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APRESENTAÇÃO 

 

A presente Tese de Doutorado é o resultado do projeto de pesquisa Educação 

Especial em Tempos de Inclusão: Política Educacional e Laços Sociais realizado junto ao 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Este 

trabalho enfatiza, sobretudo, o período de 2001 a 2007, quando atuei como Diretora do 

Serviço de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. 

O interesse por políticas públicas, particularmente no que se refere a programas de 

atenção às pessoas com necessidades especiais, tem sido uma constante em meu percurso 

profissional.  

No fim dos anos 80, fui designada Assistente Técnica de Educação Especial da 

Terceira Diretoria Regional de Ensino da Capital (a DRECAP-3), da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo. Nessa ocasião, identifiquei um quadro preocupante de segregação no 

que dizia respeito a crianças e jovens com necessidades especiais no sistema educacional. 

Concomitantemente a esse fato, ocorria nas escolas o desvirtuamento dos objetivos dos 

serviços especializados, sobretudo, daqueles voltados para a deficiência mental, pois eram 

encaminhados para esses serviços os alunos com dificuldades de aprendizagem e com 

diagnóstico de fracasso escolar, então classificados como deficientes mentais. 

            A experiência conquistada nesse período serviu para embasar muitas das ações 

executadas posteriormente pelo Programa Estadual de Atenção às Pessoas Portadoras de 

Deficiência, da Secretaria de Governo. Passei a coordenar esse programa de 1991 a 1994. 

Tratava-se de uma das prioridades da área social daquela gestão e desse trabalho nasceu 

minha vinculação como assessora do governador do Estado.  

A principal marca desse período foi o desenvolvimento de projetos integrados entre 

as dezessete Secretarias do Governo Estadual daquela época, disponíveis para a população em 

geral e com o objetivo de contemplar também pessoas com deficiências.  

A articulação das ações entre diferentes Secretarias de Estado, para a execução de 

projetos conjuntos, visava, entre outros objetivos, evitar a sobreposição de atuações e a 

duplicação de recursos, fatos comumente assistidos em diferentes gestões públicas. Ao mesmo 

tempo foram incrementados projetos já existentes desde que esses demonstrassem atender as 

demandas da população. 
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Hoje, ao avaliar os resultados obtidos com essa forma de gestão, há um fato que pode 

ser um indicador de sua eficácia: a permanência, a manutenção e/ou o aprimoramento de 

muitas das ações e dos equipamentos sociais criados naquela ocasião, a partir de demandas 

populares. Executar projetos e ações que supram as necessidades reais da comunidade, a 

médio e longo prazo e sem duplicação de recursos permite que os mesmos sejam preservados. 

No entanto, são reconhecidos somente depois de certo período de tempo. Esse tipo de 

intervenção é pouco praticado pela maioria dos governantes, os quais, geralmente buscam 

através de projetos complexos e onerosos soluções para questões emergenciais.  

Tais projetos proporcionam maior visibilidade política ao governo, pois apresentam 

resultados imediatos, quando conseguem aplacar situações extremas, que afetam de forma 

contundente a vida diária das pessoas. Em conseqüência deste fato, são bem aceitos pela 

população num primeiro momento.  

Somente após uma análise mais apurada desses programas de intervenção é que se 

torna possível identificar os verdadeiros resultados atingidos: se os recursos direcionados 

foram bem aplicados e, sobretudo, se as intervenções realizadas resolveram a situação de base, 

a essência do problema – seja ele qual for.  

 No entanto, a grande maioria dos programas sociais ainda hoje no Brasil prioriza 

projetos sociais emergenciais, apesar de se identificarem os problemas de ordem estrutural que 

deveriam ser transformados. É possível constatar esse fato analisando, por exemplo, 

programas recentemente implantados pelo poder público e que são voltados para suprir as 

carências de alimentação e de subsistência da população de baixa renda. Esses programas 

enfatizam a execução de políticas sociais compensatórias, de cunho paternalista e que 

contrariam os avanços conquistados nesse longo caminho para a democracia no País. A 

relação custo-benefício na área social parece ser uma equação de equilíbrio delicado, pois 

dificilmente permanece isenta a interesses diversos. 

Mas o objetivo maior desse Programa Integrado era evidenciar que, mais do que 

atender às necessidades advindas da especificidade de cada quadro de deficiência, as questões 

relativas à vida de um ser humano que tem uma deficiência, assim como de qualquer outro 

cidadão, podem e devem ser agregadas ao planejamento e à execução de bens e serviços 

comuns a todos. 

  Posteriormente, passei a atuar no Ministério Público de São Paulo, nas áreas da 

Infância, Juventude e Portadores de Deficiência. Dada a própria atribuição dessa instituição 
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junto à sociedade, posicionei-me em outro referencial de análise de políticas públicas, já que o 

Ministério Público Estadual é a instituição responsável pela defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Como uma de suas 

funções é a de exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual 

e garantir que os mesmos sejam respeitados pelos Poderes Estaduais ou Municipais, minha 

responsabilidade era verificar se as medidas sob a responsabilidade do Poder Executivo 

estavam sendo cumpridas adequadamente e emitir pareceres técnicos para a Procuradoria.  

Sob essa perspectiva ampliei as possibilidades de análise sobre a pertinência, a 

transparência, a eficiência e a eficácia das ações executadas pelo Estado, e me dei conta de 

que muitas vezes minhas conclusões eram divergentes daquelas que eu possuía como agente 

de execução de políticas públicas no interior do sistema. 

Ao compreender essa nova perspectiva, constatei a fragilidade de muitos dos 

programas sociais existentes, principalmente os que são desenvolvidos em caráter emergencial 

e compensatório, de modo a suprir algumas das necessidades mais evidentes da população. 

Mas sua intervenção, por ser pontual e não sistêmica, não se revela eficaz para reverter o 

quadro de marginalização social das pessoas atendidas. 

 Devo citar ainda minha atuação profissional como assessora da presidência de uma 

instituição não-governamental voltada para o atendimento direto de crianças com deficiência 

visual e com múltiplas deficiências. Atuar em uma instituição de pequeno porte, de 

atendimento direto à população, e com uma cultura totalmente diversa daquela apresentada 

pelo poder público foi muito instigante. Tal experiência me possibilitou tomar contato direto 

com a visão empresarial de planejamento e gestão aplicada à área social, fato que, sem dúvida, 

agregou novos referenciais ao meu conhecimento e gerou muitas reflexões sobre a condução 

de políticas públicas e de sua ligação íntima com questões da política econômica do país. 

Nessa ocasião, na metade da década de 90, as organizações não governamentais se 

expandiram e começaram a delinear um novo perfil de atuação da sociedade: surgia o terceiro 

setor.  

Muitas dessas novas instituições e associações eram subsidiadas e geridas por 

mantenedores da iniciativa privada e do setor empresarial e inovaram em dois pontos que 

merecem destaque: com fontes alternativas de recursos orçamentários e com o 

desenvolvimento da responsabilidade social que se constituía num novo padrão de 

relacionamento da sociedade com o Estado.  
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No primeiro caso, explica-se porque, historicamente, as instituições se restringiam a 

trabalhar mediante o repasse de verbas do poder público. Essas organizações inovaram ao 

aportar recursos originados do setor privado e de instituições de financiamento de projetos 

sociais, nacionais e internacionais, e não exclusivamente de subsídios do Estado. No segundo 

caso, a responsabilidade social implica no protagonismo dos cidadãos, na participação e no 

envolvimento da sociedade civil para a solução de demandas sociais.  

A principal marca desse movimento consiste na descaracterização da relação 

paternalista entre população e governo, sem, no entanto, eximi-lo das responsabilidades 

básicas que lhe competem: saúde, educação, segurança, transportes, dentre outras. Contudo, 

alguns cientistas políticos entendem a proliferação estimulada de tão grande número de 

organizações não governamentais no País, trabalhando em diferentes frentes e temáticas 

sociais, como uma preocupante forma de redução da atuação do Estado. Associam ainda a 

configuração de uma premeditada terceirização do papel do Estado, ao fato de que muitas 

dessas organizações são subsidiadas por recursos públicos, com critérios de elegibilidade 

questionáveis.1 

Em 2000, fui designada membro da equipe de Educação Especial da Secretaria 

Estadual da Educação e, em julho do mesmo ano, passei a dirigir o Serviço de Educação 

Especial da Secretaria da Educação, acumulando essa função com a experiência de professora 

do ensino superior em cursos de Pedagogia.  

Essas duas atividades, exercidas simultaneamente, trouxeram novos desafios e 

possibilitaram ampliar meus conhecimentos, as reflexões e a crítica sobre a imbricação dos 

processos de formação inicial e de formação continuada de professores, pois no caso dos 

alunos dos cursos de Pedagogia, muitos deles já atuavam como docentes em escolas públicas e 

particulares de educação básica.  

Esse acúmulo de funções me permitiu ainda refletir sobre as mudanças que 

considerava necessárias, analisar os limites e as barreiras institucionais existentes e sobre 

quais seriam as melhores alternativas para desempenhar um trabalho consistente e ético nesses 

dois momentos do processo de formação do professor.  

                                                 
1 É importante destacar que, em março de 1999, para regulamentar os diferentes tipos de organizações da 
sociedade que surgiam e estabelecer parâmetros com as já historicamente existentes e entidades filantrópicas, foi 
instituída pelo Governo Federal a Lei nº 9790 que criou a figura da Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), sem fins lucrativos. No mesmo diploma legal, encontra-se a regulamentação do Termo de 
Parceria entre as OSCIPs e o Poder Público “destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, 
para o fomento e a execução das atividades de interesse público (...)”. 
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E, para promover alguma transformação como educadora, minha possibilidade de 

contribuição seria por intermédio da disciplina que ministrava na universidade, apesar do 

mercantilismo que tomou conta do ensino superior privado, por demonstrar ser um 

interessante nicho de negócios para um novo perfil de empresários, proprietários dessas 

escolas, cuja prioridade é o lucro em detrimento da qualidade de ensino. O aluno, por sua vez, 

tem como principal interesse obter um certificado que lhe possibilite a inserção no mercado de 

trabalho.2 Esse clima institucional tem desestimulado os alunos e os professores a 

estabeleceram um ambiente e um nível de discussão mais apurados.  

Àquela época, a preocupação de toda equipe da Secretaria de Estado da Educação 

envolvida com programas de formação continuada era responder a prioridade da política 

educacional: a melhoria da qualidade da educação. A forma idealizada era de que as ações de 

capacitação planejadas pudessem ser impactantes a tal ponto na formação dos professores, que 

provocasse a transformação de suas práticas, que por sua vez produziria a melhoria da 

qualidade do ensino na escola pública.  

De acordo com essa prioridade da Secretaria de Estado da Educação era necessária 

também a execução de um programa de formação continuada voltado para os profissionais de 

ensino, de modo a favorecer a inclusão de alunos com necessidades especiais na escola 

regular. Seus objetivos compreendiam desde a discussão conceitual de questões relativas à 

educação de forma geral (contextualização da escola pública, ética, legislação, processo de 

avaliação, currículo) até as especificidades a serem consideradas para a escolarização dos 

alunos com necessidades especiais.  

No mesmo ano (2001), foi criado na Secretaria de Estado da Educação (a SEE), o 

Centro de Apoio Pedagógico Especializado – o CAPE – com o objetivo de gerenciar a 

Educação Especial, ou seja, o atendimento educacional especializado e o desenvolvimento de 

um plano de ações, articulado às demais áreas e a outros projetos dessa Secretaria, com vistas 

à inclusão de alunos com necessidades especiais na rede de ensino regular. Sua concepção 

arquitetônica, baseada no Desenho Universal, bem como a disposição e disponibilização de 

recursos facilitadores, tornou-se referência para a construção de espaços educacionais.  

                                                 
2 Quanto aos alunos da Pedagogia, a maioria buscava o diploma simplesmente para cumprir o disposto na Lei 
das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9.394/96 (LDB), que determina em seu Artigo 61 que “a 
formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior” ou, mesmo os iniciantes, para 
prestarem concursos para a carreira do magistério nas redes de ensino públicas. 
 

 

 



 7 

Sob a perspectiva da educação denominada inclusiva, suas atribuições eram: o apoio 

e o acompanhamento das ações regionais, a formação contínua dos educadores e a provisão de 

recursos para o atendimento especializado na rede de ensino estadual. A descentralização de 

ações e a desconcentração de serviços foram fatores prioritários para viabilizar esse trabalho. 

As ações desencadeadas a partir do CAPE, as discussões promovidas com 

representantes das Diretorias Regionais de Ensino, com os professores e com algumas famílias 

de alunos, permitiram identificar as lacunas existentes em algumas medidas em execução e, 

dentre essas, as que se refletiam na formação dos educadores.  

Essa vivência possibilitou também constatar controvérsias e contradições quanto à 

gestão da política educacional então proposta, cujas conseqüências ficavam mais evidenciadas 

na educação especial. Para que as ações educacionais pudessem ser viabilizadas com sucesso, 

havia necessidade de transformação da estrutura técnico-administrativa da SEE.  

As diretrizes que fundamentavam a política proposta pressupunham a existência de 

outra realidade no sistema de ensino: uma escola idealizada, estrutura técnico-administrativa 

ágil e articulada, professores compromissados, com formação e condições de trabalho em 

nível de excelência, e alunos advindos de ambientes socioculturais estimulantes.  

Essa expectativa planejada e distante da realidade compromete a execução adequada 

dos programas e conseqüentemente a eficácia dos resultados. As ações assim desenvolvidas, 

mesmo quando envolvem diversos profissionais bem qualificados, contem com apoio de 

consultores externos e com a predisposição de toda equipe escolar, vão se fragmentando ao 

longo do seu percurso pela estrutura burocratizada, hermética e desarticulada do sistema. 

 Entre outros fatores, que também comprometem todo o processo de ensino-

aprendizagem e que são reflexos dessas distorções, destacam-se: a precária articulação do 

projeto pedagógico da escola com o currículo; a execução de programas de formação dos 

professores desvinculados dos projetos pedagógicos e do sistema de avaliação; a inadequação 

dos objetivos propostos diante da realidade da sala de aula; a concepção de programas de 

formação voltados para um professor idealizado.  

Essa contradição tem inviabilizado o denominado sucesso escolar não apenas para os 

alunos com necessidades especiais, mas também, para o alunado da rede pública, de forma 

geral.  

É a partir desse referencial que busquei fundamentos teóricos em estudos e trabalhos 

de cientistas e pesquisadores da área de Sociologia, os quais há muito têm contribuído para 
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contextualizar e subsidiar as discussões sobre as indagações da escola, particularmente no que 

diz respeito à compreensão das transformações sociais. A essas reflexões, agreguei ainda os 

trabalhos de profissionais e pesquisadores da área da Educação. 

Ressalto que, para articular todas essas informações e vivências, aliadas a teorias e 

estudos que me proporcionassem suporte teórico necessário para este trabalho, encontrei em 

dois profissionais, o apoio para as reflexões e o amadurecimento das idéias, sem os quais não 

poderia levar esta tese a termo. E, mesmo que incorra na quebra do protocolo das normas 

acadêmicas destaco a participação do professor Eric Plaisance, Docente na Universidade Paris 

V, Sorbonne, sociólogo e membro do Centro de Pesquisa sobre Laços Sociais (CERLIS), que 

gentilmente contribuiu para minhas reflexões teóricas, indicando diretrizes precisas para este 

trabalho. E, nesse processo de reflexão e criação, contei com o apoio permanente de Maria 

Eugênia Nabuco, Doutora em Psicopatologia Fundamental e Psicanálise, Docente na 

Universidade Paris V, Sorbonne, psicanalista no Centro de Consultas Psicológicas para 

Crianças e Adolescentes de Claye-Souilly/Ile de France, que me norteou no caminho a trilhar 

nesta tese.  

Graças à vasta experiência em políticas sociais e institucionais, sobretudo, no que diz 

respeito a laços sociais e Educação, os dois me proporcionaram condições para vislumbrar 

outros contextos de reflexão e análise, levando-me a fazer neste trabalho uma releitura de 

minha experiência. Por atuarem em projetos/parcerias com universidades de diversos países 

do mundo – inclusive no Brasil e nesta Universidade de São Paulo –, reafirmaram minha 

convicção sobre a importância da diversidade de contribuições, elaboradas pelos diferentes 

campos do conhecimento, para dar consistência, não apenas a trabalhos acadêmicos como 

este, mas também para a concepção, planejamento e execução de políticas sociais.  

A referência a esses profissionais nesta tese foi possível graças à delicadeza e à 

sensibilidade de minha orientadora, Leny Magalhães Mrech, professora livre-docente da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e coordenadora geral do Núcleo de 

Pesquisa de Psicanálise e Educação da Faculdade de Educação, da Universidade de São Paulo, 

cuja escolha foi motivada por sua múltipla formação como psicóloga, socióloga e psicanalista, 

pela orientação teórica e por sua inserção na área de inclusão educacional.                                                    

Com esse embasamento teórico, pude refletir e analisar os resultados obtidos em 

minha atuação como agente do próprio sistema e, sobretudo, ampliar a análise sobre os 

questionamentos que se apresentavam na ocasião, graças à possibilidade do afastamento do 
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olhar e do distanciamento do objeto de estudo. Esses elementos todos puderam então se 

estruturar pela pesquisa acadêmica, por seu caráter científico de sistematização das 

informações e pela isenção institucional da representação do próprio sujeito que pesquisa.  

 Desse modo, apresento avanços e dificuldades encontradas para a inclusão escolar de 

crianças e jovens com necessidades especiais no sistema de ensino público e chama a atenção 

para a importância de a educação básica instrumentalizar realmente os alunos para o 

fortalecimento de seus laços sociais. Como premissa, ressalta a necessidade de uma análise 

precisa das políticas educacionais em vigor no cujo caráter apresenta-se essencialmente 

excludente.  

Pela análise realizada, este trabalho indica também que um dos desafios impostos aos 

governos das diferentes instâncias de poder deste País é a necessidade de que se dotem de 

competência, ética e audácia, suficientes para promover mudanças estruturais com a 

profundidade necessária para dar conta da realidade da escola pública deste século XXI, cuja 

principal característica é a diversidade.  

No entanto, esta tese não se propõe a ser um trabalho acabado, composto por um 

registro de ações e vivências à luz de fundamentos teóricos: é a releitura de um momento e de 

um conjunto de ações e experiências que, buscando suporte na sociologia crítica disponibiliza 

a análise aqui contida para a discussão das possibilidades de reinscrever os sujeitos em sua 

trajetória de vida social, particularmente na escola. Desse modo, é o início de uma discussão 

que gostaria de ver ampliada para além do espaço acadêmico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se propõe a descrever e a analisar de modo crítico a experiência vivida no 

interior do sistema educacional, os desafios e as contradições que a permearam, bem como, os 

limites para a execução das ações propostas pelo atual contexto em que se inserem as políticas 

públicas. Concebi esta tese tanto sob a ótica de gestora de um órgão do poder executivo, e, nesse 

caso, responsável pela consecução de medidas de política pública, como também sob o prisma da 

universidade, onde atuo como docente no ensino superior, ministrando aulas no curso de 

Pedagogia. 

A experiência enriquecida por práticas diversas de outros profissionais e dispondo de 

diferentes orientações teóricas, somada à confrontação nascida desse encontro e às implicações 

de minha própria prática suscitou em mim o desejo de elaborar conceitualmente esta tese através 

de uma análise reflexiva.  

Meu parâmetro não é apenas a fundamentação teórica intrínseca à pesquisa, mas 

também a experiência adquirida no percurso profissional e, a partir de ambos, proponho algumas 

possíveis respostas às minhas indagações, quando atuava na coordenação do Centro de Apoio 

Pedagógico Especializado (o CAPE): por que é tão difícil implementar uma política educacional 

que consiga garantir com qualidade a escolarização dos alunos, inclusive dos que apresentam 

diferenciações acentuadas em relação à maioria?  Quem são esses alunos “tão diferentes” e quem 

é “essa maioria”?  Por que há uma lacuna tão grande entre as políticas e as práticas?  

Pretendo com esta tese comprovar que a influência do atual contexto sócio-econômico 

sobre políticas públicas, particularmente sobre a política educacional da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo (a SEE) torna suas diretrizes contraditórias para a prática da educação 

denominada inclusiva.  

Utilizo como referência o trabalho desenvolvido junto ao CAPE, centro vinculado à 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da SEE, criado para promover a inclusão 

escolar de alunos com necessidades especiais no sistema de ensino. Nesse órgão, onde atuei 

como coordenadora no período compreendido entre 2001 a 2007, pude constatar que as reformas 

educacionais até então implantadas não têm sido eficazes para a melhoria da educação. E, depois 

de verificar as concepções sobre educação inclusiva utilizadas pela política da SEE, no período 

de 1995 a 2007, constatei que para que seja garantido o direito à educação aos alunos, há 

necessidade de executar transformações mais profundas e estruturais no sistema. 
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Para melhor compreensão das questões que formulo acima, utilizarei, no transcorrer 

destas análises, o termo que baliza as discussões sobre Educação no Brasil, mais acentuadamente 

neste início de século: a inclusão.  

Esse termo tem sido usado até a exaustão e se esvazia de significado, quando não há 

clareza conceitual e, sobretudo, se não é contextualizado a partir de uma leitura macro e 

sistêmica da conjuntura econômica e social do mundo contemporâneo. 

Fundamento, portanto, esta tese a partir da análise da dinâmica social e das formas de 

existência dos indivíduos na sociedade moderna, de Robert Castel, particularmente em suas 

obras do período de 1995 a 2007.  Apesar de não focalizar questões relativas à educação e à 

escola, os conceitos que esse teórico fornece são de tal forma, operatórios, que me permitem 

utilizá-los para analisar a atual política educacional, para problematizar as dinâmicas do 

sistema educacional e, conseqüentemente, aquelas ocorridas no interior da escola, na qual as 

práticas denominadas inclusivas ocorrem. 

A conceituação, por exemplo, de igualdade de direitos que pauta os debates sobre 

inclusão educacional, pode ser posta à prova tomando-se como parâmetro o que Castel (2003) 

denomina de “propriedade de si”, ou seja, a possibilidade de o sujeito apropriar-se do próprio 

corpo e do seu tempo, decidindo o que fazer e conduzindo seu próprio destino.  

A primeira pergunta que faço é esta: será este o grau de independência e de 

autonomia do sujeito com deficiência – ou do jovem oriundo das classes sociais menos 

favorecidas – que a escola e a sociedade idealizam quando se referem à igualdade de direitos? 

Esses indivíduos independentes são denominados por Castel e Haroche (2003, p. 48) 

“indivíduos positivos”, ou seja, “indivíduos que possuem a capacidade de desenvolver 

estratégias pessoais, de dispor de certa liberdade de escolha na condução da própria vida, 

não estando na dependência de outra pessoa”.  

