PPP apenas consta a Sala de 

Recursos Multifuncional – Tipo I. Pelos dados analisados não aparece condição 

estrutural que manifeste possibilidades de desenvolvimento de um ensino voltado à 

diversidade humana, que deve ser alvo da educação inclusiva.  

O PPP da escola analisado está, segundo informações da pessoa 

responsável pelos PPP’s da Secretaria Municipal de Educação, em processo de 

construção, e afirma-se que a construção do documento está sendo realizada em 
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grupos de estudo e de trabalho de discussões coletivas, envolvendo todos os 

segmentos realizando debates com todos os envolvidos para a construção do PPP.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar as políticas e 

concepções sobre inclusão contidas no Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma 

das escolas de um município paranaense do Vale do Ribeira-PR. Após a análise do 

PPP, percebemos que o mesmo é construído com base nas Leis Federais e 

Estaduais que asseguram a inclusão escolar no ensino regular.  

Assim, pensar em inclusão é pensar na garantia de direitos a todos os 

alunos, no acesso a escola com ensino de qualidade, e permitir que esse aluno 

cresça, desenvolva-se e participe ativamente das relações políticas, pedagógicas e 

sociais na escola e comunidade.  

Ao olharmos para esse desafio, acreditamos que a escola-alvo da pesquisa 

tem se empenhado para afirmar uma ação educativa digna e de qualidade, mas 

ainda, os dados indicam que nessa escola há movimentos tímidos no que se refere 

aos aspectos estruturais e de funcionamento relativos à Educação Inclusiva, pois 

existe apenas a menção a equipamentos de atendimento especializado, como a 

Sala de Recursos Multifuncional, sem fazer referência ao atendimento à diversidade 

humana, voltado a pessoas não só com deficiências físicas, sensoriais e intelectuais, 

mas aos alunos de diferentes classes sociais, indígenas, quilombolas, religiões, 

orientações sexuais, entre outros.  

Foi possível verificar, por meio da análise, que a instituição quando se refere 

à inclusão menciona apenas o atendimento no contraturno, como o apoio 

pedagógico aos alunos com deficiência auditiva e visual, porém não faz menção às 

práticas pedagógicas necessárias à inclusão em sala de aula, como deve ocorrer 

neste contexto. Descreve a Sala de Recursos Multifuncional, com um professor 

específico para atendimento de alunos com deficiências no contraturno. Não 

menciona, portanto, a necessidade de existir tutores, em alguns casos para crianças 

com deficiências física e intelectual, e intérpretes, para acompanhamento e auxílio 

no desenvolvimento dessas crianças no contexto da sala de aula regular. 

A Inclusão não pode ter como objetivo simplesmente encaixar alunos com 

necessidades educacionais diferenciadas, portanto deve-se criar um ambiente de 

respeito às diferenças e de boa convivência, propício aos processos de ensino e 

aprendizagem. 
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Conclui-se que ainda há necessidade de reformulação do PPP para que seja 

alcançada uma gestão participativa, transparente e, consequentemente, democrática 

e inclusiva.  
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