Para a existência desse sujeito de fato, que é um “indivíduo positivo” e, 

independente, Castel (2003, p. 31) propõe a necessidade de provê-lo de suportes sociais, que 

podem ser compreendidos como todo o sistema de seguridade social e o acesso aos direitos 

fundamentais de saúde e educação, dentre outros. Essa estrutura de suportes, denominada 

“propriedade social”, é a maneira como esse sujeito pode ser considerado um indivíduo 

positivo e, assim se pode falar em igualdade de direitos: On pourrait caractériser la propriété 
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sociale comme la production d’équivalents sociaux des protections qui étaient auparavant 

seulement donnés par la propriété privée.3  

Esses suportes surgiram a partir do avanço da democracia no Ocidente, com o 

advento da “sociedade salarial”. A importância em separar a noção do trabalho daquela de 

propriedade é fundamental, pois a passagem da propriedade privada, exclusividade de alguns, 

para a propriedade social permitiu a construção do sujeito contemporâneo, o qual, graças ao 

trabalho assalariado e aos suportes sociais a ele associados, garantiu sua autonomia – a 

propriedade de si mesmo – e a construção de seus laços sociais. 

Atualmente, a fragilização das relações – de trabalho e a aniquilação dos suportes 

sociais, ocasionadas pela nova ordem do capitalismo globalizado, trazem novamente a 

problemática do indivíduo destituído da propriedade social, de bens e serviços, portanto, 

impossibilitado de se constituir como sua propriedade, dono de sua independência e 

merecedor de direitos iguais. Esse “indivíduo negativo”, nas palavras de Castel (2003), tem 

como principal conseqüência o rompimento de seus laços sociais.  

Tal fato não pressupõe um retrocesso nostálgico à sociedade salarial, nos moldes do 

início do século XX, fato que devolveria provavelmente condições necessárias à reconstrução 

desses laços, pois a própria dinâmica da sociedade contemporânea, com seu desenvolvimento 

humano e suas relações estabelecidas não o comportam. Trata-se, sim, de se discutir como as 

relações sociais podem ser construídas nesse contexto de globalização, para que se possa 

resgatar algo além da propriedade social desses indivíduos: uma sociedade alicerçada em 

princípios de coesão social, de igualdade de direitos e de solidariedade. 

A ultrapassada postura de se ater a um discurso de denúncias não é também 

alternativa para a sustentação de laços sociais e, assim, entendo que tanto a discussão pautada 

somente nas chamadas causas da exclusão, como a insistência e a leitura pontual e focada 

somente no processo de inclusão do indivíduo na sociedade são extremamente equivocadas.  

 Essa compreensão fica mais clara em Castel (1995), ao trabalhar com a idéia de 

“zonas” de coesão social, expressão que utiliza metaforicamente. O autor elabora sua 

construção teórica a partir da reflexão sobre as condições da coesão social e da análise das 

situações de dissociação. Para tanto, identifica, ao analisar o que se pode denominar de um 

                                                 
3 CASTEL, Robert. L’insecurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé? La Republique des Idées. Paris: Seuil, 2003: 
“Pode-se caracterizar a propriedade social como a produção das proteções sociais equivalentes às que recebem 
aqueles que estão amparados pela propriedade privada.” (Tradução livre desta pesquisadora).  
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novo dado contemporâneo, a presença cada vez mais insistente de indivíduos colocados em 

situação de flutuação na estrutura social e que povoam seus interstícios sem encontrar um 

lugar fixo, designado a priori.  

 Assim, a associação entre trabalho estável e inserção relacional sólida, caracteriza 

uma zona de integração social. A vulnerabilidade social é uma zona intermediária, instável, 

que conjuga a precariedade do trabalho e a fragilidade de suportes de proximidade. A ausência 

de participação em qualquer atividade produtiva e o isolamento relacional, ao conjugarem 

seus efeitos negativos, produzem exclusão, ou mais precisamente, a “desafiliação”. Há 

algumas causas estruturais que permitem a expansão da zona de vulnerabilidade social 

tocando duramente a zona de integração social. Esse fator alimenta a “desafiliação”.  

    Castel (1995) entende que a composição dos equilíbrios entre as zonas de 

integração e as zonas de vulnerabilidade pode servir de indicador privilegiado para avaliar a 

coesão de um conjunto social em um dado momento. A dimensão econômica não é assim a 

discriminação essencial e a questão que se coloca não é a da pobreza, ainda que os riscos de 

desestabilização pesem enormemente sobre os que não possuem reservas econômicas. São as 

relações existentes entre precariedade econômica e instabilidade social que têm que ser 

colocadas em evidencia.  

    Esse modelo proposto não é estático. E tampouco se refere à estratificação social, 

portanto não se trata de colocar os indivíduos nessas “zonas”, mas sim esclarecer o processo 

que os faz transitarem de uma a outra: passar da integração à vulnerabilidade, ou bascular da 

vulnerabilidade à inexistência social. Surgem assim as seguintes questões: como são 

alimentados estes espaços sociais, como se mantém e, sobretudo, como se desfazem os status?   

 Castel prefere utilizar o termo desafiliação ao tema atualmente orquestrado da 

“exclusão”, que designa a finalização deste processo. Não por uma sofisticação de 

vocabulário, mas porque, a exclusão é imóvel. Ela designa um estado, ou mais ainda estados 

de privação e de fim. A mera constatação das carências não permite averiguar, os processos 

que geram as situações. 

Esse autor utiliza o conceito de “desafiliação”, muito mais afeto ao campo semântico 

da dissociação, da desqualificação, da invalidação em decorrência das transformações sofridas 

pela sociedade contemporânea diante da nova ordenação econômica, segundo a qual, o 

indivíduo anteriormente integrado na sociedade passa a uma posição de vulnerabilidade, em 

decorrência da perda de suportes sociais. Ao perdê-los, fica impossibilitado de exercer seus 
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direitos fundamentais, desvinculando-se dos meios de engajamento na sociedade, ou seja, 

perde seus laços sociais, contudo, desafiliação não implica em “emendar um rompimento”, 

mas retraçar um percurso. Mas Castel questiona ainda “desafiliado, invalidado em relação a 

quê?”, pois não existe uma cultura comum relativa a grupos de excluídos.  

A proposta é que os registros das análises necessárias sejam dinâmicos o suficiente 

para reinscrever os déficits nas trajetórias, reenviá-los a dinâmicas mais amplas, analisar o que 

ocorre na periferia e suas conseqüências, e manter a atenção para as situações limites, para os 

pontos que geram desequilíbrios. Assim, o conceito de desafiliação não implica uma situação 

estática, do sujeito, desconectada do contexto mais amplo, cuja solução é geograficamente 

circunscrita e focal, como parece definir a idéia simplista de exclusão.  

Desse modo, a utilização da expressão “inclusão”, é de certa forma incoerente, ao 

tentar “incluir o sujeito numa sociedade que é excludente”, sob a forma como se apresenta 

atualmente. A iniciativa, portanto, para a sustentação dos laços sociais dos sujeitos não é a do 

investimento focado na sua “inclusão na sociedade”, mas sim, na análise das estruturas e das 

dinâmicas sociais existentes e a partir disto, na promoção de transformações que viabilizem a 

coesão social.  

Há ainda três pontos essenciais a serem destacados, fundamentando-me em Castel 

(2003): a forma como tem sido utilizado o termo exclusão (ou inclusão) em diversos estudos; 

a alienação dos indivíduos na sociedade atual; e, conseqüentemente, a contradição, ou melhor, 

a inviabilidade da aplicação do discurso sobre a “construção do indivíduo solidário” e as 

falácias existentes nas políticas públicas, quando se trata de lidar com questões sociais. 

A expressão “exclusão” demonstra ser inadequada, pois trabalha com agrupamentos 

de situações específicas, como se estas fossem a própria causa da perda do vínculo social dos 

indivíduos que fazem parte desses grupos. Assim, são considerados “excluídos” os 

deficientes, os imigrantes, os desempregados, os afro-americanos, os jovens, dentre outros 

grupos. Na realidade, qualquer indivíduo ou diferentes tipos de indivíduos são situados à 

margem da sociedade, por não serem reconhecidos por esta, como capazes econômica e 

socialmente. E não se trata apenas de sua condição pessoal, portanto o termo exclusão (ou 

inclusão) utilizado inadvertidamente reforça essa situação de inexistência do indivíduo, 

segundo Castel (2003). 

Outra questão que destaco é da exacerbação do individualismo pela dinâmica social 

atual. Castel (2003) explica essa reação, utilizando a metáfora de Narciso. O indivíduo sob 
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pressão acentuada, fragilizado pela insegurança social e se sentindo ameaçado fecha-se sobre 

si mesmo, estabelecendo uma relação de alienação com o conjunto social. Em outras palavras, 

centrado em si mesmo, na sua própria sobrevivência, ele só enxerga a si mesmo, de modo que 

a sociedade perde o sentido para ele e o impede de sentir a responsabilidade que poderia ter 

por ela.  

Percebe-se esse desafeto na indiferença perturbadora com que assistimos às cenas 

diárias, permeadas por todos os graus de violência, sejam em relação à ficção ou diante da 

realidade. Pude constatar que algumas dificuldades encontradas por professores para sua 

prática diária deviam-se em parte à precariedade de sua formação inicial, ressaltando que essa 

tem início na educação básica, e não, somente no ensino superior.  

Quanto ao emprego do termo exclusão, no que se refere às políticas públicas, Castel 

(1997, p. 15-46) alerta para a armadilha de políticas que tratam os problemas sociais com uma 

visão fatalista, como um resíduo necessário, mesmo que não desejável, e originado da 

impossibilidade de alguns fazerem parte do mundo globalizado, pela dificuldade própria em 

acompanhar as leis do mercado e a competitividade. Tais problemas, segundo essa concepção 

de política, podem ser minimizados com um conjunto de ações específicas, pontuais e, 

portanto, de forma desvinculada do campo da política. A questão social passa a ser um 

problema de competência técnica e não político e os resultados alcançados nesse sentido são 

dimensionados por sua eficácia em diminuir o conflito. A questão do direito social é 

transformada em questão de capacitação técnica. 

Essas reflexões respondem a muitas indagações encontradas na educação e nos 

permitem problematizar questões relativas à estrutura, ao funcionamento e as relações do 

sistema educacional e da escola. 

Particularmente, neste trabalho, pude identificar graças a estudos e referenciais 

teóricos o que percebia na prática do exercício profissional: a contradição colocada entre a 

política e as práticas do sistema educacional, não como mera constatação para justificar a 

limitação do que foi executado, mas para compreender de forma crítica as possibilidades de 

outras concepções do fazer. 

A mera execução no sistema de ensino de medidas voltadas a crianças e jovens com 

necessidades especiais, as quais surtam o efeito desejado, quando desvinculadas de uma política 

educacional que as respalde, se depara com dificuldades as mais diversas e, na maioria das vezes, 

resulta em frustração para todos os envolvidos: escola, família e a própria criança ou jovem. 
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Penso que esse fato ocorre quando se focalizam exclusivamente as questões referentes 

às formas de viabilização da inclusão escolar dos alunos com necessidades especiais. Ou, então, 

no pólo oposto, quando o foco dessas discussões fixa-se unicamente em constatações sobre o 

processo de exclusão desses estudantes do sistema. Essas duas vertentes são inegavelmente muito 

importantes, mas não devem ser tratadas separadamente, pois, desse modo, perde-se a leitura do 

todo e do entorno. Daí a ineficácia das mudanças implantadas.  

Referenciando-me em Plaisance (2007), entendo que a simples contraposição de dois 

objetos de análise como inclusão/exclusão (a dicotomia inclusão/exclusão) não permite o 

aprofundamento e as leituras mais sutis que permeiam esses estados.  

Desse modo, compreende-se o tratamento dado a essa questão pelos cientistas sociais, 

como um processo a desvelar: eles nos chamam atenção para a necessidade de se compreender, a 

partir de um contexto mais amplo que envolve os dois conceitos o de inclusão e o de exclusão, e 

para a importância do olhar sobre o espaço existente entre esses conceitos. 

O estudo do espaço intermediário entre esses extremos permite enxergar sutilezas 

imperceptíveis, quando se foca exclusivamente um ou outro conceito, isolado de um contexto 

mais processual e menos estanque. 

Neste trabalho, procuro demonstrar que somente mudanças metodológicas ou de 

concepções teóricas sobre ensino-aprendizagem, ou de capacitação de professores, ou ainda, de 

enfoques de avaliação, dentre outras possibilidades, não modificarão o que aí está. A necessidade 

de transformação estrutural do sistema educacional fica cada vez mais evidenciada como a 

solução plausível capaz de evitar a falência da educação escolar. E essa é apenas uma pequena 

alteração, que cabe à educação, na tentativa de reverter o quadro até aqui exposto, pois a 

produção da denominada exclusão se inicia no próprio tecido social, antes de o aluno acessar a 

escola, de modo que a inclusão não depende somente dessa instituição.  

Como explica Castel (2007, p. 51, 52), a respeito da relação entre o contexto social e a 

escola: 

Ce n’est pas à proprement parler de la discrimination, parce que l’école 
n’exclut pas ces enfants à l’entrée et qu’elle ne les expulse pas non plus sur des 
critères explicitement ethniques. C’est une logique sociale qui joue en principe 
pour tous les groupes sociaux et qui défavorise aussi d’autres catégories 
sociales et les milieux populaires en général. [...] Cette logique est extérieure à 
l’école, mais elle la pénètre profondément et elle conditionne largement la 
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réussite ou l’échec des élèves qu’elle prend en charge, et l’école n’a 
apparemment pas trouvé les moyens de la combattre efficacement.4 

 

Gerenciar ações voltadas à viabilização da inclusão escolar e para atender às 

necessidades específicas de alunos com deficiências, daqueles que apresentam transtornos no 

desenvolvimento e daqueles que apresentam altas habilidades, ampliou minha percepção sobre 

algumas dinâmicas falaciosas da educação.  

Muitas das mazelas provocadas pela descontinuidade e pelo fracasso de planos, projetos 

e metodologias aplicados na educação básica e, até mesmo, pela formação precária dos 

educadores – formados no recente ensino superior – foram ocultadas no lócus da educação 

especial. E essa situação possibilitou que a educação especial fosse incorporada ao sistema como 

um “espaço de alívio”, para onde podem ser encaminhados os alunos que se diferenciam 

acentuadamente da maioria, cujas respostas ao processo ensino-aprendizagem não correspondem 

ao desejo da escola.  

Contudo, quando essa situação é identificada e desvelada e a análise dos fatos demonstra 

a origem dos desvios efetivados em nome da preservação de práticas e teorias educacionais 

duvidosas, a educação especial passa a incomodar, pois essas práticas e teorias mascaram a 

inexistência de uma política educacional que vá além de reformas superficiais. Desse modo, é 

preciso alijá-la dos processos de decisão e do planejamento das ações do ensino dito regular.  

Esses meninos e meninas com necessidades tão específicas se apresentam tão diferentes 

dos demais, que são aprisionados a uma condição preconcebida que justifica facilmente seu 

fracasso. Assim, se encobre o fracasso da própria escola. Eles possuem uma “culpa” 

diagnosticada, patológica, atestada até clinicamente por outros profissionais. As amarras e 

armadilhas sutis que o sistema possui em seus meandros transformam a escola em mais uma 

instituição reprodutora de desigualdades sociais.  

A angústia causada pela sensação de impotência de modificar o que já está pré-definido 

é desestimulante até para os bons educadores. E, por mais que se faça, não é possível avançar. 

Esse é o ponto crucial que desenvolvo nesta tese: não há como viabilizar – de forma sistêmica, 

                                                 
4 “Não é para propriamente falar da discriminação, porque a escola não exclui suas crianças na entrada e não 
as exclui por critérios explicitamente étnicos, é uma lógica social que atua em princípio por todos os grupos 
sociais e que desfavorece também outras categorias sociais e os meios populares em geral [...]. Essa lógica é 
exterior à escola, mas a penetra profundamente e condiciona fortemente o sucesso ou o fracasso dos alunos de 
quem se encarrega e a escola não tem aparentemente encontrado os meios para combatê-la eficazmente.” 
(tradução livre desta pesquisadora). 
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articulada e incorporada à própria concepção de escola, a denominada educação inclusiva nesse 

sistema estrutural e essencialmente fechado e excludente. 

Esse fato nos leva a discutir a concepção de educação como um direito social que, 

por sua vez, reflete características e necessidades da sociedade da qual emana. A forma como 

os grupos sociais se organizam num dado tempo e lugar, objetivando garantir seus direitos 

sociais, determina o modelo sobre o qual se estabelecem as relações e também as revela.  

Assim, qualquer discussão que se pretenda sobre educação deve ser feita à luz da 

leitura do contexto social, do modo como convivem as diferentes tendências e do modo como 

se estabelecem as relações. Não se questiona aqui o direito à educação como um direito 

subjetivo, garantido a todas as pessoas e já determinado em declarações de direitos, textos 

constitucionais e outros. Tampouco se pretende supor que esse direito se desvaneça ou se 

perca de acordo com os interesses de um grupo numa dada época, uma vez que está 

consagrado como uma conquista do próprio desenvolvimento humano. O que se questiona – e 

essa tem sido inegavelmente a tendência de abordagem adotada por diferentes autores atuais – 

é como esse direito é compreendido, como ele se expressa na elaboração das políticas públicas 

e como se concretiza na prática. 

A gestão da política pública sob a influência do contexto sócio-econômico é também 

personalizada, por sua vez, pela ideologia política do próprio gestor e do governo ao qual está 

ligado. A ideologia determina a estrutura, a forma de organização administrativa e 

pedagógica, o fluxo, as interfaces do sistema e, obviamente, as (im)possibilidades de 

gerenciamento de seus programas e projetos. 

Para esclarecer melhor o contexto em que este trabalho se desenvolveu, é importante 

tecer alguns comentários sobre o panorama socioeconômico que influenciou – e continua a 

influenciar – a consecução das políticas educacionais em nível nacional e estadual. 

Um dos mais evidentes determinantes da forma de condução de políticas sociais é a 

macro política econômica. Num cenário globalizado, ela determina o tipo de moeda de troca 

entre as nações e o mercado de insumos, bens e serviços. O maior ou menor controle desses 

define o nível de desenvolvimento dos países, o qual é diretamente proporcional à garantia dos 

diretos fundamentais de seus cidadãos.  

Nesse contexto, o individualismo, a competitividade acirrada, a disputa pelos 

suprimentos e pela informação, a concentração do poder e a busca frenética e inconseqüente 

de resultados de curto prazo desconsideram os prejuízos morais e vitais que possam advir, a 
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médio e longo prazos. As vantagens da manipulação e da detenção desse tipo de poder têm 

determinado as relações humanas e se sobrepõem à ética e à solidariedade.  

Uma das maiores demonstrações desse desequilíbrio nas relações são as reações da 

natureza e as alterações climáticas catastróficas causadas pelo próprio desenvolvimento 

acelerado, visando melhores condições de vida para a sociedade e que, contraditoriamente 

causa sérios prejuízos para diversas regiões e grupos populacionais.  

Para Santos (1995), “[...] a história dos esforços humanos para subjugar a natureza 

é também a história da subjugação do homem pelo homem.”.  

Castel (2003), discutindo os novos riscos sociais, resultantes do uso inadvertido da 

tecnologia, questiona a concepção da “sociedade de risco” em que vivemos, como uma 

sociedade na qual não há como assegurar aos cidadãos suportes de proteção de um modelo 

solidário, como se quer, dado o caráter imprevisível da magnitude desses riscos. Esse autor 

(op. cit., p. 62) chama a atenção para o fato de que catástrofes não são meros riscos e alerta 

para a distribuição não democrática das conseqüências desses “riscos”, causados pela 

“produção desenfreada e de uma exploração selvagem dos recursos do planeta”:  

 

Não é certo dizer com Ulrich Beck que estes riscos atravessarão doravante as 
barreiras de classe e serão de qualquer forma democraticamente partilhados, 
pois, por exemplo, as indústrias mais poluidoras são preferencialmente 
localizadas nos países em vias de desenvolvimento e afetam as populações mais 
desprovidas de meios para assegurar a higiene e a segurança, a prevenção ou o 
tratamento destes estragos. Há muita injustiça na repartição desses riscos, 
sobretudo, se os colocarmos em escala planetária, como uma forma de se 
estabelecer a relação entre a difusão deste tipo de danos e a maneira como vem 
sendo conduzida a mundialização.  

 

Vivemos numa sociedade que se caracteriza pelo acelerado desenvolvimento 

tecnológico, pela agressiva velocidade e diversidade das informações e pela interligação das 

nações em diferentes campos de atuação. A globalização é tão dominante que qualquer análise 

que se faça das sociedades nacionais atualmente só tem sentido se for realizada a partir do 

contexto da denominada aldeia global. Essa globalização é positiva quando possibilita à 

comunidade o acesso simultâneo/instantâneo a bens e serviços, mesmo que, para muitos, esse 

acesso esteja ainda distante de se viabilizar. Porém, simultaneamente, a globalização se torna 

negativa, ao subverter a identidade cultural e os costumes de indivíduos e de comunidades. 

Nesse sentido, afirma Ianni (1996, p. 111): 
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No horizonte da sociedade global, são outras e novas as condições sociais, 
econômicas, políticas e culturais nas quais se constitui e desenvolve o indivíduo. 
[...] As referências habituais na constituição do indivíduo, compreendendo 
língua, dialeto, religião, seita, história, tradições, heróis, santos, monumentos, 
ruínas, hinos, bandeiras e outros elementos culturais são complementadas, 
impregnadas ou recobertas por padrões, valores, ideais, signos e símbolos em 
circulação mundial. 

 

  Aprofundando a leitura sobre a sociedade global, encontramos em Plaisance (2006)5 

uma abordagem não polarizada e que desconsidera simplesmente os benefícios ou os males 

advindos da dinâmica dessa sociedade, mas nos leva a refletir sobre a contradição, até que 

ponto, implícita a ela:  

 

Mas ao mesmo tempo nós somos confrontados com um grande paradoxo. 
Apesar de se ampliar os conhecimentos e as informações as mais diversas, o 
sentimento geral de vulnerabilidade, de incerteza, de fragilidade, domina a 
subjetividade contemporânea.  

 

Esse sentimento de não pertencimento, de simultaneidade de fatos no tempo nos 

confunde e gera incerteza é o chamado “presente contínuo” e foi apontado por Spósito, 

(1999): 

 

Vivemos hoje, como afirma Lechner, e de modo cada vez mais dramático, o 
tempo como uma seqüência de acontecimentos, de conjunturas, que não 
chegam a se cristalizar em uma ‘duração’, quer dizer, um período estruturado 
de passado, presente e futuro. Vivemos um ‘presente contínuo’.   

 

Nossa sociedade é chamada por muitos pensadores de “sociedade do conhecimento”, 

mas, apesar dos benefícios, exige uma contrapartida dos indivíduos que é a capacidade de se 

adaptar, de ser flexível para poder sobreviver. Em conseqüência dessa exigência, Plaisance 

(2007) remete a diferentes pensadores contemporâneos, os quais utilizam diferentes 

expressões para designar essas mesmas características da sociedade, assim como cunham 

novas expressões para definir o sujeito em relação a sua sociedade:  

                                                 
5 PLAISANCE, Eric. L’école et les fragilités contemporaines. Palestra proferida no Athens College (de Atenas) e 
gentilmente cedida pelo autor para uso nesta tese. Texto ainda não publicado. (Tradução livre desta 
pesquisadora). 



 21 

 

[...] Sociedade de indivíduos, segundo Norbert Elias; 
Sociedade de risco, segundo Ulrich Beck; 
Sociedade líquida, segundo Zigmunt Bauman; 
Sociedade de vidro, segundo Philippe Corcuff; 
Sociedade da decepção, segundo Gilles Lipovetsky; 
Sociedade do desprezo, segundo Axel Honneth. 

 

Paralelamente, encontram-se várias expressões para designar os indivíduos (ou os 

sujeitos) modernos, aprisionados na incerteza e na multiplicidade de identificações possíveis: 

 

O indivíduo individualizado, segundo François de Singly; 
O indivíduo reflexivo, segundo Anthony Giddens; 
O indivíduo frágil, segundo Philippe Corcuff; 
O homem plural, segundo Bernard Lahire; 
O indivíduo vulnerável, segundo Charles Gardou; 
O indivíduo fraco, segundo Philippe Jollien; 
O indivíduo fatigado de si, segundo Alain Ehrenberg.   

 

  Por outro lado, a globalização revelou de forma mais explícita as desigualdades 

sociais, intensificadas pela má distribuição de renda e pelo desenvolvimento acelerado e 

revelou as condições subumanas em que sobrevivem muitas comunidades, com as 

conseqüências geradas pela falta de informação e de acesso à educação e à saúde.  

Como afirma Castel (1995) “o que caracteriza a globalização é o fato de ela ser 

extraordinariamente excludente e inclusiva ao mesmo tempo. Inclui o que gera valor e exclui 

o que não é dinâmico e não cria valor”. 

Simultaneamente ao desenvolvimento do individualismo mais acentuado e quase 

contraditoriamente, ocorre o despertar de um olhar mais apurado e sensível para o mapa social 

que foi se desenhando nestes últimos tempos. Inúmeras pessoas encontram-se à margem dessa 

sociedade, distantes das oportunidades que deveriam ser comuns a todos, sem acesso aos bens 

culturais e aos saberes organizados pela sociedade humana e, assim, vivendo em condições de 

pobreza extrema.  

Coraggio (1995, apud MIRANDA)6 assinala a preocupação das agências 

internacionais quanto a essa situação, particularmente na América Latina, cujos países vivem 

a crise do modelo de industrialização, no contexto da globalização, com a finalidade de 
                                                 
6 Disponível em: http://www.educacaoonline.pro.br. Acesso em 5.mar.2007. 
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instaurar o mercado mundial como principal mecanismo de obtenção de recursos. Esse quadro 

pode resultar em maior exclusão social de grandes grupos populacionais. A alternativa 

encontrada por algumas dessas agências foi o paradigma de Desenvolvimento Humano, 

retomado do paradigma de Desenvolvimento Econômico da década de 80. 

Mrech (1999) explica o conceito de paradigma a partir de Thomas S. Kuhn, como 

uma forma de designar as transformações pelas quais passa a ciência, cujo conhecimento 

socialmente aceito se baseia em paradigmas. Ao ocorrer a desestabilização de um desses 

paradigmas, que é um processo natural na evolução do conhecimento, a ciência pode passar 

por uma verdadeira revolução ao passar a novas concepções. 

A rapidez das mudanças, a fluidez entre o certo ou errado, o atual e o já defasado 

estimulam a individualidade, mas acirram a sensação de ostracismo, de distância do grupo 

social e, em conseqüência, um dado positivo é o resgate de uma nova consciência ética, como 

expõe Plaisance (2007):7 “Mas se constatam também, em contrapartida positiva, diversas 

tentativas para construir novas éticas: ética da fragilidade, ética da fraqueza, ética da 

inquietude, ética do reconhecimento”. 

 Nesse contexto, o papel da escola – ou antes, os objetivos fixados para ela – sofrem 

transformações: deve constituir-se na instituição por excelência responsável pela transmissão 

de conhecimentos, já há muito tempo se ampliando, ou, ao menos, sofrendo pressão para tal. 

A demanda feita à escola tem como principal objetivo a socialização e a construção de laços 

sociais.   

 Assim, a educação em nível mundial se reveste de importância e se torna o centro de 

atenção dos interesses de governos e de demandas da população. O governo concentra-se na 

educação porque somente ela pode ser o substrato de excelência para o desenvolvimento de 

saberes e competências para a implementação das políticas desenvolvimentistas. Para a 

população, ela se configura como a única possibilidade de ascensão social e de acesso às 

condições básicas de dignidade humana. 

 Desse modo, se delega à escola o papel desafiante de atingir dois objetivos 

praticamente antagônicos: desenvolver conhecimentos, competências e atitudes que preparem 

o aluno para a lógica voraz do mercado de trabalho e, simultaneamente, que ele aprenda a 

                                                 
7 PLAISANCE, Eric. L’école et les fragilités contemporaines. Palestra proferida no Athens College (de Atenas) e 
gentilmente cedida pelo autor para uso nesta tese a partir de texto ainda não publicado. (Tradução livre desta 
pesquisadora). 
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trabalhar em equipe, a ser pró-ativo e competitivo como única forma de sobreviver e de se 

inserir num patamar social e econômico mais elevado do que o de seus ascendentes. Ao 

mesmo tempo, deve torná-lo um cidadão com princípios morais que lhe permitam desenvolver 

um grande senso de convivência solidária com o outro e com a diversidade, sabendo pautar 

suas ações pela ética das conseqüências, e não, pela ética da intencionalidade. 

 Essas questões referentes ao papel da escola, sobretudo nos denominados países em 

desenvolvimento, têm sido exaustivamente debatidas e a escola, mais do que um direito de 

crianças e jovens, é visada como a um instrumento que possibilita entrada e ascensão na 

sociedade, sobremaneira, para a população mais carente. Esse fato, somado à grande 

visibilidade que possui na comunidade, transformou-a num equipamento ideológico perfeito 

para atender as demandas de cunho assistencialista que a desviam do foco do seu objetivo 

primeiro – a educação. Agregar todas essas vantagens num só equipamento para o qual aflui 

toda ou a grande maioria da população é extremamente prático, econômico e controlável. 

 A Conferência Mundial de Educação para Todos – realizada em Jomtien, na 

Tailândia, em 1990, numa promoção conjunta com instituições como o Banco Mundial, o 

UNICEF, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a UNESCO –

difundira a idéia da vinculação do desenvolvimento humano à educação, como se o acesso à 

escola para a aquisição dos requisitos mínimos necessários de aprendizagem fosse condição 

primordial e única para a melhoria da qualidade de vida da população.  

É inegável a importância da educação para o desenvolvimento de um povo, no 

entanto o que deve ser motivo de atenção é a forma como essa concepção foi difundida e 

compreendida e como a própria educação, de forma equivocada e talvez incauta, tomou para 

si a responsabilidade de suprir todas as necessidades básicas humanas, segundo o paradigma 

do Desenvolvimento Humano. 

Dessa escola transformada em sua essência – desfigurada e imobilizada pela 

amplitude de seu papel na sociedade –, espera-se que ofereça ensino de qualidade, 

alimentação nutritiva, atenção à saúde mental e física e, ainda, aprimoramento cultural e lazer 

a seu alunado. E, dentro desse universo de tarefas, sua missão prioritária é promover o 

desenvolvimento de um cidadão ético e pronto para ingressar com sucesso no mercado de 

trabalho – mercado esse que, inversamente à escola, mais e mais se atrofia.  

Não é pretensão deste trabalho a crítica e o aprofundamento das discussões sobre o 

atual modelo econômico hegemônico, tampouco se pretende aqui minimizar a importância do 
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desenvolvimento técnico-científico alcançado pela humanidade. Fazendo uma releitura a 

respeito dessa problemática, encontramos também explicações e argumentos para justificar a 

importância do papel da escola e a armadilha em que os próprios gestores dessas idéias se 

puseram.  

Para melhor compreender a condução de políticas sociais em países do Terceiro 

Mundo e, particularmente, as propostas de políticas educacionais para a América Latina é 

interessante conhecer a leitura e a análise dos diferentes documentos elaborados pelo Banco 

Mundial desde o início da década de 1990, pelos diferentes programas da ONU, pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), além da própria Declaração de Educação para 

Todos (1990), do documento elaborado pela UNESCO na Oficina Regional de Educação para 

a América Latina e Caribe (1992) e do documento Educação e Conhecimento: eixo da 

transformação produtiva com equidade (1992), elaborado pela Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe da UNESCO (CEPAL).  

Esses documentos fixam diretrizes para as políticas educacionais da América Latina 

que, invariavelmente, reforçam os mesmos eixos norteadores: universalização da educação 

básica, eqüidade, descentralização, competitividade, desempenho, produtividade e melhoria da 

qualidade de vida. O Banco Mundial, por exemplo, cuja presença marcante se faz sentir na 

definição das políticas sociais da América Latina, no caso da educação explicita claramente a 

importância desta para a produtividade e para o desenvolvimento econômico, omitindo a 

promoção da cidadania. 

É inegável que o avanço tecnológico, a vertiginosa velocidade na transmissão das 

informações e todo progresso científico conquistado pelo homem imprimiram novos costumes 

na vida das populações e geraram novas demandas de consumo. O processo de globalização 

ao priorizar e alterar a dinâmica do sistema financeiro e produtivo mundial introduziu 

mudanças significativas nas formas de organização e gerenciamento do trabalho, o qual 

passou a exigir um novo perfil de profissional. Conseqüentemente, esse fato exerce influência 

direta sobre a concepção da política educacional dos países.  

De acordo com Mrech (1999), ao discutir o paradigma da inclusão educacional, seria 

ingenuidade acreditar que a proposta da educação inclusiva acontecerá somente porque é 

“politicamente correta” e apresenta princípios éticos. Sua implantação é determinada pelos 

princípios do atual modelo social, político e econômico. 
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Essa determinação incide sobre a educação de um novo profissional que tem de 

dominar novos conhecimentos, atualizando-se constantemente e desenvolvendo competências 

e habilidades que lhe permitam trabalhar em equipe; precisa também ser pró-ativo, ter 

facilidade para se comunicar, ser um especialista e, ao mesmo tempo, possuir visão sistêmica 

do processo produtivo no qual se insere.  

Para esse perfil de trabalhador, tornou-se necessária a oferta de uma educação de 

qualidade,8 uma formação acadêmica que vise ao desenvolvimento de um cidadão crítico e 

participativo, o qual saiba solucionar problemas, articular e associar os diversos saberes. 

Enfim, exige-se o desenvolvimento pleno das capacidades intelectuais e emocionais que lhe 

assegurem um instrumental adequado para atender às exigências do mercado de trabalho.  

Paralelamente a essa concepção de educação e de desenvolvimento humano voltados 

para o sistema econômico e social, nas últimas décadas, mais acentuadamente de 1980 para 

cá, tomaram força e dominaram as discussões desse e dos planos educacionais que delas 

resultam teorias de ensino-aprendizagem que pressupõem um ensino mais flexível, menos 

hermético e menos autoritário que o tradicional.  

Centrado no indivíduo, privilegia-o como agente de sua própria aprendizagem, 

respeita seu ritmo, valoriza seu referencial e sua bagagem de experiências vividas 

anteriormente e fora da escola. Torna, assim, o processo de ensino-aprendizagem mais 

espontâneo. O objetivo maior é a construção do indivíduo crítico, autônomo, porém fazendo 

parte de uma coletividade com a qual interage, utilizando de forma criativa seu conhecimento. 

Contudo, não se tem clareza do quanto essas novas concepções chegaram, de fato, na sala de 

aula.  

O construtivismo, por exemplo, introduzido na pauta da política educacional foi 

amplamente trabalhado pelos sistemas públicos de ensino no Brasil. Contudo, priorizar um 

processo de aprendizagem como se a utilização desse fosse capaz de reinserir o sujeito no seu 

percurso educacional é uma interpretação simplista e ingênua, se desarticulada de um plano 

mais abrangente que contemple a discussão sobre o contexto social e os mecanismos e as 

estruturas que influenciam as relações entre os sujeitos. 

                                                 
8 Qualidade: Característica de uma coisa; modo de ser; predicado; nobreza; disposição moral (FERREIRA, A. B. 
H. Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa – Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p.1.675). Assim, algo 
pode ser bom ou ruim, de boa ou de má qualidade. O substantivo qualidade não implica necessariamente em boa 
educação. 
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A educação como política pública sofre influência do contexto sócio-econômico no 

qual se insere e do sistema de intervenções e de ordenações do Estado. Essa influência 

significa que a política pública educacional traz em seu cerne a ambigüidade, pois convivem 

nela tendências diferentes e antagônicas, tanto do ponto de vista conceitual como ideológico e 

essa oposição fragiliza sua prática, assim como inviabiliza os objetivos que se propõe a 

atingir. 

Essa contradição se reflete na educação especial, à medida que essa apresenta certa 

duplicidade de papéis: é exemplo de democratização da educação – ao atender alunos que não 

conseguem se beneficiar do processo regular de ensino – e, ao mesmo tempo, ratifica o perfil 

seletivo e excludente interno à própria escola, ao atender de forma segregada os “diferentes”. 

Bueno (1999) ao considerar a influência dos momentos históricos e as condições que 

se apresentam como determinantes sobre as características da educação especial no sistema de 

ensino, explica que essa pode ir desde a “ampliação de oportunidades educacionais às 

pessoas deficientes, excepcionais ou com necessidades especiais” até a condição de 

“legitimadora da ação seletiva da educação regular”, acrescentando “sua oferta responde ao 

processo de legitimação da marginalidade social”. 

Essa fragilidade da Educação Especial sob a influência da política educacional em 

vigor encontra eco nas ponderações de Carvalho (2004), cuja preocupação com o modelo 

educacional de forte cunho economicista, que implica a formação de sujeitos com habilidades 

e aptidões voltadas prioritariamente para o mercado de trabalho, recai sobre a possibilidade de 

exacerbação das desvantagens já existentes em relação às pessoas com deficiências. E a 

escola, particularmente a educação especial, de maneira geral, ainda vem trabalhando sobre as 

limitações destas pessoas visando à sua compensação ao invés de enfatizar o desenvolvimento 

de suas potencialidades. 

Embora o projeto político-pedagógico da escola preconize a ênfase no 

desenvolvimento das habilidades e potencialidades dos educandos, verifica-se que a afirmação 

anterior não se aplica exclusivamente à situação dos alunos com necessidades educativas 

especiais. 
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METODOLOGIA 

 

 Para a elaboração desta tese de doutorado, busquei referências em fundamentos 

teóricos de uma sociologia crítica, que caracteriza a obra de Robert Castel, particularmente, 

aquelas do período de 1995 a 2007.  

 Justifico essa escolha porque a sociologia crítica implica compreensão da realidade 

social e da realidade dos atores que a constroem. Assim construída, é essa realidade que me 

interessa, por não ser uma evidência histórica. As políticas públicas, os discursos sociais sobre 

inclusão/exclusão, as práticas educativas são produtos históricos e sociais, nas quais intervêm 

fortemente conflitos de poderes e dominação.  

 Nessa linha teórica de tradição francesa, utilizo também conceitos de dois outros 

sociólogos representantes dessa sociologia crítica, Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. 

Posso citar uma obra significativa, La reproduction – Éléments pour une théorie de 

l’enseignement (1970). No corpo de proposições apresentado pelos autores, há uma análise 

das “ilusões que a escola produz”, cujos efeitos estão mais do que distantes da “ilusão 

produzida” por ela mesma. Assim, “independência e neutralidade escolar” constituem a base 

do princípio da contribuição específica que a escola faz ao reproduzir a ordem social 

estabelecida. Compreende-se então uma das contradições que afetam hoje a educação e o 

campo da educação dita especial e as práticas daí oriundas, já que seus atores fazem parte de 

uma “estrutura reprodutora” objetiva.9  

Outra referência é Michel Chauvière, com a sua obra mais recente, Trop de gestion 

tue le social (2007), na qual demonstra que a ação pública possui um processo subjacente que 

a sustenta e que dá um sentido à sua engrenagem. Abordar, então, as qualidades da ação 

pública em si mesma, tecnicamente ou mesmo somente no plano ético não restitui as novas 

crenças, as metamorfoses mesmo da velha engrenagem e os efeitos que ela acarreta.  

Bourdieu, em Ce que parler veut dire – L’économie des échanges linguistiques 

(1982), afirma que, por meio da linguagem e do modo como se pensa, há um terreno de 

excelência para se abordar o poder simbólico da política. Nos rituais das instituições, os atos 

de linguagem são produtores de realidade social. Aqueles que os pronunciam detêm o poder 

legítimo de fazê-lo. E, nesse sentido, a palavra dita objetiva a “coisa”. Por exemplo: num ato 

                                                 
9 Bourdieu & Passeron. La reproduction – Éléments pour une théorie de l’enseignement (1970). (Tradução 
gentilmente elaborada por Plaisance e Nabuco).            
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fundador de uma escola, a autoridade que a inaugura a nomeia. Essa nominação instaura uma 

realidade especifica. Nomear cria a “coisa” no simbólico, a institui. O discurso político ou as 

políticas públicas não são somente mensagens a serem decifradas, mas, sobretudo, a serem 

compreendidas no interior de uma estrutura de poder: “O poder das palavras não é outra 

coisa que o poder delegado do porta-voz”. (Bourdieu, 1982, p. 105).10 

Entre instrumento de poder e legitimação, a autoridade política pode ser duplamente 

magistral e faz eco ao mesmo discurso magistral do professor. Autoridade política e 

autoridade pedagógica passeiam de mãos dadas, dando, em sua essência, um colorido 

particular à paisagem do social contemporâneo. Entretanto o discurso se afirma como 

autoridade e, se afirmando, tem-se uma estratégia de usurpação do poder simbólico, como 

Bourdieu (1982) assinala.  

Na realidade, educação e política constituem um campo, no qual se afrontam 

inúmeros poderes específicos e o método de análise crítica do sistema de ensino. A sociologia 

crítica de Castel fornece elementos para o tratamento da hipótese de trabalho desta tese: as 

questões da escola só podem ser compreendidas a partir da sua relação a um contexto social 

global.   

Um estudo sobre a problemática da inclusão escolar no Brasil, inscrito então nesse 

quadro teórico, significa realizar um trabalho singular e heurístico e permitirá manter o valor 

ético na análise da minha experiência profissional. 

As informações e os dados quantitativos básicos desta pesquisa foram obtidos a partir 

da análise documental de:  

Documentos legais  

 a) Nível Federal:  

Constituição da República Federativa do Brasil. Brasil, 1988. 

Lei n.º. 7.853/89 – Ministério da Justiça/Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Lei n.º. 9.394/1996 – Diretrizes e bases da educação nacional. (Diário Oficial 

da União, 1996). 

                                                 
10 Bourdieu, P. Ce que parler veut dire – L’économie des échanges linguistiques (1982). (Tradução gentilmente 
elaborada por Plaisance e Nabuco).  
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Lei nº. 9.424/1996. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério.  (Diário Oficial da União, 1996)  

RESOLUÇÃO CNE/CEB n.º. 2/2001. Brasília; Conselho Nacional de 

Educação, 2001  

Parecer CNE/CEB n.º. 17/2001. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 

2001. 

  

b) Nível Estadual:  

Decreto nº. 7.510, de 29 de janeiro de 1976 – Reorganização da Secretaria de 

Estado da Educação. São Paulo.11 

Indicação nº. 12/2000. Conselho Estadual de Educação. São Paulo, 2000. 

Deliberação nº. 5/2000. Conselho Estadual de Educação. São Paulo, 2000. 

Resolução SEE nº. 95/2000. São Paulo. Diário Oficial do Estado, 2000. 

Resolução SEE nº. 8/2006. São Paulo. Diário Oficial do Estado, 2006. 

Resolução SEE nº. 2/2007. São Paulo. Diário Oficial do Estado, 2007. 

      c) Outros textos oficiais 

  Plano Nacional de Educação. Brasília: MEC, 2000. 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: 

MEC/SEESP, 2001.  

 Novas Diretrizes para a Educação Especial. Secretaria da Educação. Centro 

de Apoio Pedagógico Especializado. São Paulo: SE/CAPE, 2001. 

Adaptações de acesso ao Currículo: Módulo I. Secretaria da Educação. Centro 

de Apoio Pedagógico Especializado. São Paulo: SE/CAPE, 2002. 

Adaptações de acesso ao Currículo: Módulo II. Secretaria da Educação.  

Centro de Apoio Pedagógico Especializado. São Paulo: SE/CAPE, 2003. 

                                                 
11

 Texto atualizado pelo Grupo Técnico de Recursos Legais da Secretaria de Estado da Educação de 
São Paulo, sob a coordenação de Leslie Maria J. da Silva Rama. 
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Política Educacional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. 

SEE. São Paulo, 2003. 

 

       d) Indicadores oficiais 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) – Tabelas e Gráficos 2000-

2005.  

Índice Paulista de Vulneralibilidade Juvenil (IPVJ) – Tabelas e Gráficos 2005-

2006.   

Objetos e Metas de Desenvolvimento do Milênio (ODM) – Relatório de São 

Paulo/Declaração do Milênio – ONU – 2005 (Tabelas e Gráficos).  

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE): 

www.seade.sp.gov.br. 

  Censo Escolar 2006 – Tabela 2 – Número de Matrículas de Educação Básica, 

por Etapas e Modalidades, segundo a Região Geográfica e a Unidade da 

Federação, 29/3/2006.  

Censo Escolar 2006 – Tabela 3 – Número de Matrículas de Educação 

Básica, por Localização e Dependência Administrativa, segundo a 

Região Geográfica e a Unidade da Federação, em 29/03/2006. 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa “Anísio Teixeira” 

(INEP) do Ministério da Educação (MEC) – www.inep.gov.br. 

Contingente de Professores Especializados 2006 – Tabela.  

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo.  

Retrato da Educação Especial – 2006 – Relatório – Fonte: 

CAPE/SESP. 

  Educação Especial: n.º. de alunos, n.º. de SAPES – Tabelas. 

 Fonte: SEE/CIE/ATPCE.  
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Esta tese está dividida em três capítulos, organizadas em nove itens, estruturados a 

partir da problemática em questão: 

  Capítulo I – Política Educacional no Brasil e Educação para Todos: As Duas Faces 

da Mesma Moeda.  

 Capítulo II – Conceitos, Legislação e Pesquisadores – Diferentes olhares, alguns 

consensos. 

 Capítulo III – O Aluno com Necessidades Especiais na Escola – O Desafio que 

Desmascara o Sistema. 

 Nos Capítulos I e II, situo a educação no contexto global e a influência que aspectos 

sociais, culturais e econômicos exercem sobre a consecução de sua política e analiso como a 

forma de articulação entre esses fatores pode reforçar as desigualdades sociais. Em seguida, 

comento a legislação que fundamenta a educação de alunos com necessidades especiais, bem 

como, diferentes abordagens teóricas que norteiam a denominada Educação Inclusiva. 

 Num segundo momento, que se refere ao Capítulo III, teço considerações sobre a 

condução da política educacional da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo (a SEE) e 

comento seus efeitos sobre os (des)caminhos da Educação Especial na rede pública de ensino. 

A partir desses estudos, analiso o percurso das ações desenvolvidas pela SEE, referentes à 

Educação Especial no período de 1995 a 2000 e, sobretudo, de 2001 a 2007, quando prioriza a 

inclusão escolar de alunos com necessidades especiais na rede regular de ensino, com a 

criação do Centro de Apoio Pedagógico Especializado, o CAPE. 
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O Deus fracassado – o centro – agora declara o governo 
independente dos até agora governados, mas cuidado, que 
um olho vigilante estará ainda aberto sobre seus 
presumivelmente leais – embora autônomos – funcionários.  

 (KALLÓS & NILSSON, 1995, p. 180-1) 

 

 

CAPÍTULO I – POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL E EDUCAÇÃO  

PARA TODOS – AS DUAS FACES DA MESMA MOEDA 

 

A situação atual da educação no País propõe à sociedade o desafio de conceber e 

pleitear a implementação de uma política educacional que não se limite apenas a cumprir o 

que foi ratificado na Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), aquilo que já existe 

e prolifera em textos legais ou em outros documentos e declarações quanto ao direito à 

educação. 

Desvirtuam-se os princípios constitucionais e democráticos quando a educação é 

esvaziada de seu sentido político-participativo, de conquistas coletivas e de possibilidades 

materiais de concretização; quando se busca meramente adquirir uma mercadoria; quando os 

indivíduos são desmobilizados em sua atuação solidária e, assim, são levados à 

competitividade, não mais daquela saudável competição, que se acredita necessária, mas de 

outra, individualista e alienante. Diante dessas circunstâncias, a educação passa a ser uma 

concessão para alguns e privilégio para outros. 

As possibilidades de melhorar a educação para todos e de resgatar o papel central da 

escola têm sido sistematicamente boicotadas e camufladas sob o discurso da política 

educacional repleta de contradições. Tais contradições têm se enredado no imaginário popular, 

ao aceitar a repetição da herança na passividade de seus atores, na indiferença da sociedade e 

na aparente impotência do Estado.  

Esse sentimento é assim traduzido por Márcio da Costa (1995, p.72):   

 

Pensar que a educação deve se ajustar e será, além disso, beneficiada por 
demandas que se impõem a partir deste novo quadro, é sufocar aquilo que o 
pensamento educacional teve de mais rico em toda sua existência: a inquietação 
e a recusa quanto à produção da desigualdade.  
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Essas questões se originam da compreensão da influência que o contexto social 

exerce sobre a política educacional e da compreensão do modo como o processo de 

sustentação das desigualdades sociais é reproduzido pela escola, pelo currículo, pela avaliação 

e pela formação dos professores, constituindo-se na tônica da discussão dos próximos 

capítulos. 

 

1.1 A fragilidade da educação expõe o tecido social esgarçado  

 

Na década de 1980, o modelo vigente de acumulação de capital mostrou-se, mais 

uma vez, ineficaz para sua própria manutenção em níveis de lucratividade e de eficiência, 

ameaçando a necessária dominação social e sua hegemonia, bases de sua sobrevivência. 

Atualmente, presenciam-se mudanças, não apenas na ordem econômica mundial, 

como também, nas esferas política, social e cultural, as quais refletem claramente mais uma 

dessas crises de reestruturação do sistema. 

Observa-se nesse cenário o fortalecimento gradual das propostas de intervenção de 

cunho neoliberal apresentadas como saída para problemas advindos da crise do capital e como 

única forma democrática e pacífica para se viabilizar o desenvolvimento e reverter o quadro 

de “exclusão social”.  

Essas propostas encontram espaço, sobretudo, nos países em desenvolvimento que 

passaram por movimentos históricos e políticos instáveis, extremos e desestabilizadores, 

produzindo um grau de fragilidade da própria identidade do cidadão e a descrença de sua 

capacidade de discernimento.  

Como assinala Mello (1993):12 

 

Nos países do Terceiro Mundo, é ainda mais imperativo que as estratégias para 
a transformação produtiva e para a inserção competitiva nos mercados 
mundiais não sejam dissociadas daquelas destinadas à promoção da eqüidade. 
A educação, neste caso, está convocada também, e talvez prioritariamente, para 
expressar uma nova relação entre desenvolvimento e democracia, como um dos 
fatores que podem contribuir para associar o crescimento econômico com a 
melhoria da qualidade de vida e a consolidação dos valores da democracia.  

 

                                                 
12 Texto extraído da internet, http://www.scielo.br. Acesso em 11.fev.2006. 
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Esse fato é reforçado por críticas existentes sobre os descaminhos e as conseqüências 

negativas advindos da inadequada condução do processo de implantação do Estado de Bem-

Estar Social, particularmente no Brasil. Interpretado equivocadamente, o princípio da 

igualdade de oportunidades se traduziu em ações assistenciais compensatórias para minimizar 

as extremas desigualdades sociais. 

Fez-se necessário, então, criar diversos mecanismos de controle que, por sua vez, 

geraram aumento dos trâmites burocráticos e o conseqüente inchaço da máquina 

governamental que, mais pesada, passa a andar a passos vagarosos. 

  No entanto, as demandas resultantes da ampliação dos direitos sociais cresceram em 

progressão geométrica, ou seja, multiplicaram-se num grau muito superior à capacidade do 

Estado para responder por elas. Ao mesmo tempo em que a população mais informada 

reivindicava redução de impostos e equilíbrio econômico, o governo era cobrado por uma 

atuação paternalista e assistencialista, expectativa ainda presente por maioria da sociedade. 

Assim pressionado, o Estado viu-se imobilizado.  

Essa situação favoreceu a criação da imagem de Estado ineficaz. E tal imagem tem 

sido veiculada constante e competentemente à sociedade, imprimindo no imaginário popular o 

conceito de ineficiência e de incapacidade administrativa do Estado, perigosamente 

compreendida e generalizada para se inviabilizar a oferta de serviços públicos. Nada mais 

lógico, nessas condições, do que se enxugarem os gastos públicos, estimulando parcerias e 

privatizações, criando fundações e autarquias como forma (hipotética) mais ágil para 

administrar o orçamento e os serviços públicos.  

A esse respeito, a análise de José Contreras (2002, p. 257) demonstra com 

propriedade a situação: 

 

Na verdade se retornarmos ao diagnóstico que se fazia da crise do Estado de 
bem-estar, o que supôs fundamentalmente a ideologia neoliberal foi 
transformar os vícios e as necessidades em virtudes. A incapacidade do Estado 
para atender as necessidades sociais se transforma em sua inconveniência, na 
apatia social, que em todo caso o que refletiria seria a falta de vinculação da 
sociedade com projetos que pudessem ser compartilhados se transforma no 
abandono de qualquer vínculo social e sua substituição pela livre competição 
entre projetos individuais. E, em definitivo, o que era diagnóstico de uma crise, 
o individualismo passivo, se transforma em uma aspiração: o individualismo 
ativo. 
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O que mais impacta nesse processo é o modo como foi conduzido, ou seja, optou-se 

por desenvolver uma estratégia de intervenção cultural que altera padrões e valores e introduz 

uma releitura do papel do cidadão, nessas condições, necessariamente visto como um 

consumidor.  

Ainda, das palavras de Contreras (op. cit., p. 257) vem o entendimento de que “[...] 

em todo caso, o que parece ausente nessa transformação da ideologia do Estado de bem–

estar em neoliberalismo é a possibilidade de constituição de um projeto democrático 

participativo para a sociedade.”.  

Entretanto, diferentemente dos críticos mais radicais à ideologia neoliberal, o mesmo 

teórico reconhece que algumas medidas adotadas em relação ao gigantismo estatal e ao 

desvirtuamento dos projetos sociais compensatórios tornaram-se necessárias: 

 

A primeira parte dos diagnósticos anteriores pode ter um elemento de razão, 
na medida em que muitas das políticas de proteção social e de serviço público, 
embora dirigidas à correção de desigualdades e guiadas por uma idéia de 
democratização social, supunham na verdade a burocratização da vida pública 
e a dependência do controle do Estado. (CONTRERAS, op. cit., p. 258.) 

 

Desse modo, prioriza-se uma sociedade de mercado, já bastante visível pela conduta 

de mediação do governo junto a serviços básicos, como os de saúde e educação, nos quais as 

redes privadas paralelas, no caso de ambos os setores, têm sido a alternativa para parte da 

população.  

O sistema de previdência apresentando-se, discursivamente, falido leva ao novo 

mercado da previdência privada. A própria dinâmica da assistência social prioriza as parcerias 

com o chamado terceiro setor emergente, delegando-lhe o atendimento às necessidades 

básicas da população mais carente. Ocorre que nessa lógica mercantil, a grande maioria da 

população não tem condições de acesso a esses serviços privados, acirrando-se mais e mais as 

desigualdades. E essa desigualdade é vista, pela atual corrente, como positiva, pois impulsiona 

o indivíduo a se esforçar, a competir para tentar melhorar sua situação como consumidor e 

como proprietário de bens.  

E, nesse ponto, Contreras (op. cit., p. 258) retoma a crítica à sutil modificação do 

sentido do conceito de liberdade do cidadão para fazer suas próprias escolhas, pelo de 

liberalização: 
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Entretanto, a suposta liberalização atual, rompendo as amarras do Estado, além 
de falsa (já que o Estado continua mantendo o controle sobre os objetivos 
políticos e libera apenas a sua gestão), significa na verdade a consagração do 
individualismo e nossa redução a eleitores e consumidores (em última instância 
a clientes).  

 

Tem-se, assim, um Estado mínimo, enxuto, porém forte e autoritário o suficiente para 

conduzir a consciência popular para a única saída possível: a retomada da hegemonia do 

sistema capitalista. 

 

 

1.2 Educação – Uvas verdes?  

 

As sociedades dualizadas – sociedades de ganhadores e perdedores, de 
insiders e outsiders, de integrados e excluídos-, longe de se 
apresentarem como um desvio patológico do aparentemente necessário 
processo de integração social que deveria caracterizar as sociedades 
modernas se constituem hoje numa evidência indisfarçável da 
normalidade que regula o desenvolvimento contemporâneo das 
sociedades competitivas. (GENTILI, 1995, p. 233)  

 

No contexto ditado pelas leis do mercado, a legitimação das conquistas sociais fica 

subordinada a um segundo plano, os processos de construção coletivos são desqualificados e a 

sociedade, desestabilizada, perde as noções básicas sobre igualdade de oportunidades e sobre 

direitos sociais. Assim, a educação pública incorpora facilmente princípios empresariais, 

altamente competitivos e mercantis. Sob essa perspectiva de que tudo “são bens a serem 

adquiridos”, também a educação, como uma mercadoria, não é um instrumento político, mas 

um espaço asséptico, cuja oferta depende de soluções técnico-administrativas, cuja aquisição 

dependerá em grande parte, das condições do consumidor. 

Esses princípios estão sendo introduzidos na educação, quando se prega a 

modernização pela melhoria da qualidade, a competitividade e a associação dos conteúdos 

aprendidos com a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. O indivíduo pode se 

apossar da qualidade da educação de acordo com as condições de aproveitamento e chances 

de acesso a ela que lhe são oferecidas. Assim, como um bem a ser adquirido, a educação será 

dificilmente universalizada.  
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Romero & Ferreira (2004, p. 33), ao desenvolverem um estudo panorâmico (e 

competente) sobre a relação entre políticas públicas e inclusão, analisam da seguinte forma a 

questão da premência em se mostrarem indicadores quantitativos de acesso à educação básica: 

 

Como decorrência da garantia de acesso a todos, temos a ampliação do 
universo de alunos matriculados, que tem colocado a escola e os sistemas 
educacionais diante de uma realidade em que uma ênfase sobre a diversidade 
emerge com força e contrapõe-se com a perspectiva homogeneizante de aluno e 
de ensino, até então hegemônica na educação. Esta perspectiva, então, passa a 
ser colocada no foco das críticas à escola e aos educadores, na medida em que 
tal educação não se mostra apropriada para atender a todos.  

 

Desse modo, se perpetua o fato de que os consumidores com acesso à educação de 

melhor qualidade, teoricamente, terão mais condições de competir e de ingressar em camadas 

mais elevadas da pirâmide de trabalho e, conseqüentemente, de “adquirir” melhores salários. 

E, assim, a maioria excluída está destinada ao desemprego e à marginalidade social, como 

explicita Costa (1995, p. 67): 

 

As tendências político-sociais associadas à nova ordem econômica são 
exatamente contrapostas à inclusão. Portanto, o discurso da necessidade 
premente de elevar-se o padrão de escolaridade das massas, devido a 
requisitos econômicos modernizantes, não faz sentido.  

 

A política educacional, ao reproduzir o atual contexto sócio-econômico, demonstra 

que, embora camuflado, o processo de classificação por resultados e por categorias persiste na 

cultura escolar. Essa proposição é revelada em Mello (1993, v. nota 10): 

 

[...] ora, como a grande maioria de cada geração está conseguindo ter acesso à 
escola, a desigualdade hoje já não se dá mais entre os totalmente excluídos e os 
que ingressam no sistema. Ela se deslocou para dentro deste último, entre uma 
minoria que, por sua condição social e de moradia, tem acesso a um 
atendimento escolar público ou privado de melhor qualidade, e a grande 
maioria que tem simplesmente acesso a uma vaga e nela permanece por vários 
anos. Estes últimos concluem ou abandonam a escola com uma formação, que 
do ponto de vista cognitivo, de domínio de conhecimentos, de habilidades 
sociais, de compreensão de idéias e valores, está a séculos de distância das 
necessidades que a revolução tecnológica e o exercício da cidadania moderna 
estão apresentando à sociedade.  

 



 38 

Discursivamente, ao tentar universalizar a qualidade da educação nesse sistema de 

mercado, na realidade, o Estado somente o faz rebaixando o nível de exigência dos 

indicadores e criando mecanismos de correção que possam frear a evasão e a repetência, 

gerando com isso a “exclusão no interior do próprio sistema educacional”. 

Esse fato reforça o chamado ciclo da exclusão. As crianças ou suas escolas são 

selecionadas através de uma linha de pobreza estimada, extremamente arbitrária, ao 

estabelecer quem está em desvantagem ou não. Acrescenta-se algo ao sistema escolar, para 

enriquecer o ambiente educacional, para compensar as desvantagens da criança pobre, 

deficiente ou não, vista preconceituosamente como culturalmente pobre ou com “deficiência 

cultural”.  

Essa arbitrariedade é demonstrada por Connell (1995, p. 23 ): 

 

[...] a pobreza é constantemente tomada como indício de algo mais – diferença 
cultural, déficit psicológico ou genético. Os/as educadores/as precisam ser mais 
diretos e ver a pobreza como pobreza. As pessoas pobres têm poucos recursos, 
individual e coletivamente, incluindo muitos dos que são empregados na 
educação [...]. Tais diferenças em rendas e gastos (a disparidade em relação aos 
bens é ainda maior) significam falta de recursos domésticos e também 
vulnerabilidade em relação ao poder institucional, como, por exemplo, 
rotulação discriminatória no sistema público de assistência social e colocação 
em turmas separadas na escola.  

 

Ao analisar o perfil do alunado no Brasil, e particularmente o do aluno matriculado 

na educação básica da escola pública, o qual corresponde a 87% do total, conforme o Censo 

do MEC/INEP-2005, observa-se que a grande maioria dessas crianças e jovens vem das 

classes socioeconomicamente mais desfavorecidas da população. Esse dado significa que há 

uma série de quesitos, provavelmente ausentes no seu dia-a-dia, que os diferenciam dos alunos 

originários de famílias com melhores condições socioeconômicas.  

Desses dados, alguns se referem a: grau de instrução dos pais; condições de moradia; 

acesso a serviços de saúde; alimentação adequada; cuidados de vida diária; higiene; lazer; 

intimidade com ferramentas tecnológicas com textos, jornais e livros; facilidade de acesso à 

informação; e o convívio com eventos culturais, como cinema e teatro, dentre outros.  

Um número significativo de crianças e jovens tem a infância encurtada, quando 

precisam interromper seus estudos para desempenhar papéis que suprem a ausência 
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temporária ou permanente de um dos pais, ou ainda, quando precisam complementar o 

orçamento da família, no contra-turno da escola.  

Essas crianças percebem, precoce e sensivelmente, a falta de expectativa de melhoria 

de vida por parte dos pais – mas esse fato não significa, necessariamente, que ele perca sua 

própria expectativa. 

A descrição acima – baseada em obstáculos de ordem sócio-econômica – traduz 

exatamente a realidade em que vivemos: de uma sociedade voltada para o consumo, com 

valores morais extremamente influenciados e enfaticamente norteados pelos meios de 

comunicação. Esse modelo social indica que as chances de sobrevivência estão intimamente 

vinculadas à existência de condições financeiras adequadas.  

O fracasso educacional, ou até mesmo a exclusão educacional, ocorre por 

inadequação ou deficiência do perfil do aluno para esse contexto social. Essa é a lógica 

percebida permeando a escola.  

Como contextualizam Mittler & Mittler (2001, p. 63 ): 

 

Tradicionalmente, as discussões sobre inclusão tendem a se centrar nos alunos 
com uma variedade de deficiências ou naqueles que têm grandes dificuldades de 
aprendizagem ou na adequação de comportamentos. Em contraste, a inclusão 
focaliza um grupo muito mais amplo de alunos que não estão sendo atingidos 
pelo que as escolas oferecem atualmente. Esse grupo mais amplo inclui alunos 
que podem estar desmotivados ou descontentes; aqueles que são marginalizados 
pelo fracasso constante e contínuo e pela sua própria auto-estima diminuída; 
alunos que são vítimas da sua subestima de seus próprios professores ou pais; 
acima de tudo, alunos cuja aprendizagem é afetada por viverem em condições de 
extrema pobreza. 

 

Desse modo, a denominada “qualidade da educação” não leva necessariamente ao 

sucesso educacional.  

As contradições existentes travam o sistema na ação e nos resultados e evidenciam a 

fragilidade e os equívocos das expressões: “educação de qualidade” e “sucesso educacional”. 

 Machado (2001, p. 14 e 50) chama a atenção para essa questão, quando afirma:  

 

Nos últimos anos, essa natural busca de qualidade tem invadido o universo 
educacional, provocando uma assimilação de concepções e procedimentos 



 40 

próprios do terreno econômico de forma relativamente acrítica ou, no mínimo, 
pouco prudente. [...]  
É néscia toda idéia de qualidade na educação que se mantém tributária dos 
valores hegemônicos no período industrial. A obviedade do apelo à busca da 
qualidade não pode cair nas armadilhas da aridez teórica dos que confundem 
valor e preço [...].  
 

Se os objetivos são divergentes quanto à formação do aluno, o que significa 

realmente “qualidade” e “sucesso”? Ou, melhor, para quem se destinam a qualidade e o 

sucesso?13
 

Cabe aqui uma releitura de algumas teorias sobre as interpretações das desigualdades 

na escola, trazidas por Plaisance & Vergnaud (2003, p. 104). Segundo esses teóricos, 

Bourdieu entendia a desigualdade sob a perspectiva da perpetuação da herança cultural pela 

escola e até mesmo como intensificação das desigualdades: 

 

Um dos mecanismos essenciais da persistência das desigualdades é “a 
indiferença pelas diferenças” e, sobretudo, pela ancoragem social dessas 
diferenças. O igualitarismo formal da escola é a operação sutil que, sob a 
aparência de uma opção democrática, ratifica as desigualdades, atribuindo-as, 
se necessário, a diferenças naturais de dons ou de atitudes inatas. A escola não 
é, pois, libertadora, mas conservadora: a ideologia do dom é a parte essencial 
do sistema escolar e do sistema social.  

 

Em continuidade às análises de suas leituras sobre Bourdieu, quando se referem ao 

papel da escola nos anos 1980-90, Plaisance & Vergnaud (2003, p. 106) comentam:  

 

 [...] acentuam os mecanismos de exclusão, só que tomam uma nova forma, pelo 
fato da freqüência generalizada do ensino secundário: [...] A escola exclui, 
como sempre, mas de agora em diante exclui de maneira contínua, em todos os 
níveis do ensino [...] e guarda em seu interior os que ela exclui, em graus de 
hierarquia mais ou menos desvalorizados. São os “excluídos do interior”.  

 

                                                 
13 CURY, Carlos R. Jamil. Palestra proferida em 26.4.2007, no Instituto de Estudos Avançados de Ciência, 
Cultura e Sociedade, na Universidade de São Paulo, assim discorreu: “A Constituição acolhe a educação como 
um princípio, um dever ao qual se agrega um padrão de qualidade. O Plano Nacional de Educação ressalta o 
padrão de qualidade na educação, aliás, a importância da qualidade da educação já vem sendo posta desde 
1946. A LDB cita dez vezes a palavra qualidade. Juridicamente o padrão de qualidade nacional já está 
colocado, portanto, qualidade é um padrão. E como padrão é um parâmetro de referência para verificar 
resultados.” (Transcrição desta pesquisadora durante o evento). 
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Referindo-se a Baudelot & Establet, os quais orientam sua análise sobre o mesmo 

tema para a existência de duas redes de escolarização na escola capitalista, Plaisance & 

Vergnaud (2003, p. 107) assim se referem ao centro da proposta demonstrada por esse 

teóricos: 

[...] a escola é abusivamente considerada como única; é, de fato, dividida em 
duas redes de escolarização, uma rede secundária superior e uma rede primária 
profissional. [...] Essas duas redes se caracterizam por sua composição social, 
que reflete a divisão da sociedade em classes antagônicas: a divisão das duas 
redes de escolarização é determinada pela divisão entre trabalho manual e 
trabalho intelectual. 

 

Analisando o posicionamento de Boudon (1979), em La Logique du social, Plaisance 

& Vergnaud (op. cit., p. 109) esclarecem que esse teórico nega a determinação das estruturas 

sociais sobre o comportamento dos indivíduos e se remete ao “individualismo metodológico”, 

ao priorizar as decisões do indivíduo.  

Citando Boudon (1979), Plaisance & Vergnaud (op. cit., p. 109) expõem a 

perspectiva do modelo proposto por aquele teórico, baseada em decisões que levam em 

consideração a relação custo-benefício: “Os operários cujos recursos são poucos só assumem 

o risco de introduzir o filho no caminho dos estudos secundários se forem boas as 

possibilidades de bons resultados”.  

Como explicam Plaisance & Vergnaud (2003, p. 109):  

 

O sistema escolar pode, assim, ser representado por uma série de pontos de 
bifurcação; a ele estaria associado um espaço de decisão. As desigualdades 
culturais herdadas do meio familiar quase não teriam conseqüência, senão nas 
primeiras fases do seguimento escolar, quando a criança é pequena, e o fator 
principal de desigualdade teria por base, na realidade, a diferenciação dos 
campos de decisão, em função da posição social. Este modelo explicativo seria, 
pois, segundo a formulação do próprio autor, uma teoria micro-sociológica da 
preferência escolar. Pode-se ver aí uma transposição para o sistema escolar – 
na problemática da desigualdade de oportunidades – das teorias econômicas 
liberais que postulam o papel das decisões individuais de investimento, em 
termos de custos e de vantagens antecipadas.   

 

Entretanto, Plaisance & Vergnaud (2003) destacam a associação feita pelo próprio 

Boudon sobre a escolarização como forma de ascensão social e as escolhas individuais. 

Identifica-se nessa associação uma situação vivenciada por milhares de jovens atualmente no 

Brasil: a escolha por maior nível de escolarização (proliferação de institutos de ensino 
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superior “aligeirado” e rápido) não os leva a um nível social mais elevado, mas a necessidade 

imposta por novas demandas de conhecimento para se inserir no mercado de trabalho conduz 

essa decisão.  

Como assinalam Plaisance & Vergnaud (2003, p. 111), comentando Boudon:  

 

A estrutura das oportunidades escolares pode muito bem demonstrar uma 
tendência para a atenuação das desigualdades, pelo menos nas sociedades 
industriais, sem que, por esse motivo, a estrutura social passe por evolução 
idêntica: esta pode, ao contrário, ver mantidas, e mesmo acentuadas, as 
desigualdades. [...] Uma política de redução das desigualdades escolares não 
causa, depois de si, uma redução das desigualdades sociais.    

 

Outra questão prioritária refere-se à concepção do currículo educacional. O conteúdo 

curricular permanece de certa forma hegemônico e inspirado em outras realidades sociais, 

culturais e econômicas, ao mesmo tempo em que é trabalhado à luz de novas concepções de 

ensino-aprendizagem mais flexíveis.  

Fazer a mera transposição para o interior de um sistema educacional, no qual 

convivem e são desveladas as desigualdades, não faz sentido para seus atores. Esse 

procedimento tem desqualificado seguidamente diferenças culturais, sociais e econômicas 

existentes.  

Moreira (1997, p. 98, apud PALMA, 2005, p. 84), assinala que: 

 

A solução advogada por Coll (1992) para fazer face às dissonantes demandas 
que os diferentes grupos sociais apresentam à escola é simplista: um desenho 
curricular aberto que ofereça certo grau de liberdade para o professor e para 
os alunos. Além disso, a preocupação com homogeneização é rapidamente 
observada na exemplificação de objetivos, saberes e valores que devem ser 
comuns a todos os estudantes: educar para a tolerância, para a convivência 
pacífica e democrática, para a participação cidadã, para o respeito aos direitos 
humanos e para o reconhecimento da igualdade entre as pessoas, para a saúde 
e proteção do meio ambiente, assim como para o ócio e para a cultura. O 
propósito maior parece ser promover a convivência pacífica dos diferentes e 
dos desiguais, o que aproxima a concepção de pluralidade defendida por Coll, 
da concepção de McLaren (1995), denominada de multiculturalismo liberal.  

 
 

A escola tem poder: inicia-se pela obrigatoriedade de freqüentá-la, pelas decisões 

específicas que toma, pela influência sobre a vida do indivíduo e por ser o meio de atingir um 

futuro melhor, sobretudo, segundo a crença das camadas populares.  
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Entretanto lidar com uma instituição assim poderosa exige poder e os mais carentes 

têm poucos recursos, individuais ou coletivos, que são usados na escola, como é o caso da boa 

alimentação, da atenção, do material didático, de terem pais “estudados” etc. Essas 

desvantagens geram discriminação, as quais acirram a competição no interior mesmo da 

escola, ratificando as vantagens dos privilegiados e confirmando a exclusão dos pobres.  

Castel, em sua recente obra La discrimination négative – Citoyens ou indigènes? 

(2007, p. 51) discute a situação educacional na França, particularmente em relação às famílias 

de imigrantes, e expõe um cenário que se aplica igualmente para a situação educacional no 

Brasil, particularmente para os alunos que acessam as escolas públicas:  

 

Les familles d’immigrés sont les plus démunies pour mobiliser ces resources si 
utiles pour assurer la réussite scolaire que sont la proximité entre la culture 
familiale et la culture scolaire, la familiarité avec le fonctionnement du système 
éducatif qui permet de choisir les bonnes orientations, la possibilite d’incarner 
des modèles positifs de réussite qui passent par les accomplissements scolaires. 
Rien d’étonnant dans ces conditions à ce que leurs enfants se sentent souvent 
eux-mêmes à distance de la culture scolaire, s’accordent mal à ses exigences et 
se trouvent finalement relegues dans les filières les moins attractives et les 
moins porteuses de débouchés intéressants.14 
 

Segundo Connell (1995, p. 34) “[...] A idéia de ajudar o pobre a “agir 

coletivamente” para mudar as coisas é diretamente oposta aos efeitos divisivos de um sistema 

de avaliação competitivo. O vínculo entre os currículos excludentes e a avaliação competitiva 

é muito estreito”.  

Referindo-se aos acréscimos curriculares utilizados na escola aleatoriamente como 

suplemento de déficits, Connell (op. cit., p. 33) continua: 

  

Os programas compensatórios têm, sobretudo, complementado o currículo 
hegemônico, adicionando atividades extras ou o ensino em pequenos grupos a 
áreas centrais do conhecimento convencional [...]. Programas de acréscimo não 
mudam os padrões de ensino e aprendizagem na escola.  

 
                                                 
14 As famílias de imigrantes são as mais desarticuladas para mobilizar recursos necessários para assegurar o 
sucesso escolar, que são a proximidade entre a cultura familiar e a cultura escolar, a familiaridade com o 
funcionamento do sistema educativo que permita escolher boas orientações, a possibilidade de atuar com 
modelos positivos de sucesso que passam por realizações escolares. Nada de extraordinário nessas condições 
para que seus filhos se sintam freqüentemente distantes da cultura escolar, adequando-se mal às exigências e se 
encontrando finalmente relegados às fileiras menos atrativas e menos portadoras de promoções interessantes. 
(Tradução livre desta pesquisadora). 
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Esse currículo teria – ou tem – como parâmetros expectativas e níveis mais tímidos 

de inserção social. Esses níveis são também necessários e desejáveis para o mercado de 

trabalho, como assinala Costa (1995, p. 58):  

  

[...] o processo de polarização do sistema escolar que foi capaz de forjar elites 
razoavelmente atualizadas em termos internacionais, em algumas áreas do 
conhecimento, paralelamente a uma profunda exclusão dos que já ocupavam as 
posições inferiores na estratificação social. A ação estatal seria capaz de, 
concentrando recursos, distribuí-los de maneira desigual, beneficiando, 
sobretudo, as classes médias e alguns segmentos dos trabalhadores assalariados 
que, incorporados de forma subordinada ao projeto hegemônico, ofereceram 
sustentação política ao governo.  
 

Essa vertente de discussão sobre o assunto, apesar de polêmica e de aparentemente 

repetitiva em termos de Brasil, demonstra infelizmente que os fatos que o geraram ainda são 

bem atuais na escola pública, apesar dos avanços já obtidos.  

O currículo é utilizado como um instrumento poderoso de política pública. Prova 

inconteste desse fato foi a divulgação, em 1996, dos Parâmetros Curriculares pelo Ministério 

de Educação e do Desporto, para todo o País. Apresentados como meros balizadores, 

respeitando diferenças e autonomia regionais, no entanto, sua forma demonstra ser uma 

ferramenta diretiva e autoritária, mais voltada à determinação do que à sugestão.  

Por outro lado, Palma (2005, p. 89) comenta que o objetivo visado na concepção dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais foi articular todo o processo educacional da escola com 

“as práticas sociais e com o mundo do trabalho, como indica o parágrafo 2º do artigo 1º da 

LDB de 1996” e, em seguida, continua: 

 
O sucesso da reforma curricular que os PCNs contemplam depende dessa 
articulação. Mais do que produzir documentos é preciso mudar a prática 
educacional. É preciso mudar a sala de aula, fato que até hoje não foi 
conseguido por nenhuma reforma curricular, pelo menos se considerado o 
ensino fundamental como um todo. (op. cit., p. 89). 

 

Apesar do discurso da atual política educacional pautar-se pela compreensão da 

diversidade e da heterogeneidade da população escolar; pela necessidade do uso de 

abordagens metodológicas diversificadas; pela equiparação de condições visando à igualdade 

de oportunidades, a escola trabalha seus objetivos a partir da dicotomia: “formação do cidadão 

e formação do trabalhador”, como bem assinala Palma (op. cit., p. 39): 
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Desse modo, embora as escolas possam ser consideradas instâncias ideológicas 
no sentido que buscam reproduzir as relações sociais de produção e a divisão 
classista do trabalho, também são espaços de luta sobre ideologias e recursos. A 
escola é o local do conflito, pela simples razão de que a sua função social é 
dupla: preparar trabalhadores e formar cidadãos. Nas economias de mercado, 
estas duas funções acabam enredadas num antagonismo insolúvel, uma vez que 
a formação do cidadão implica no aprendizado da igualdade de oportunidades e 
no respeito aos direitos humanos, elementos esses que freqüentemente são 
incompatíveis com a preparação para o trabalho num sistema dominado pelo 
grande capital, em sua fase transnacional e globalizada. De uma forma mais 
ampla, essa contradição se reflete no âmbito do próprio Estado que, ao mesmo 
tempo em que se afirma democrático, é também capitalista. Essa é uma 
contradição que se acirra mais ainda no Estado Neoliberal.  

  

Esse desafio imposto à escola por uma política contraditória e, por isso mesmo, dúbia 

e dupla, escapa dos olhares mais aligeirados da maioria da população e inviabiliza o sucesso 

das ações do projeto político-pedagógico.  

 Mas o desvio dos objetivos, os quais deveriam ser centrais, se sustenta num rol de 

compensações que amenizam as demandas populares e amortecem as reivindicações dos 

idealistas: a escola não ensina, mas socializa; não alfabetiza, mas oferece merenda; não forma 

líderes, mas fornece mão-de-obra razoavelmente qualificada para o mercado.  

Há diferenças de investimento cultural e social em educação, entre crianças ricas e 

pobres. Daí a necessidade de um currículo e de relações sociais mais justos e adequados. 

Castel (2007, p. 53) aponta a contradição existente na escola, sobre a expectativa gerada e seu 

papel de reprodutora de desigualdades sociais: 

 

Il peut y avoir du désespoir dans la situation d’élèves qui constatent que les 
promesses de l’école auxquelles ils auraient voulu croire resteron pour eux 
lettre morte. Cela signale un grave échec du système scolaire qui devrait nous 
obliger à nous interroger plus avant pour dépasser la contradiction d’une école 
qui promet beaucoup à tous, mais donne beaucoup à certains et très peut à 
d’autres.15 

 

                                                 
15 Pode-se ter aí o desespero diante de uma situação de alunos que constatam que as promessas da escola, nas 
quais ele ousou confiar, tornaram-se para eles letra morta. Esse fato assinala um grave insucesso do sistema 
escolar que nos deveria obrigar a nos interrogar mais adiante para ultrapassar a contradição de uma escola 
que promete muito a todos, mas dá muito a alguns e muito pouco a outros. (Tradução livre desta pesquisadora). 
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A idéia de sucesso educacional é relativizada pelo atual discurso das políticas 

educacionais. Assim, considera-se que obteve sucesso educacional também o aluno que 

conclui somente o ensino fundamental obrigatório, que foi formado com um currículo 

adequado às suas condições, sejam estas quais forem.  

Como comenta Sacristán (1996), “Fala-se mais em adaptar o currículo às diferenças 

individuais, que em combater as desigualdades”. 

Ao desconsiderar as diferenças e as aspirações do alunado, sobretudo, na atual lógica 

socioeconômica, a escola apresenta maior índice de fracassos, pelo baixo rendimento 

apresentado pelo aluno e pelo comprometimento de seu futuro no mercado de trabalho. Fecha-

se aí o ciclo da pobreza para a próxima geração. 

A despolitização da escola pública, a crença e a exacerbação da incapacidade do 

Estado para gerir os serviços públicos e a aparente apatia da sociedade diante dessas premissas 

que lhe são colocadas como inexoráveis são extremamente preocupantes.  

A educação – e, por que não dizer, a escola pública – é ainda um espaço privilegiado, 

no qual se operam transformações, onde se re/criam conceitos e valores e onde se forjam 

cidadãos.  

Tal qual a fábula da raposa e as uvas, por mais que tentem desqualificá-la, neutralizá-

la como instituição política, mais evidente fica seu poder, tanto assim que permanece como 

uma das prioridades nas campanhas eleitorais de todos os governos.  

 

1.3 Avaliação – Instrumento de controle ou de emancipação?   

 

Ao abordar a avaliação no contexto educacional, é inevitável cogitar sobre seus reais 

objetivos. Na década de 90, a construção de um sistema nacional de avaliação no Brasil 

transformou-se em uma das principais estratégias para a promoção de mudanças na área 

educacional. A ênfase sobre a importância do desempenho quantitativo e qualitativo dos 

sistemas de ensino, da eficácia, da qualidade e da excelência da escola revela a lógica do 

mercado impregnando o campo educacional, bem como, o estabelecimento de padrões de 

desempenho para melhor aferição dos resultados.  

Tais padrões variam desde a criação de escores de competitividade entre escolas, até 

a definição de metas para delimitar o mínimo necessário ou para a elevação das aspirações de 
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desempenho dos alunos. Por esse motivo, a crise econômica passou a ser culpa da educação. 

As verdadeiras causas do baixo desenvolvimento do país ficaram camufladas sob a 

incompetência do sistema educacional em preparar adequadamente seus alunos para 

responderem às novas demandas do mercado de trabalho. Desse modo, para compreender a 

condução da política educacional no país, é importante refletir sobre as relações entre o Estado 

e as forças determinantes desse processo, considerando--se o fato de vivemos em um cenário 

globalizado dominado pelas leis “mundializadas” do mercado, das quais depende a 

legitimação social.  

Fica mais claro, então, entender que o principal motivo para a organização da 

Conferência de Educação para Todos, realizada em 1990, em Jontiem (na Tailândia) por 

nações do mundo todo. Nessa ocasião, discutiu-se, sob a coordenação da UNESCO o que 

fazer com o elevado número de crianças e jovens fora dos sistemas de educação. 

Esse encontro revelou os índices alarmantes de analfabetismo no mundo todo e, em 

um esforço concentrado para reverter a situação a partir desses dados, os países presentes 

redigiram um documento norteador de metas com a finalidade de implementar políticas e 

legislação de respaldo, bem como, planos de educação. O documento foi denominado 

Declaração de Educação para Todos. 

Como uma das conseqüências desse encontro, a avaliação se tornou a tendência da 

década de 1990 e persiste até o presente. A partir dessa Declaração, foram criados programas 

de avaliação internos e externos aos sistemas, nacionais e internacionais. Desses programas, 

destacam-se o Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade de Ensino 

(UNESCO/OREAL), o Terceiro Estudo Internacional de Matemática e Ciências (Timms) e o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA).16  

No Brasil, podem ser citados o Sistema de Avaliação da Educação Básica (o SAEB), 

o Exame Nacional do Ensino Médio (o ENEM) e o denominado “Provão do MEC”, destinado 

à avaliação do ensino superior, todos implementados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas do Ministério da Educação, o INEP.  

No Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Educação criou o Sistema de 

Avaliação da Rede de Ensino do Estado de São Paulo, denominado SARESP. Avaliar os 

                                                 
16 O PISA é um programa de avaliação instituído e patrocinado pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) que teve início em 2000, sendo aplicado em testes trienais a alunos e 
abrangendo diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de traçar um panorama mundial sobre os níveis da 
educação. 



 48 

sistemas e obter macro-indicadores sobre a eficácia do processo ensino-aprendizagem são 

fatores importantes para implementação de políticas públicas e, embora o cuidado deva recair 

sobre os objetivos, o conteúdo e a forma como esses programas são planejados, aplicados e 

pensados em termos daquilo que ser pretende avaliar, é necessário manter coerência com o 

que se planeja ensinar.   

Os resultados dessas pesquisas têm influenciado diretamente as políticas 

educacionais e os sistemas de ensino, causando impactos positivos e/ou negativos, na 

qualidade da educação de diversos países. Em 2000, foi elaborado um relatório contendo o 

estudo, em nível internacional, da avaliação dos resultados obtidos pela agenda da Declaração 

de Educação para Todos.  

Fundamentalmente, o objetivo prioritário dos diversos países foi garantir a 

universalização da educação básica e, nessa, o desenvolvimento da competência leitora e do 

raciocínio lógico-matemático dos alunos. Esses dois fatores se destacam no relatório como 

resultado do objetivo pelo qual essa Declaração fora elaborada. O elevado índice de 

analfabetismo de crianças e jovens, bem como, o analfabetismo funcional de adultos, exerce 

influência direta sobre o desenvolvimento dos países, segundo a lógica da sociedade de 

mercado.  

Essa influência é percebida nos prejuízos e na baixa produtividade do trabalhador 

desqualificado diante das novas demandas tecnológicas ou pelo aumento de desempregados e 

o conseqüente sobrepeso aos recursos de apoio social do Estado, como os serviços públicos de 

saúde, de assistência e promoção social, de educação e de segurança, dentre outros.  

E, a partir desses dados, se explica a rápida intervenção em nível mundial para 

revertê-los. Além da ênfase na oferta da educação básica para todas as crianças, alguns 

programas suplementares, revestidos por novos discursos, de caráter compensatório (para o 

contexto, e não, para o indivíduo) foram implementados tendo como público-alvo os adultos 

analfabetos, tais como os de alfabetização desenvolvidos pelo país, até em canteiros de obras. 

Esses programas contaram e contam (alguns com “nome fantasia” diferente na atualidade) 

com a participação do Estado, da iniciativa privada e dos sindicatos de trabalhadores.   

Estudos internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA), da OECD, estão sendo utilizados por diversos países, com a finalidade de se alcançar 

uma perspectiva de avaliação externa do próprio sistema educacional. 
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O exame do PISA foi aplicado em 32 países, em 2000, e priorizou a proficiência em 

leitura. No Brasil, 4,8 mil estudantes de 7ª série do ensino fundamental ao 2º ano do ensino 

médio fizeram essa prova. A competência leitora revelou-se como o ponto fraco da educação: 

o Brasil ficou em último lugar entre os 32 países avaliados. 

Esse fato demonstra que, apesar dos esforços realizados diante do compromisso com 

a agenda resultante da Conferência de Educação para Todos, as reformas efetuadas no sistema 

educacional brasileiro não têm produzido impacto sobre a qualidade da educação.   

Quando a iniciativa para a aplicação de instrumentos de avaliação destinados à 

elaboração de políticas educacionais parte de agências internacionais eminentemente 

direcionadas pelo movimento econômico global, esse fato é preocupante, particularmente, 

pelo caráter de padronização imposto aos países, cuja autonomia, então se questiona.  

No entanto, segundo o chefe da Divisão de Indicadores e Análise da OECD, Andreas 

Schleider (2006, p. 57-8), “embora as abordagens de diferentes políticas nacionais devam ser 

definidas dentro de seu respectivo contexto sócio-econômico e educacional”, uma das 

justificativas para diferentes países empregarem padrões de comparação internacional, como o 

PISA, é o fato de que “esses resultados podem orientar sobre os tipos de políticas mais 

eficazes”.  

E, como explica Scheleider (op. cit., p. 64) a propósito das políticas registradas:          

 

[...] por exemplo, alguns países aplicam políticas orientadas para o 
desempenho, estabelecendo um currículo especializado ou proporcionando 
recursos adicionais para determinados estudantes de acordo com seu nível de 
desempenho acadêmico [...] incluem programas de prevenção antecipada, 
dirigidos a crianças com maior probabilidade de fracasso escolar no momento 
de incorporar-se à educação pré-escolar [...]. 
Outra abordagem são as políticas orientadas para o nível sócio-econômico que 
selecionam os estudantes em função de seu background socioeconômico 
familiar, e não, pela capacidade cognitiva. A atenção, portanto, é centrada no 
nível mais baixo da escala socioeconômica, independentemente do desempenho 
do aluno. [...]  
Os países dispõem de diversos tipos de sistemas de ajuda. Alguns procuram 
enfrentar a heterogeneidade do corpo discente com serviços dirigidos ao 
atendimento das necessidades dos estudantes individualmente – incluindo 
educação especial ou assistência social, assim como orientação escolar e 
profissional.17  

 

                                                 
17. Grifos desta pesquisadora.  
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Em 2004, tive a oportunidade de participar em Brasília, como observadora convidada 

pelo Ministério da Educação, da reunião promovida pela UNESCO, sob a coordenação do 

Centre pour la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement (CERI) e Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD)18 sobre o Projeto SENDDD- 

AMERICA.  

Esse projeto, cuja denominação revela seus objetivos – Estatísticas e Indicadores das 

Necessidades Educativas Especiais, incluindo Deficiências, Dificuldades de Aprendizagem e 

Desvantagem Social nos Países da Organização dos Estados Americanos –19 surgiu a partir de 

um Projeto Diretor, desenvolvido junto aos países da OECD e conta também com o apoio do 

Banco Mundial. No projeto-piloto da OECD, foram trabalhados conceitos sobre necessidades 

especiais, visando à definição de parâmetros internacionais. A meta da OECD para o milênio 

prevê que todas as crianças estejam incluídas em sistemas educacionais.  

Questões relativas à Educação Especial e à inclusão educacional sofreram grande 

impulso a partir da década de 1990, fato que, segundo coordenadores da OECD, influenciou 

programas desenvolvidos pela UNESCO e pela OEA e causou reflexos no Banco Mundial, 

alterando seus indicadores de análise dos países – como é o caso da introdução do critério de 

avaliação sobre o índice de desenvolvimento humano.  

Esse fato é assim relatado por Plaisance (2004, p. 169): 

 

Un nouvel instrument de collecte de données est élaboré en 1996 et 1997, sous 
forme de questionnaire et de tableaux. Il implique non seulement les experts de 
l’OCDE, mais aussi, des membres de l’UNESCO, de divers organismes 
européens (EUROSTAT, Commission Européenne), des représentants des 
différents pays. Le principe opérationnel retenu est de définir les élèves ayant 
des ‘besoins éducatifs particuliers’ par les ressources supplémentaires, 
publiques ou privées, fournies pour leur éducation. Les ressources pouvant être 
humaines, matérielles et financières. Les pays sont alors invités à classer leurs 
propres données dites ‘nationales’ en trois grandes catégories considérées 
comme transnationales. La catégorie A désigne des élèves dont les ‘besoins 
éducatifs’ font l’objet d’une norme sur laquelle un large accord intervient. 
Leurs ‘besoins’ semblent liées à des déficiences reconnues, en particulier 
d’ordre organiques. La catégorie B désigne des élèves en difficulté 

                                                 
18. Criada como Organização para a Cooperação Econômica Européia, após a II Guerra Mundial, tinha como 
finalidade coordenar o Plano Marshall e se converteu, em 1961, na atual OECD. Sua atuação globalizada conta 
com 30 países membros, em sua maioria da Comunidade Européia, além de Estados Unidos, Canadá e Japão, 
dentre outros, e abrange também 70 países em desenvolvimento da África e Ásia, além dos países da OEA.  
19. PROYETO SENDDD-AMERICA/OCDE – Estadísticas e Indicadores de las Necesidades Educativas 
Especiales, incluyendo Discapacidad, Dificultades para El Aprendizaje y Población em Desventaja em los países 
de La Organización de Estados Americanos. 
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 d’apprentissage, sans une raison qui serait imputable à une déficience 
organique ou à un milieu social défavorisé. La catégorie C concerne des élèves 
dont les difficultés semblent découler de facteurs socio-économiques, culturels 
ou linguistiques. 20 

 

Para tanto, foi encaminhado por meio eletrônico um questionário-teste para os países 

participantes preencherem com informações sobre Educação Especial e sobre a organização 

de seus sistemas educacionais, nos moldes do que havia sido realizado com os países 

membros da OECD no projeto-piloto. Os dados fornecidos são quantitativos e incluem 

informações sobre caracterização da clientela atendida, formas de serviços de atendimento, 

recursos e financiamento.  

Os países participantes dessa Reunião – da América Latina, do Caribe e o México, 

pela América do Norte – apontaram possibilidades e dificuldades encontradas para obtenção 

dos dados solicitados. Nesse momento, vieram à tona questões diretamente relacionadas ao 

nível de desenvolvimento dos países, tais como: (in)existência de estrutura logística; 

condução/diretrizes políticas do país; organização do sistema educacional; entendimento de 

conceitos, diferenças terminológicas e diferentes fundamentos teóricos, dentre outros.  

De maneira geral, constatou-se que a maioria dos países presentes vivenciava 

situações semelhantes para implementação do processo de inclusão escolar de alunos com 

necessidades especiais. As dificuldades mais acentuadas foram: precariedade na formação dos 

professores; recursos financeiros exíguos; sistema de informações/base de dados não 

confiáveis sobre população em idade escolar com necessidades especiais (com ou sem 

atendimento educacional); ausência de avaliação de impacto da educação para essas crianças; 

e falta de definição de encaminhamentos para aqueles alunos que não conseguissem atingir o 

fim da escolarização formal – a denominada terminalidade escolar, no Brasil. 

                                                 
20 Um novo instrumento de coleta de dados é elaborado em 1996 e 1997, sob a forma de questionários e 
quadros. Ele implica não somente os especialistas da OCDE, mas também, os membros da UNESCO, de 
diversos organismos europeus (EUROSTAT e Comissão Européia), representantes de diferentes países. O 
princípio operacional adotado é de definir os alunos portadores de necessidades especiais por recursos 
suplementares, públicos ou privados para prover sua educação. Os recursos poderiam ser humanos, materiais e 
financeiros. Os países são então convidados a classificar seus próprios dados ditos nacionais em três grandes 
categorias consideradas como transnacionais. A categoria A designa alunos cujas necessidades educativas 
fazem o objeto de uma norma sobre a qual um grande acordo intervém. Suas necessidades parecem ligadas a 
deficiências reconhecidas, em particular, de ordem orgânica. A categoria B designa alunos com dificuldades de 
aprendizagem, sem um motivo que se possa atribuir a uma deficiência orgânica ou a um meio social 
desfavorável. A categoria C refere-se a alunos cujas dificuldades parecem resultar de fatores socioeconômicos, 
culturais ou lingüísticos. (Tradução livre desta pesquisadora). 
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A principal resistência relatada pelos países presentes em relação ao Projeto 

SENDDD-América, proposto pela OECD, recaiu sobre o critério utilizado para a 

caracterização do público alvo para a Educação Especial. O questionário destinado a esse fim 

fundamentou-se no modelo americano dos Três Ds: discapacidad/disabilities (aí se classificam 

todas as deficiências, condutas típicas, problemas orgânicos, sensoriais etc), dificuldades de 

aprendizagem (os norte-americanos consideram distúrbios de aprendizagem) e o terceiro e 

mais polêmico, desvantagem social (grupos com problemas socioeconômicos, lingüísticos, 

culturais, tais como negros e índios, dentre outros).  

Essa categorização dos indivíduos em grupos por situações resultantes da 

problemática social local – se aplicada em países cujo nível de desenvolvimento econômico e 

cuja forma de condução das políticas sociais tem agravado as condições de vida da população 

– gerou indignação entre os países participantes, embora tenha ficado circunscrita aos técnicos 

dos governos.  

Plaisance (2004, p. 173) assim comenta sobre essas dificuldades, de certa forma já 

esperadas pela OCDE:  

 

La difficulté majeure réside, à nos yeux dans, la grande part d’arbitraire qui 
intervient dans les classements dans les catégories les plus problématiques B et 
C. Comment ignorer que les élèves qui ont les plus grandes difficultés 
d’apprentissage (les B) sont très généralement des élèves qui appartiennent 
aux classes sociales défavorisées (les C)? Le classement transnational repose 
sur le présupposé de la relative indépendance entre les questions 
d’apprentissage scolaire et les appartenances sociales, ce qui est en complète 
contradiction avec les données de base de la sociologie des inégalités scolaires. 
L’autonomisation de la catégorie des apprentissages n’est-elle pas 
l’aboutissement réussi d’une lutte de classement qui revient à neutraliser le 
contexte social des apprentissages?21 

 

Esse modelo de classificação de alunos para compor o público-alvo de serviços 

especializados da Educação Especial nos países em desenvolvimento seria o mesmo que 

considerar o sistema educacional todo, ou quase todo, especial. No caso da Bolívia, por 

exemplo, como foi exposto na ocasião por sua representante, mais de 90% de sua população é 
                                                 
21 A dificuldade maior reside, a nossos olhos, na grande parte de arbitrariedade que intervém nessas 
classificações nas categorias mais problemáticas B e C. Como ignorar que os alunos que têm as maiores 
dificuldades de aprendizagem (os B) são geralmente alunos que pertencem às classes sociais desfavorecidas (as 
C)? A classificação transnacional repousa sobre o pressuposto da relativa independência entre as questões de 
aprendizagem escolar e as sociais, o que está em completa contradição com os dados de base da sociologia das 
desigualdades escolares. A autonomização da categoria das aprendizagens não é o resultado de uma luta de 
classes que torna a neutralizar o contexto social das aprendizagens. (Tradução livre desta pesquisadora). 
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formada por indígenas; no Haiti devastado pelo estado de guerra civil, a condição deplorável 

de vida da população levaria todas as crianças e jovens em idade escolar a serem 

categorizadas como o terceiro D. No Brasil, esse fato não seria muito diferente, se 

dividíssemos a escola pelos dois Ds – dificuldades de aprendizagem e desvantagem social.  

Peter Evans – diretor do Projeto SEEEND/AMERICA-CERI/OECD, no encontro 

realizado no Brasil, na sede do Ministério da Educação, em 2004, em Brasília, por ocasião da 

apresentação dos resultados preliminares do projeto – observou que a ausência de avaliação de 

impacto e de dados estatísticos no que tange às necessidades especiais, gerando reflexos sobre 

a qualidade da educação, sobre a formação de professores, acirrando a resistência das famílias 

à inclusão escolar, além de provocar reações exageradas dos professores.  

O diretor do projeto explicitou que o governo de alguns países chega a questionar se 

“vale a pena investir financeiramente nesses alunos com necessidades especiais” e se “isso 

renderá lucros no futuro”. Em sua opinião, até a Inglaterra tem enfrentado problemas sérios 

nesse sentido e tenta tornar todo seu sistema educacional inclusivo.  

Comentando o relatório da OECD, Plaisance (2004, p. 166) assim discorre: 

 

La même étude de 1994 reste peu élaborée sur ce point, se contentant de 
rassembler des données brutes en termes de classes et d’établissements 
spécialisés, et d’enfants intégrés. Or, il est évident que ces données partielles 
ne permettent pas de véritables comparaisons de pays à pays, car elles ne sont 
pas pondérées en fonction de populations de référence. Enfin, est évoquée la 
délicate question des coûts respectifs de l’intégration et de 
l’institutionnalisation des enfants handicapés. Il est suggéré, mais sans 
démonstration véritable, que ‘les solutions les plus ségrégatives sont les plus 
coûteuses’.22 

 

A interferência da dinâmica econômica globalizada na condução de políticas sociais 

dos países, particularmente dos países denominados em desenvolvimento, é fato conhecido. 

Analisando o projeto proposto acima para o levantamento de dados sobre a educação de 

crianças e jovens com necessidades especiais nos países das Américas, algumas hipóteses 

                                                 
22 O mesmo estudo de 1994 permanece pouco elaborado sobre esse ponto, contentando-se em reunir dados brutos 
em termos de classes e de estabelecimentos especializados, e de crianças integradas. Ora, é evidente que esses 
dados parciais não permitem comparações verdadeiras de um país a outro, porque eles não são mensurados em 
função de populações de referência. Enfim, é evocada a delicada questão de custos respectivos da integração e da 
institucionalização de crianças deficientes. Sugere-se, mas sem demonstração comprovada, que “as soluções 
mais segregativas são as mais caras”. (Tradução livre desta pesquisadora). 
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podem ser aventadas, tais como o fato de se pensar que se trata de mais um projeto de 

educação compensatória, no qual os grupos em desvantagem foram assim definidos por uma 

linha divisória arbitrária. A estratégia utilizada para delimitar grupos em vantagem e grupos 

em situação de desvantagem reflete no interior da escola a divisão estabelecida pela linha da 

pobreza.  

Por outro lado, pode-se inferir que essa seja uma forma mais pragmática para, ao 

definir grandes matrizes (Deficiências orgânicas, Dificuldades de aprendizagem e 

Desvantagem Social), apontar uma delimitação mais fidedigna de quantos e quais são os 

alunos que necessitam de recursos (humanos, materiais e financeiros) específicos para a 

implementação do processo de inclusão escolar.  

Plaisance (2004, p. 174) situa bem essas duas leituras sobre a importância do 

levantamento de dados referentes a alunos com necessidades especiais nos diferentes países, 

mas destaca o cuidado para que esses dados sejam contextualizados: 

 

En définitive, l’intérêt des comparaisons internationales dans le domaine des 
‘besoins éducatifs particuliers’ n’est pas démenti par la production 
d’indicateurs chiffrés qui permettent de confronter les réalités des différents 
pays et de les situer par rapport à des tendances fortement soutenues au niveau 
international, comme l’intégration scolaire des enfants avec ‘handicaps’. Mais 
la contextualisation des données est indispensable si l’on veut développer des 
interprétations pertinentes. Cela implique d’analyser de manière qualitative et 
non plus seulement quantitative la manière dont les pays ont développé telle ou 
telle institution pour tel type d’enfant, et par conséquent la manière dont ils ont 
établi leurs propres repérages et défini leurs propres classements.23  

   

No Brasil, apesar dos avanços quanto às concepções sobre a educação de alunos com 

necessidades especiais, ainda se verifica que o uso dos termos desvantagem, dificuldades, 

distúrbios e incapacidade reproduzem a idéia de déficit cultural inerente à pobreza, idéia essa 

ampliada nas décadas de 1960 e 1970. Essa, por ser reelaborada, sobrevive até hoje e, na 

maioria das vezes, é utilizada para justificar o baixo rendimento na escola.  
                                                 
23 Definitivamente, o interesse de comparações internacionais no domínio de necessidades educativas especiais 
não é negado pela produção de indicadores cifrados que permitem confrontar realidades de diferentes países e de 
situá-las em relação às tendências fortemente defendidas no nível internacional como a integração escolar de 
crianças com deficiências. Mas a contextualização dos dados é indispensável, caso se queira desenvolver 
interpretações pertinentes. Esse fato implica analisar de maneira qualitativa, e não, apenas quantitativa, a maneira 
como os países têm desenvolvido tal ou qual instituição por tal tipo de criança e, por conseqüência, a maneira 
como eles têm estabelecido suas próprias situações e definem suas próprias classificações. (Tradução livre desta 
pesquisadora). 
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A Educação no Brasil, na década de 1980, cedeu espaço de poder para a Psicologia e 

essa se afirmou como referência para a Educação Especial. Ao fazê-lo, a Psicologia na época 

definiu “diferença” como “déficit” e dirigiu esse “déficit” para alunos oriundos de grupos 

culturalmente diferentes. A valorização do uso de testes e a definição de quociente intelectual 

possibilitaram também uma “área de alívio” aos problemas de ensino-aprendizagem, como já 

foi citado anteriormente neste trabalho, e acomodam questões que fogem da competência da 

escola, mas que lhe permitem uma resposta imediata, como as diferenças de raça e de classe 

social.  

Quanto às pesquisas feitas na área, é necessário haver muito cuidado ao interpretar 

informações de agências internacionais sobre a concepção de inclusão escolar como forma de 

garantir direitos fundamentais para todas as crianças. Trata-se de uma solução capciosa, 

simplista e inócua a de delegar à escola, como se fosse possível, a solução da desigualdade 

social, assim como, sugerir a segmentação do alunado em conjuntos de desfavorecidos, 

imputando ao sujeito uma condição criada para o grupo. Tratam-se, pois, de duas formas de 

ratificar a desigualdade social. 

Destaco aqui que me parece preocupante o fato – por se tratar mais do que de um 

simples equívoco conceitual – de haver uma tendência a se associar a idéia de “inclusão 

educacional” exclusivamente à modalidade de ensino Educação Especial. E, ao delegarem à 

Educação Especial essa tarefa, estão subliminarmente definindo-a como uma “intervenção 

clínica e médica”, quase que de eugenia, e não, como uma ação pedagógica.  

Ao tratar da avaliação e particularmente de questões relacionadas às políticas de 

saúde mental em estados democráticos, Nabuco (2005, p. 6.) oferece uma análise que se aplica 

às práticas atuais de avaliação, as quais vêm determinando também as políticas educacionais: 

 

Tanto o plano de reforma de saúde mental na França como os relatórios do 
INSERM que têm por objeto os distúrbios nas condutas, e mesmo o plano de 
rastreamento da depressão, implicam num debate de sociedade sobre a questão 
do controle social e do uso de método de adestramento dos seres humanos, 
desde a idade a mais precoce. 
É importante ressaltar que avaliar e validar, calcular e prevenir, garantir e 
tratar, controlar e punir são de atualidade na França e, sobretudo, nas escolas, 
nos colégios, nos liceus, nas universidades, nas ruas, nos escritórios, nas 
empresas, nos metrôs, nos ônibus etc.  
Temos aqui palavras de ordem caucionadas por uma suposta visão científica, 
essencialmente comportamental da condição humana, que dá consistência a 
uma vigilância do próximo. Vemos que o poder público investe, a cada dia 
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mais, na regulamentação dos encontros humanos e temos assim, como efeito, 
uma mudança nos laços sociais. 

 

Dessa forma, o fracasso escolar e as questões maiores de ordem socioeconômica 

ficam limitados a “sintomas patológicos” a serem “tratados” por atendimento especializado, 

pela escola e de forma segregada.   

Também em Nabuco (2006, p. 3), encontro referência a essa situação, quando essa 

autora questiona o objetivo das políticas de saúde mental com medidas voltadas ao isolamento 

do sujeito, tal qual se isola uma doença orgânica: “e de tratar a criança insolente com seu 

mestre e rebelde à escolaridade, como um doente que deve, sobretudo, ser medicado”. 

Penso que a avaliação deva ser compreendida como um processo educacional, pelo 

qual a escola não foque sua ação no tratamento da dificuldade apresentada, posto que não é 

uma clínica médica, mas promova condições para que o sujeito atinja sua emancipação e 

fortaleça seus laços sociais.  

 

1.4 Formação de professores – Aluno ou Professor idealizado? 

 

A análise até aqui realizada só se reveste de sentido se a ela for agregada a discussão 

sobre o papel do professor nesse processo. Quem é esse profissional que trabalha diretamente 

com o aluno desenvolvendo um plano de metas e diretrizes proposto por uma política 

educacional, cuja concepção desconhece? Qual a formação desse profissional, qual é seu 

projeto cultural, de vida, qual sua visão do contexto educacional? Entendo que estas questões, 

que passo a discutir neste capítulo, devem preceder qualquer planejamento de programas de 

formação continuada voltados à capacitação destes profissionais.  

Uma das ações que melhor ilustram as dificuldades geradas no sistema pela     

ambivalência da política educacional e que também se inserem em discussões sobre fracasso e 

sucesso escolar é a de formação dos educadores.  

É possível discutir como as contradições e impasses existentes no contexto social e 

educacional influenciam com mais intensidade as questões referentes ao atendimento 

educacional especializado no sistema de ensino e colocam em xeque a prática docente e a 

estrutura do próprio sistema. 
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Ao abordar a questão da formação inicial e continuada dos professores nesta tese não 

me proponho a aprofundá-la, mas a destacar alguns pontos identificados que merecem 

reflexão e deixam a discussão em aberto.  

Iniciando pelo entendimento sobre o papel das ações de formação inicial e de 

formação continuada dos indivíduos, não como momentos estanques, mas valorizando cada 

fase do processo, porém como ressalta Nóvoa (2002)24 dirigindo-se aos professores, esses 

momentos  só serão formadores se houver um “esforço de reflexão permanente”:  

 

No entanto, sempre me recordo das palavras do educador americano John 
Dewey que dizia que quando um professor diz ter dez anos de experiência, será 
que tem mesmo? Ou será que tem a mesma experiência repetida por dez anos? 
Só uma reflexão sistemática e continuada é capaz de promover a dimensão 
formadora da prática”. 

 

Contudo não são todos os professores que possuem essa leitura crítica sobre sua 

formação e sobre as condições em que executa seu trabalho frente à diversidade de projetos 

culturais envolvidos nas relações que se estabelecem na escola.    

 Nóvoa (2002) resgata a importância da postura do próprio professor frente ao seu 

processo de formação, da responsabilidade que possui enquanto sujeito: 

 

A formação é algo que pertence ao próprio sujeito e se inscreve num processo 
de ser (nossas vidas e experiências, nosso passado etc.) e num processo de ir 
sendo (nossos projetos, nossa idéia de futuro). Paulo Freire explica-nos que ela 
– a formação – nunca se dá por mera acumulação. É uma conquista feita com 
muitas ajudas: dos mestres, dos livros, das aulas, dos computadores. Mas 
depende sempre de um trabalho pessoal. Ninguém forma ninguém. Cada um 
forma-se a si próprio. (ver nota 22). 

 

 No entanto, algumas mudanças que ocorreram na educação nos últimos anos devem 

ser consideradas nesta análise. A ampliação do número de alunos na escola pública e a 

conseqüente heterogeneidade de demandas é, em parte, o resultado da democratização do 

ensino, da possibilidade de acesso das camadas populares à educação, mas também é o 

resultado da política educacional adotada na década de 90, cuja ênfase recai na abrangência da 

cobertura da educação básica. Concomitantemente, o cenário sócio-econômico, refletindo a 

                                                 
24 Entrevista de Antonio Nóvoa à Revista Nova Escola Edição nº. 142, maio de 2001. On-line: “Professor se 
forma na escola”. In: www.novaescola.com.br.  Acesso em 2.jul.2002. 
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crise sofrida pelo mercado, com os efeitos de contenção da inflação e o desemprego em 

massa, contribuiu para o agravamento de problemas sociais e delegou à escola 

responsabilidades que não lhe competiam anteriormente.  

Além desse fato, a escola conta hoje com uma diversidade de perfis de professores, 

com diferentes projetos culturais e vivências. Muitos desses professores, que constituem a 

maior parte do quadro de docentes das escolas públicas, foram alunos dessa mesma escola e 

atuam em condições precárias de trabalho, que também afetam o investimento que possam 

fazer em sua formação. Assim, fecha-se o ciclo que leva à crise social e ética em que vive a 

profissão e uma das causas dessa situação é exposta por Pimenta (2000, p. 39): 

 

No que se refere aos professores, por exemplo, nos anos 1980 na América 
Latina, seus já baixos salários foram corroídos por uma inflação galopante, 
levando-os ao multi-emprego ou ao abandono da profissão. A conseqüência foi 
um aumento de professores não diplomados, leigos, com precária estabilidade 
e em precárias condições para ensinar. 

 

 Deve ser ressaltado ainda, o fato de que o perfil do professor que se exige atualmente 

é o mesmo de um profissional que está em consonância com o dinamismo da sociedade atual, 

no que diz respeito ao acesso imediato à quantidade de informações produzidas, ao domínio 

das novidades da mídia eletrônica, acesso às diferentes linguagens culturais e condições sócio-

econômicas para acompanhar tudo isso. Contudo, sabemos que o cotidiano desse profissional 

não condiz com a expectativa que o sistema possui: a maioria possui mais de uma jornada de 

trabalho, dispondo de pouco tempo para momentos de reflexão e estudos, com recursos 

insuficientes para investir em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional e em muitos casos, 

até mesmo de lazer.  

Como explica Sacristán (1995, p. 85): 

Ninguém pode dar o que não tem. E se os professores não cultivam a cultura, 
não podem dar cultura; se eles não a possuem em profundidade, não podem 
ensiná-la sequer nos níveis mais elementares. [...] Em primeiro lugar, se os 
professores não são bons profissionais, é preciso que sejam mais bem pagos, 
mais considerados. Em segundo lugar, se eles não podem dar o que não têm, é 
preciso, antes de mais nada, que sejam cultos, para oferecerem cultura. 
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Há ainda a contradição das políticas de formação, que diante das necessidades atuais 

de uma "nova escola" e de um "novo papel docente", aligeira e empobrece a capacitação deste 

docente já bastante frágil.  

E, nesse sentido, Torres (1998, p. 186) alerta para: 

        

O abismo entre o professor ideal suposto pelas reformas educativas e o 
professor real, de carne e osso, que ensina diariamente nas salas de aula, não 
está diminuindo, mas, pelo contrário, está crescendo. [...]    
A grande massa de professores reais é formada, atualmente, por um professor 
não apenas com nula, escassa ou má formação para o ensino, mas também com 
uma educação geral deficiente, produto dessa mesma escola que está sendo 
questionada e em cuja transformação pretende-se envolvê-lo, sem lhe dar as 
ferramentas e as condições apropriadas.  

 

A indiferença frente à realidade – condições inadequadas de trabalho do professor e 

desconhecimento dos projetos culturais dos sujeitos envolvidos no processo educacional – 

reforça as dificuldades que já existem no cotidiano da escola. Essa escola assim dividida, 

polarizada entre a idealização das diretrizes políticas e a realidade da sala de aula, luta, apesar 

de suas limitações, para atender ao excesso de atribuições e responsabilidades que recaem 

sobre si, além da educação.  

Os gestores do sistema educacional, mesmo se dando conta da distancia existente 

entre o professor idealizado nos documentos de diretrizes educacionais e as necessidades que 

surgem no cotidiano das escolas, continuam a insistir em programas de formação continuada, 

que passam ao largo de questões latentes no sistema. Dessa forma, esses programas são muito 

pouco eficazes para melhorar a qualidade da educação para o aluno e para a atuação do 

professor.  

Um ponto para reflexão sobre esses programas que vêm sendo implementados é a 

ênfase colocada no uso de estratégias midiáticas para a formação dos professores. Esses 

programas de formação de professores têm sido concebidos para grupos e/ou para indivíduos 

globalizados e esse fato dificulta que se enxergue o sujeito no processo. Assim, executar ações 

que envolvam um grande número de pessoas, sem perder de vista o indivíduo é um dos 

grandes desafios dos programas de formação de professores pelos sistemas educacionais.  

Uma das estratégias amplamente utilizadas para responder a esse desafio é a 

educação à distância por circuitos de TV, pela internet, pelos sinais de satélites que, em nome 

da modernidade e do baixo custo, garantem ampla cobertura e abrangência geográfica e 



 60 

demográfica, transmitindo o conhecimento desejado e focal, com conteúdos direcionados sem 

muita possibilidade de questionamentos.   

Sem dúvida esse tipo de recurso para a educação, tem se mostrado adequado, 

sobretudo, como estratégia para atingir a todos simultaneamente em redes de grande porte, 

como é o caso da própria rede de ensino paulista. Como veículo de transmissão de 

informações e também de produção de conhecimento, esse meio chega a ser imprescindível 

em determinados momentos, como complemento ou suplemento nos programas de 

capacitação e, também, como forma de enriquecimento do ambiente escolar.  

A utilização dessas novas tecnologias, porém, não garante a melhoria da educação, se 

não forem mediadas pela reflexão, pela crítica, pela analogia com a prática da sala de aula e 

pela aquisição de novos conhecimentos pelo professor. O professor tem que dominar novos 

conhecimentos para utilizar esses recursos, contudo precisa manter-se com a propriedade e a 

autonomia de um educador, mais do que um tutor de recursos tecnológicos, ou pior um 

passivo telespectador.  

 Verifica-se que, mesmo o uso de novas tecnologias não tem conseguido dar suporte 

necessário para o professor construir seu conhecimento e implementar sua prática. Muitas das 

dificuldades apresentadas por alguns professores para a elaboração e condução do trabalho em 

sala de aula, devem-se em parte pela formação inicial precária, realizada em cursos que nem 

sempre oferecem a consistência necessária para essa atuação.  

Quanto às ações de formação em serviço, em sua maioria, não se apresentam de 

maneira sistêmica e contínua para se constituírem no corpo de uma política de 

desenvolvimento profissional articulada que agregue conhecimentos e avance além da 

formação inicial, para dar conta do novo e da diversidade presentes na escola.   

  Nesse cenário, se encontra o aluno com necessidades especiais e a proposta de sua 

inclusão na rede regular. Esse aluno, dadas as especificidades de suas necessidades, sempre 

foi visto como “o mais diferente entre os diferentes”, um estranho na escola e para a escola.  

Apesar de todo avanço social percebido desde a década de 1970 no Brasil, mediante a 

implementação da integração escolar nos sistemas de ensino e com a ação dos movimentos 

sociais organizados por lideranças das pessoas com deficiências (os quais impeliram a 

sociedade para a consecução de um corpo de leis que garantisse os direitos dessas pessoas), 

prevalece uma idéia subjacente de que o lugar dessa criança/jovem não é na escola.  
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Os professores apresentam ainda muito despreparo quanto a conhecimentos 

relacionados aos alunos com necessidades especiais e também em relação aqueles que 

apresentem maiores dificuldades de aprendizagem. Quanto às dificuldades relacionadas pelos 

professores diante do aluno com necessidades especiais, acrescentam-se os mitos sobre o 

diferente, “o muito diferente” e a crença de que somente os profissionais da área de saúde 

possuem competência para indicar a ele – o professor – qual a melhor forma de ensinar a esse 

aluno.  

Para a análise dessas questões, referencio-me em alguns momentos do programa de 

formação desenvolvido pelo CAPE. Os professores freqüentemente traziam para a discussão 

essa crença e eram chamados a refletir sobre pontos que tangenciavam suas próprias 

indagações: como se estabelecem as relações na escola? Como entendo a ética profissional? 

Quais são as condições de trabalho de que disponho e de quais preciso? Qual é minha atitude 

na sala de aula com o aluno que “não rende”? Como me sinto em relação a um aluno que não 

evolui no seu processo de aprendizagem?  

Porém, muitos não conseguiam compreender o que ocorria projetando suas 

dificuldades ou a solução para as mesmas exclusivamente no outro: nos alunos que não 

aprendem, nas condições de trabalho, entre outros.  

Como constata Mrech (1999, p. 137): 

 

A dificuldade de lidar com a construção do saber (passou) a ser um conteúdo 
projetado no aluno. O professor não consegue lidar com aquilo que ele não 
sabe. Assim como não consegue lidar com os problemas de construção do saber 
dos alunos. O que acaba levando o professor a atribuir as suas dificuldades ao 
outro: aos alunos, supervisores, direção, equipe técnica etc. São os outros que 
não sabem. São os outros que deveriam saber para ensiná-lo a trabalhar 
melhor. O que o professor não consegue perceber é que nenhum supervisor, 
professor universitário, psicopedagogo, psicanalista etc. podem dar conta de 
atendê-lo em relação às suas necessidades específicas, se ele não tiver o desejo 
de saber. Pois, só ele tem a chave para decodificar o que acontece com a sua 
vida, só ele pode dar a resposta de qual seria a melhor forma de trabalho. 
 

Durante o processo de capacitação, a preocupação da equipe do CAPE foi a de 

dirimir essas dúvidas, discutir os conceitos e as concepções e referenciais teóricos da 

educação especial, a legislação em vigor, e trabalhar com os professores as crenças que 

possuíam em relação ao aluno com necessidades especiais, sempre num processo de reflexão 

de suas práticas e de suas vivências. À afirmação persistente: “Eu não estou preparado”, 

devolvia-se a pergunta a ele: “Você está preparado então para quê?”.  



 62 

A ambigüidade de diretrizes do sistema educacional apontada em outros momentos 

deste trabalho, como a falta de articulação entre os procedimentos administrativos e os 

educacionais, também contribuía para a angústia dos educadores, traduzida nos encontros, por 

perguntas e afirmações, tais como: “Afinal o que eu tenho que ensinar e como vou ensinar?”; 

“Pedem para ter flexibilidade com o aprendizado do aluno, mas no final do ano tenho que 

avaliar e dar uma nota!”.  

Sobre essas indagações dos professores, Ainscow (1997, p. 22) remete esse problema 

à rigidez institucional que contamina a atuação do professor para lidar com o incerto, presente 

na diversidade: 

 

As culturas escolares tradicionais, baseadas numa organização rígida, [...] têm 
em geral dificuldade em se adaptar a circunstâncias inesperadas. Por outro 
lado a presença de crianças que não correspondem ao menu preexistente na 
escola, encoraja de alguma forma os professores para que procurem novas 
repostas educativas. Desta forma, as atividades de resolução de problemas 
podem gradualmente transformar-se nas funções definidoras da realidade da 
escola inclusiva, constituintes da sua cultura, próprias duma escola que 
responde efetivamente a todas as crianças da comunidade.  

 

No dizer de Nabuco (2005),25 

 
A Educação enquanto fato social, ético e de política que visa o ser humano, 
não pode estar desvinculada de uma reflexão sobre o seu modo de praticar, 
sobre o que ai é produzido e as suas implicações na cultura. Se uma 
especificidade foi criada no seu campo – a educação inclusiva –, algumas 
questões podem ser formuladas: o que significa praticar a inclusão? Quem 
serão os incluídos?  Onde e como? Essas questões são de atualidade e estão 
em tensão constante com uma política de Estado. 

 

Uma das questões propostas para a reflexão dos professores especializados suscitou 

sua inquietação: “Se eu tivesse de dar aula hoje numa classe comum, será que conseguiria?”  

Bueno (1999, p. 13), assim se expressa em relação a essa situação comum nas redes 

de ensino: 

Essa parece ser a dificuldade primeira a ser enfrentada, já que, por um lado, 
os professores do ensino regular não possuem preparo mínimo para trabalhar 
com crianças que apresentem deficiências evidentes, e por outro, grande parte 
dos professores do ensino especial tem muito pouco a contribuir com o 

                                                 
25 Texto gentilmente cedido pela autora – ainda não publicado. 
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trabalho pedagógico desenvolvido no ensino regular. Isso se dá, por terem 
esses professores calcado e construído sua competência nas dificuldades 
específicas do alunado por eles atendido, pois o que tem caracterizado a 
atuação de professores de surdos, de cegos, de deficientes mentais, com raras e 
honrosas exceções é a centralização quase absoluta de suas atividades na 
minimização dos efeitos específicos das mais variadas deficiências.  

 

   Não se trata aqui da simples escolha entre a formação generalista ou a de professor 

especializado, ou de priorizar mais um tipo de formação em detrimento da outra. Políticas 

públicas, instrumentos legais, e a execução de medidas educacionais sob a perspectiva da 

inclusão escolar de crianças e jovens com necessidades especiais no sistema de ensino, não 

negam a importância da produção de mais conhecimentos sobre as especificidades de suas 

necessidades ou da formação de profissionais para tal. Contudo, o modo como esses 

conhecimentos devem ser utilizados e colocados à disposição do aluno na escola produz o 

diferencial entre a sua segregação ou inclusão. O uso adequado do conhecimento se presta a 

criar recursos com os quais esse aluno possa garantir sua dignidade, se relacionar, obter mais 

autonomia e fortalecer seus laços sociais.  

  Então, Mazzotta (2002)26 contesta a forma como têm sido tratados a educação 

especial e o professor especializado, e o reflexo disso na formação de professores: 

 

[...] a conseqüente desqualificação da educação especial e dos profissionais 
que nela atuam, como sendo artífices de uma perversidade social e cultural. 
Tais circunstâncias contribuem para a evasão dos profissionais especializados, 
desestímulo à formação de novos professores especializados e desativação/ 
extinção de cursos superiores de formação específica. Além disso, o que é pior, 
se estabelece uma polarização na educação escolar entre classe comum e 
escola especial, provocando exclusão de segmentos importantes de alunos do 
sistema escolar.  

 

A reflexão sobre a polêmica em relação à formação de professores diante da 

perspectiva da “educação inclusiva” pode ser direcionada à sua origem no ensino superior. 

Fazendo uma breve retrospectiva sobre a formação de professores para atuarem nas primeiras 

séries do ensino fundamental no Brasil, verifica-se que os cursos de Pedagogia trataram a 

docência com certa desqualificação em relação ao bacharelado.  

                                                 
26 Palestra proferida por Marcos José da Silveira Mazzotta: Política Educacional, Integração e Inclusão Escolar 
no Encontro Estadual de Educação: A Inclusão no Cenário Escolar na Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo, no CAPE em outubro de 2002. Texto gentilmente cedido pelo autor, disponível em 
http://.www.educacao.sp.gov.br. Acesso em 2.mar.2003. 
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Nesses cursos, já aligeirados para a formação de um professor de ensino 

fundamental, foi introduzida a habilitação em Educação Especial e, assim, o docente 

especializado pouco aprendeu sobre ser professor. Acrescente-se a esse histórico o fato 

ilustrado por Bueno (1998, p. 15): 

 

Na medida em que essas habilitações centraram a formação do professor 
especializado nas dificuldades específicas desta ou daquela deficiência, 
reiterou ainda mais uma “especificidade docente” que não levou em conta as 
perspectivas ampliadas sobre a relação do fracasso escolar e processos 
pedagógicos. 

 

A concepção dos cursos para formação de professores oferecidos pela Universidade é 

uma questão que merece ser repensada. Como exemplo de uma problemática a ser resolvida 

pela Universidade em interlocução com o sistema de ensino responsável pela educação básica, 

por exemplo, é o questionamento sobre a viabilidade ou não de articular (ou desarticular) o 

processo de aprendizagem e os resultados que se esperam dos alunos da educação básica com 

o currículo dos cursos de formação de professores.  

  Essa questão surgiu diversas vezes no transcorrer do processo de formação 

continuada desenvolvido no CAPE para profissionais da educação – supervisores de ensino, 

professores do ensino regular e professores especializados, voltados para a inclusão do aluno 

com necessidades especiais na escola.  

Nesses encontros foram identificadas algumas inconsistências na formação de muitos 

profissionais, não em relação especificamente ao conhecimento sobre fundamentos da 

Educação Especial, mas sobre conhecimentos básicos para a atividade docente e que 

pensávamos já terem sido contempladas na formação inicial tais como: metodologia, práticas, 

estrutura e funcionamento do ensino, currículo, avaliação, ética profissional, dentre outros.  

Por todas essas questões é muito importante o desenvolvimento de programas 

consistentes e contínuos de formação que considerem as características próprias dos 

professores, dos alunos e de todos os indivíduos envolvidos no processo educacional, seus 

conhecimentos e valores e que favoreçam a “costura” desses diferentes projetos culturais para 

o fortalecimento dos vínculos sociais na escola. 
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Para tanto, é importante também a participação das famílias, da sociedade nessas 

discussões. Essa participação é considerada por Contreras (2002, p. 275) como forma de 

aprendizagem social: 

 

O debate público sobre o significado do que está acontecendo nas escolas é 
uma forma de avançar na democratização da educação, uma forma de apelar 
para que as escolas tenham simultaneamente responsabilidade profissional e 
social e possam transformar a participação pública em um processo de 
aprendizagem social. 

 

  As discussões sobre inclusão educacional têm proporcionado importantes reflexões 

para as redes de ensino quando demonstra a escola como instituição social reprodutora da 

lógica de funcionamento da sociedade de mercado. Nesse contexto, o mesmo professor que se 

enxerga como vítima do sistema torna-se o agente que, na sala de aula, reforça o quadro das 

desigualdades sociais.  

  Nesse sentido, Contreras (2002, p. 81) chama atenção para o profissionalismo e o 

compromisso do professor para com a comunidade, uma vez que a ação educativa não é 

neutra:  

A consciência de estar num âmbito de atuação com um claro componente 
político está também em relação com outro aspecto: o da significação política 
sob a qual se desenvolve a prática educativa. [...]. Parece então legítimo 
perguntar-se como parte da prática profissional do ensino [...] se – como 
professor – está favorecendo ou se está resistindo a que a educação escolar 
seja um lugar onde se reproduz e legitima a desigualdade e a injustiça social e 
em que forma.  

 

 Aos poucos, essas discussões têm penetrado no temário das prioridades educacionais 

e revelam que um plano de gestão fundado na simples dicotomia inclusão/exclusão será 

inócuo pelo limite da ação. Além do mais, aflora uma consciência nos educadores, incômoda e 

indesejada, para os executores responsáveis pela atual política educacional, pois, ao definirem 

como de somenos importância as questões referentes à Educação Especial, não se deram conta 

do nível de reflexão que poderiam provocar nos professores.  

A discussão sobre a fragilidade dos laços sociais de um grande contingente de 

crianças e jovens – e dos próprios profissionais – com a escola, fica aberta, pois demonstra ser 

muito mais complexa do que a definição de programas de formação e revela a verdadeira 

urgência: a mudança da lógica de funcionamento e da estrutura de todo o sistema educacional. 
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CAPÍTULO II – LEGISLAÇÃO, VERTENTES CONCEITUAIS E PESQUISADORES 

                   – DIFERENTES OLHARES, ALGUNS CONSENSOS 

  

A política educacional adotada pelo Estado norteia as medidas para a inclusão dos 

alunos com necessidades especiais no ensino regular, bem como, o enfoque dado ao 

atendimento educacional especializado e se ampara nas premissas legais e científicas. 

Nessa perspectiva, comento a seguir o amparo e o fundamento encontrado nos 

textos legais e, as leituras e considerações de diferentes pesquisadores e cientistas sociais, 

que garantem a consistência teórico-científica ao tema, assim como contribuem para 

clarificar os conceitos que permeiam esta tese e a denominada inclusão social, que tem 

pautado prioritariamente as discussões na área educacional no Brasil. 

 

2.1 Legislação comentada 

 

A política educacional, como as demais políticas públicas, se concretiza em medidas 

do Estado que se respaldam na legislação, porém a realidade demonstra que há um dinamismo 

necessário, um processo contínuo de retroalimentação, entre o que é executado, as novas 

demandas sociais que vão surgindo, o contexto econômico e cultural e a atualização dos textos 

legais. 

A medida do tempo da lei, no entanto, não é necessariamente a mesma do tempo das 

pessoas. Pode acontecer de as pessoas e as estruturas necessitarem passar por transformações 

que criam uma lacuna de tempo entre a instituição do instrumento legal e sua aplicação. 

Assim, muitas vezes surgem novas demandas em decorrência das ações em execução, 

mas a legislação em vigor acaba por comprometer seu atendimento e o avanço social por já 

estar obsoleta. 

Em outros momentos, entretanto, por pressão de determinados grupos sociais ou 

segmentos corporativos, a legislação se adianta à estrutura e à realidade existente, causando 

também descompassos para a execução de uma política consistente, conseqüente e contínua.  

No caso do atendimento educacional especializado para alunos que apresentem 

necessidades diferenciadas da maioria, o próprio fato de existir um número considerável de 
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textos legais específicos, já demonstra a diversidade de entendimento conceitual e os 

equívocos que ainda permeiam essa questão.  

Alguns desses documentos são extremamente importantes ao definir a especificidade 

necessária para a garantia de equiparação de oportunidades para uma pessoa com deficiência, 

como a questão da acessibilidade física e de comunicação, que está prevista no texto da Lei nº. 

10.098/2000.  

No entanto, questões que envolvem a modalidade de ensino Educação Especial, tal 

como prevista na Lei Nacional das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – a LDB nº. 

9.394/96 –, recebe muitas vezes tratamento legal diferenciado, como se essa modalidade de 

ensino constituísse um “sistema paralelo” de ensino. 

Fazendo um recorte no tempo a partir dos últimos vinte anos, comento a seguir 

alguns dos principais documentos legais, do Brasil e do Estado de São Paulo, seguindo uma 

ordem cronológica crescente, e documentos doutrinários, como as declarações internacionais, 

que norteiam a escolarização de crianças e jovens com necessidades educacionais 

diferenciadas da maioria. 

A Constituição Federal de 1988, em vigor como Carta Magna do país, no Capítulo 

III, Seção I, Da Educação, mostrou-se avançada como instrumento jurídico, dada a época de 

sua concepção, na garantia do direito à educação de todos, sob uma perspectiva democrática, 

embora a realidade ainda se mostre aquém de diversos itens de seu texto, quase vinte anos 

passados.  

Em seu Artigo 206, assim se manifesta:  

“O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II. liberdade de aprender, ensinar,pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
(...)”. 

 

E, no Artigo 208, especifica que:  

            “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
III. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; (...).” 
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A leitura do inciso III do Artigo 208, ainda é extremamente polêmica e, muitas vezes, 

interpretada de acordo com os interesses dos diferentes grupos que atuam na atenção às 

pessoas com deficiência no país, sejam governamentais ou não. 

Ao introduzir o termo “educacional” no atendimento especializado, o texto diferencia 

a ação pedagógica da “ação clínica”, de intervenção da área de saúde no interior da escola. 

Cabe frisar que na história da atenção às pessoas com deficiências, essas sempre foram alvo 

da assistência social e posteriormente da medicina e dos serviços de saúde em geral, como as 

Santas Casas de Misericórdia. 

No Brasil, o interesse de médicos e psicólogos pela educação dos denominados 

“anormais” foi preponderante em torno de 1917.  

Jannuzzi (2004, p. 55) relata a orientação do psicólogo italiano Ugo Pizzoli, 

catedrático da Universidade de Modena, na Itália, em 1914, foi então convidado para 

reorganizar o Laboratório de Psicologia Experimental no Gabinete de Psicologia e 

Antropologia Pedagógica da Secretaria da Educação de São Paulo. O profissional explicava 

que a educação sofria influência de diversas ciências e a simbolizava como uma árvore, cujas 

raízes eram as ciências (a Sociologia, a Antropologia, a Psiquiatria, a Psicologia, a Anatomia, 

a história da escola, a legislação escolar e a higiene da casa e da escola, individual e coletiva. 

E, ainda, a Ortofrenia, a Pediatria e arte didática. E, do tronco comum, partiam dois galhos: 

 
[...] um forte, com folhas e frutos viçosos, representando a educação do 
normal; o outro, raquítico, com folhas e frutos mirrados, representando a 
educação emendativa, isto é, a do anormal. Nesse galho estavam as diversas 
deficiências, englobando os criminosos, tarados, idiotas, cretinos, imbecis, 
surdos-mudos, cegos de nascença e deficientes físicos. 

 

Plaisance (2004, p. 164), em estudo sobre o modelo médico, que focaliza o déficit do 

sujeito, constata que a passagem para o modelo atual, mais aberto do “tipo antropológico”, 

decorre da “banalização da situação de deficiência” do indivíduo. 

Selon l’étude, la nouvelle approche ‘permet une nouvelle stratégie qui facilite 
l’intégration’, grâce à une banalisation de la situation de celui qui était 
auparavant désigné comme ‘handicapé’, dans la mesure où le ‘besoin 
particulier’ peut s’étendre à des enfants très divers et à des moments divers de 
la scolarité de la même personne. C’est aussi le passage du modèle médical du 
‘handicap’ à un modèle plus ouvert, de type environnemental ou 
anthropologique.27 

                                                 
27 “Segundo o estudo, a nova abordagem permite uma nova estratégia que facilita a integração, graças a uma 
banalização da situação daquele que era então denominado deficiente, na medida em que sua necessidade 
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O texto da Constituição Federal vai além, quando acrescenta, “preferencialmente, na 

rede regular de ensino”. Embora muitos entendam como uma falha, uma brecha através da 

qual o sistema continuaria a segregar este segmento do alunado, para a época, foi um grande 

avanço. Com essa expressão, somada ao inciso I do Artigo 206, pode-se entender o 

reconhecimento do direito à escolarização dessas crianças e jovens como a de todos os demais 

e a garantia de atendimento educacional especializado às suas necessidades específicas. 

Aparentemente, inviabiliza a concepção de um sistema “paralelo” de ensino, como 

oficiosamente é tratada a modalidade Educação Especial. 

Seria realmente uma iniciativa revolucionária para o sistema educacional na época, 

não fosse o contexto sócio-cultural dominante, em que o acesso de todos à educação ainda se 

revelava como uma questão de concessão e não de direito. No entanto, o termo 

preferencialmente, e não o prioritariamente, realmente tornou possível até os dias atuais, a 

justificativa para a manutenção de escolas especiais, instituições especializadas com 

atendimento educacional para a grande maioria de pessoas com deficiência, e não para um 

número restrito, como quiçá, a lei se referisse. 

Esse fato fica mais evidente, quando em 24 de outubro de 1989, é sancionada a Lei nº 

7853, como primeiro instrumento jurídico do poder executivo federal, referente à Constituição 

de 1988, a dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência.  

Essa lei reflete inegavelmente um momento de conquista social, graças ao empenho 

das lideranças dos movimentos organizados de pessoas com deficiência, que se traduz na 

criação de um órgão responsável pela articulação das políticas setoriais, junto à Presidência da 

República, a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – 

a CORDE – disciplina ainda a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos, entre 

outros tantos avanços.  

 No âmbito educacional, transparecem as contradições, como resultado de forças 

antagônicas no entendimento sobre a escolarização das pessoas com deficiência.   

Na Lei nº. 7.853, em seu Artigo 2º, Parágrafo Único, Inciso I, que trata da educação, 

os itens, a e b, respectivamente, assim dispõem: 

 
                                                                                                                                                         
particular pode abranger crianças bastante diferentes e momentos diferentes da escolarização da mesma pessoa. 
É também a passagem de um modelo médico da deficiência a um modelo mais aberto, do tipo ambiental ou 
antropológico.” (Tradução livre desta pesquisadora). 
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“ - a inclusão no sistema educacional, da Educação Especial como 
modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 
1º e 2º graus,28 a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com 
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; 
- a inserção no referido sistema educacional  das escolas especiais, 
privadas e públicas [...]”  

 

A redação desses dois itens ratifica, ao mesmo tempo em que cria novas formas de 

segregação, agora instituídas legalmente. O item a cria um verdadeiro “sistema paralelo de 

ensino” ao regular e o item b eleva à condição de escola as instituições especializadas que,  

entre outros serviços de apoio, já ofereciam atendimento educacional, não necessariamente o 

escolar. 

No item f, esboça uma pequena reação à essa contradição na concepção de integração 

social das pessoas com deficiência:  

 
“ - a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos 
públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de 
se integrarem no sistema regular de ensino; [...]”  

 

Fraca reação, pois amplia a controvérsia: a possibilidade de matrícula aqueles 

“capazes (o termo “capaz” é relativo e depende dos parâmetros que, nesse caso, já eram pré-

estabelecidos) de se integrarem ao sistema regular de ensino”, reafirma a existência de um 

sistema “irregular” de “ensino paralelo”, ou seja, a Educação Especial, tal como era concebida 

na época. Assim, dificilmente uma criança ou jovem com deficiência entraria pela porta da 

frente do sistema educacional. Antes, teria de provar ser capaz de tal façanha.   

Em 1999, dez anos passados, essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº. 3.298. Na 

área educacional, foi revista a redação de alguns itens, mas não alterou substancialmente a 

questão. Esse Decreto, na Seção II – Do Acesso à Educação, em seu Artigo 24, determina nos 

incisos:  

 

“I - a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos 
públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrar na rede regular de ensino; 

                                                 
28 A LDB em vigor na época era a de nº. 5.692/86, cuja terminologia referente aos atuais ensinos de nível 
fundamental e médio, segundo a atual LDB nº. 9.394/96, era definida como 1º e 2º graus, respectivamente. 



 71 

II - a inclusão, no sistema educacional da educação especial como 
modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os 
níveis e as modalidades de ensino;” 

 

No inciso I, foi alterada a expressão sistema de ensino, por rede de ensino, mas 

mantiveram o texto “[...] capazes de se integrarem [...]”. No inciso II, a alteração foi um 

avanço, ao definir a Educação Especial “como uma modalidade de ensino que permeia 

transversalmente [...]” e não mais que “abranja” todos os níveis e as modalidades de ensino.  

Aparentemente, com essa redação, extirpa-se da estrutura do sistema educacional, um 

“sistema paralelo” de ensino para essas crianças e jovens. Na verdade, esse decreto nesse item, 

teve que atender à atual LDB nº. 9.394/96, que então já vigorava com novo enfoque, 

iluminado pelas Linhas de Ação da Declaração de Salamanca, de 1994.  

Contudo, ao manter no inciso III, o mesmo texto da Lei nº. 7.853, de 1989, afirma 

que “a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições especializadas públicas ou 

privadas;” mescla concepções de diferentes épocas: em 1989 trabalhava-se sob a ótica do 

princípio de integração social da pessoa com deficiência, já em 1999, o princípio que baliza as 

ações da política social é o da inclusão social. 

Ora, se os textos legais definem a Educação Especial como uma modalidade do 

sistema educacional, poderá assim contar, como as demais áreas da educação, com 

educadores. Ao se referir à equipe multiprofissional, supõe-se que são profissionais de outras 

áreas, prioritariamente da saúde. E, desse modo, o apoio com trabalho inter-setorial deveria 

constar como obrigatoriedade também na legislação da área da saúde.  

O trabalho conjunto da educação e da saúde é imprescindível em situações que 

surgem no cotidiano, por exemplo, quando o aluno possui determinadas especificidades que 

geram necessidade de apoio à sua escolarização. A atenção de diferentes áreas do 

conhecimento, quando trabalhando articuladamente, é muito importante. Contudo, na maioria 

das vezes em que a escola procura o interlocutor da saúde, esse não existe.  

Assim, a legislação determina trabalho interdisciplinar para a promoção da educação 

de crianças com necessidades especiais, mas só o faz no texto legal da educação, 

inviabilizando sua real aplicação. O gerenciamento de recursos humanos e de áreas 

programáticas de atuação no serviço público – e esse é o que atende no Brasil a maioria da 

população – é da competência do órgão executivo de cada setor, de modo que a legislação 

também tem de ser específica.   
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Mais adiante, o texto da Lei define como a Educação deve proceder em seu campo de 

atuação “[...] e adotará orientações pedagógicas individualizadas”. Eis aí, novamente o texto 

expressando até de forma prepotente a concepção de intervenção médica, clínica, na Educação 

Especial, em pleno 1999, quando o enfoque das políticas públicas já avançava para a idéia da 

“inclusão social”. 

O modelo concebido nesse texto de lei é o das instituições especializadas, e não, o de 

sistema de ensino. E tais contradições, aliadas à indefinição conceitual do instrumento legal, 

ocorrem quando esse se propõe a contemplar as diferentes forças políticas de grupos de 

posições conceituais antagônicas e com interesses diversos. Creio ser essa uma das causas da 

pouca clareza das diretrizes que deveriam nortear, não somente o sistema educacional, mas 

também, toda sociedade.  

Instrumentos de tal importância, porém controversos, geram instabilidade na forma 

de tratar questões sociais, historicamente frágeis e cujo fulcro é eminentemente de 

transformação cultural. O prejuízo não recai somente sobre as pessoas com deficiência, mas se 

estende a toda a população. 

No que diz respeito à legislação estadual, a Constituição do Estado de São Paulo de 

1989, no Capítulo III, Seção I – Da Educação, em seu Artigo 239, assim trata a questão: 

 

O Poder Público organizará o sistema estadual de ensino, abrangendo todos os 
níveis e modalidades, incluindo a especial, estabelecendo normas gerais de 
funcionamento para as escolas públicas estaduais e municipais, bem como para 
as particulares.[...] 
§ 2º – o poder público oferecerá atendimento especializado aos portadores de 
deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino. 

 

Seguindo nessa linha histórica, assistimos ao advento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – o ECA –, regido pela Lei nº. 8.069/90. Esse, ao tratar no Capítulo IV, Do 

direito à educação, acolhe o mesmo texto da Constituição Federal ao tratar de crianças e 

jovens portadores de deficiência, em seu Artigo 54: 

 

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...] 
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino [...]. 
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Nesse mesmo ano, reune-se em Jomtien (Tailândia) a Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos – Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem. Desse 

encontro, resulta a Declaração Mundial de Educação para Todos.  

Em linhas gerais, essa Conferência chama atenção para os problemas mundiais que 

afetam a todas as nações direta ou indiretamente, tais como: aumento populacional 

inversamente proporcional à melhoria de qualidade de vida nos países em desenvolvimento; 

industrialização e redução de investimentos na área social, particularmente em educação, 

pesquisas e saúde – mesmo em países ricos; conflitos entre países por questões econômicas e 

culturais; correntes migratórias e aculturamento; muitos segmentos populacionais excluídos de 

participação social, por desrespeito aos seus direitos fundamentais, e conseqüentemente, sem 

condições adequadas para o exercício de seus deveres, principalmente junto à cadeia 

produtiva, diminuindo as possibilidades de sustentabilidade e progresso econômico, cultural e 

social; e deterioração da educação, entre outros.  

Para reverter esse quadro, a proposta é a de que as nações devem estar atentas para a 

importância do trabalho conjunto, respeitando a soberania de cada uma e suas próprias 

necessidades. Esse trabalho compartilhado e de cooperação se delineia num Plano de Ação, 

cujo eixo central é o acesso de todos à educação, de forma a satisfazer necessidades básicas de 

aprendizagem, concebido “como uma referência, como um guia para todos aqueles 

comprometidos com a meta de educação para todos”, como consta em sua introdução. Ou 

seja, a possibilidade de execução de qualquer política pública séria e conseqüente se revela 

pelo conteúdo e pela forma de seu planejamento, bem como, pela dotação orçamentária 

correspondente. 

A Lei nº. 7.853, em seu Artigo 2º, Parágrafo Único, Inciso I, trata da educação e os 

itens a e b assim dispõem, respectivamente: 

 

– a inclusão no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade 
educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus,29 a 
supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e 
exigências de diplomação próprios; 
– a inserção no referido sistema educacional das escolas especiais, privadas e 
públicas; [...].   

 

                                                 
29 A LDB em vigor àquela época era a de nº. 5.692/86, cuja terminologia referente aos atuais ensinos de nível 
fundamental e médio (LDB nº. 9.394/96), era definida como 1º e 2º graus, respectivamente, como já explicado 
anteriormente. 
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 A redação desses dois itens ratifica a segregação, ao mesmo tempo em que cria 

novas formas, agora instituídas legalmente: o item a cria um verdadeiro sistema paralelo de 

ensino ao regular; e o item b eleva à condição de escola as instituições especializadas que, 

entre outros serviços de apoio, já ofereciam atendimento educacional, não necessariamente o 

escolar. 

No item f, esboça uma pequena reação a essa contradição quando se refere à 

concepção de integração social de pessoas com deficiência:  

 

– a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e 
particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no 
sistema regular de ensino [...]. 

 

No inciso I, foi substituída a expressão sistema de ensino por rede de ensino, mas 

mantiveram o texto “[...] capazes de se integrar [...]”.  

No inciso II, a alteração foi um avanço, ao definir a educação especial “como uma 

modalidade de ensino que ‘permeia transversalmente’ [...]”, e não mais, aparece a expressão 

“que abranja” todos os níveis e as modalidades de ensino.  

Pela redação do texto, a Educação Especial é definida como uma modalidade de 

ensino, porém o termo “educacional” não é acrescentado à expressão atendimento 

especializado, fato que permite a interpretação de oferta de diferentes tipos de atendimentos 

especializados, além do educacional. E, ao manter o texto federal – preferencialmente na rede 

regular de ensino –, agrava-se o equívoco comentado anteriormente, pois possibilita 

intervenções de diferentes profissionais, e não, somente a de educadores no espaço escolar. 

Esse texto expressa a forte “concepção médica” da educação de crianças e jovens com 

deficiências àquela época e que deixa resquícios até hoje no sistema educacional do estado. 

No Artigo 3 – Universalizar o Acesso à Educação e Promover a Eqüidade, da 

Declaração da Educação para Todos –, os portadores de deficiência aparecem no último item, 

o de número 5, com a seguinte redação:  

 
As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências 
requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade 
de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como 
parte integrante do sistema educativo. 
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Neste momento, não posso me furtar de tecer dois comentários: quando o texto se 

refere a “tomar medidas que garantam a igualdade de acesso [...] como parte integrante do 

sistema educativo [...]”, os relatores chamam a atenção para a importância de se prever que, 

desde o momento do planejamento das ações para o sistema educacional, essas devem conter 

medidas específicas para viabilizar o acesso à educação paras as pessoas com deficiência.  

Outro comentário que considero importante diz respeito à terminologia utilizada nos 

textos, legais ou não, ao se referirem às pessoas com comprometimentos físicos, mentais, 

sensoriais, psicológicos, de relacionamento social, muito diferenciados da maioria e que 

apresentam necessidades especiais. E, no caso específico da Declaração de Educação para 

Todos, é utilizada a expressão “portadores de todo e qualquer tipo de deficiência”.  

A questão que se apresenta é saber se os relatores do texto (e os conferencistas que o 

ratificaram) estariam se referindo a portadores de deficiência, segundo a denominação dessas 

categorias quanto às deficiências, propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda 

em uso.30  

Quando se utiliza a expressão “todo e qualquer tipo de deficiência”, estariam os 

redatores da Declaração pressupondo a extensão da palavra “deficiência” a transtornos 

invasivos do desenvolvimento (TID), ou distúrbios globais do desenvolvimento (DGD), como 

querem outros, para superdotação, autismo, síndromes, para quadros psíquicos e para 

problemas emocionais e sociais?  

Caso a primeira hipótese seja a verdadeira, deve-se entender que os demais distúrbios 

e transtornos citados acima não necessitam fazer parte necessariamente do planejamento dos 

sistemas educacionais? 

Registro a esse respeito duas considerações: a primeira é em relação a programas, 

políticas públicas e planos de ações, os quais se são realmente exclusivos para o segmento de 

portadores de deficiências – mental, física, visual, auditiva e múltipla –, esses deixam 

consciente e propositadamente desassistidos aqueles doentes mentais e os crônicos, os 

portadores de síndromes, os autistas, os superdotados etc.  

                                                 
30 Segundo a Organização Mundial de Saúde – a 0MS –, a classificação consta de: portador de deficiência visual, 
portador de deficiência auditiva, portador de deficiência mental, portador de deficiência física e portador de 
deficiência múltipla (quando houver duas ou mais das citadas associadas). 
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A segunda é refletir sobre o fato de que autoridades, gestores, legisladores e os 

profissionais de diferentes áreas, assim como a população em geral, entendem que o termo 

“deficiência” deva ser aplicado a todos aqueles que, por condições específicas, apresentam 

necessidades muito diferenciadas da maioria, dificultando sua participação social.  

Acredito ser ingenuidade supor que os níveis hierárquicos superiores desconheçam as 

especificidades apresentadas como demandas sociais a serem atendidas. Na própria história da 

educação de pessoas com deficiência no Brasil, encontra-se desde 1917 a preocupação das 

autoridades com o encaminhamento dos chamados “anormais”, como explica Jannuzzi (2004, 

p. 53) em sua pesquisa sobre os autores da época:  

 

A defesa da educação dos anormais foi feita em função da economia dos cofres 
públicos e dos bolsos dos particulares, pois assim se evitariam manicômios, 
asilos e penitenciárias, tendo em vista que estas pessoas seriam incorporadas 
ao trabalho. [...] Daí a alegação de que os anormais não devem ser parasitas. 
Segundo Santos (1917, p. 153), ‘[...] as sociedades de amanhã serão 
caracterizadas por um rigoroso espírito de seleção, de diferenciação funcional, 
de molde a designar a cada indivíduo a sua órbita de ação para a harmonia do 
conjunto. Ai dos resíduos! Ai dos parasitas! Cada um valerá o que produzir!’. 

 

A generalização excessiva em nome da quebra do preconceito, como o uso de 

expressões demagógicas, como “todos nós somos deficientes” ou “pessoas especiais”, é uma 

armadilha, pois a abordagem da “inclusão social” pressupõe também o planejamento de 

medidas específicas, para que se garanta a participação social positiva a todos. Ao 

desqualificar a especificidade do indivíduo, o discurso da “democracia da globalização”  

acirra a segregação.  

Aparentemente irrelevante, essa discussão ocorre insistentemente em encontros que 

tratam de questões relativas a pessoas com deficiência. Considerada de pouca importância, 

pode causar, no entanto, impedimentos à execução de ações e ao provimento adequado de 

serviços, sobretudo, para os gestores a ausência de conhecimento de indicadores situacionais, 

do perfil do público-alvo e de embasamento técnico-científico.  

Sem critérios adequadamente conhecidos, refletidos e discutidos, a concepção de 

políticas públicas fica prejudicada ou se torna tendenciosa. Assim é que, muitas vezes, são 

desenvolvidas ações retrógradas de caráter mecanicista e excludente em nome de atendimento 

emergencial às reivindicações populares e a mando do judiciário, por falta de conhecimento, 

de interesse e de discussão dos mandatários com os profissionais das áreas técnicas. 
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Dessa mesma forma, se comprometem os textos legais, os programas de governo, a 

concepção de serviços institucionais da iniciativa privada, o planejamento, enfim, todas as 

medidas que devem ser executadas. E, quando não se conhece o indivíduo – ou os grupos 

populacionais e suas demandas –, o planejamento ganha tal subjetividade que a execução das 

medidas propostas implica duplicação e desperdício de recursos. 

A concepção de uma política social, mais do que comprometer, pode conduzir a 

decisões equivocadas ou tendenciosas sobre o aporte de recursos diante das especificidades e 

necessidades das pessoas, tanto em termos de orçamento, formação e preparação de recursos 

humanos, como para identificação de áreas setoriais prioritárias (educação, saúde, promoção, 

transportes, trabalho, assistência, dentre outras).  

Há ainda um ponto, não menos importante, que se refere à agenda de conquistas e 

lutas dos movimentos sociais organizados pelas pessoas com deficiências. Refiro-me aqui à 

deficiência, segundo a classificação da OMS, já especificada na nota anterior. Essa indefinição 

e abrangência da terminologia dispersam o foco das ações pleiteadas junto à sociedade de 

maneira geral e, mais especificamente, junto ao Poder Público.  

Nesse sentido, a Organização Mundial das Nações Unidas aprovou, em 13 dezembro 

de 2006, durante a Assembléia Geral das Nações, e abriu para assinatura de ratificação, em 30 

de março de 2007, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiências. 

Essa Convenção, em seu Artigo 1º, assim expõe seus propósitos e define quem são as 

pessoas com deficiência: 

 

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o 
exercício pleno e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela 
sua dignidade inerente.  
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. 

 

Essa é, então, a mais recente e provável (após apreciação dos governos dos países 

membros) conceituação mundial sobre deficiência. O que fica evidente é a abolição do termo 

“portadora” e a expressão adotada “pessoa com deficiência”, que deverá provavelmente 

compreender todas as situações específicas discutidas até aqui.  
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Deve merecer destaque no texto a referência a “impedimentos de longo prazo de 

natureza mental e intelectual”. Essa redação pode sugerir deficiência mental, distúrbios 

globais do desenvolvimento, autismo, psicoses, dentre outros comprometimentos, se a palavra 

“mental” compreender também os impedimentos de natureza psíquica. E, nessas condições, 

como fica a questão das “altas habilidades ou superdotação”?   

Nesse percurso cronológico por textos legais mais abrangentes, encontra-se em 1994 

a Declaração de Salamanca e sua Linha de Ação para as Necessidades Educativas Especiais. 

Como ficara determinado, durante a realização da reunião anterior, em Jomtien, em 1990 – 

ocasião em que foi redigida a Declaração Universal de Educação para Todos –, realizou-se em 

Salamanca (Espanha), em 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais: Acesso e Qualidade.  

Essa Conferência foi patrocinada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (a UNESCO) e pelo Ministério da Educação e Ciência da 

Espanha. Nessa ocasião, reuniram-se representantes de 92 países, 25 organizações 

internacionais, além de representantes de organizações não governamentais, representantes 

das Nações Unidas, especialistas e altos funcionários de educação e administradores, os quais 

aprovaram a citada Declaração. 

O objetivo dessa Conferência era atender de maneira mais focalizada à problemática 

educacional de grupos populacionais mais fragilizados, então denominados, grupos de pessoas 

com necessidades educativas especiais, dentre os quais se encontram as pessoas com 

deficiência. 

Pela primeira vez, foi adotada a expressão “pessoas com necessidades educativas 

especiais” como terminologia mundial31 para denominar crianças e jovens com acentuadas 

diferenças da maioria.   

Situando essa discussão no tempo, Plaisance (2004, p. 164) assim discorre:  

 

Ensuite, l’étude se situe dans la perspective d’un changement de regard sur les 
personnes, handicapées, en examinant les propositions de nouvelles 
terminologies, comme celle de besoin éducatif particulier (avec référence au 
Rapport Warnock, de 1978). 

                                                 
31 No Reino Unido, essa expressão já havia sido utilizada no Relatório Warnock, em 1978. Conforme 
Carvalho (2000, p. 39): “Trata-se do relatório de uma investigação que durou quatro anos acerca das 
condições da educação especial inglesa, nos anos de 70”. 
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[...] puis,  plus récemment (à partir de la deuxième moitié des années 70), en 
faveur des politiques dites d’intégration. Au lieu de privilégier, comme ce fut 
longtemps le cas, des institutions traditionnelles spéciales (établissements 
séparés ou classes spéciales insérées dans les établissements ordinaires), on 
s’est orienté vers la promotion de l’intégration scolaire des enfants handicapés, 
ou encore, de manière plus ambitieuse, vers une éducation inclusive, au nom de 
la non discrimination. Parallèlement, dans certains pays, les enfants eux-
mêmes ne sont plus systématiquement désignés comme handicaps, mais comme 
ayant des besoins éducatifs particuliers.32 

 

Há no texto da Declaração um avanço conceitual, ao pautá-lo pelo princípio da 

equiparação de oportunidades, e não mais, pelo equivocado, embora aparentemente bem 

intencionado, princípio da igualdade de oportunidades.  

No Brasil, a expressão “necessidades educacionais especiais” foi incorporada pela 

atual LDB nº. 9.394/96, como se verifica em seu Art. 4º inciso III – Sobre Educandos com 

necessidades especiais, e no capítulo V, que trata da Educação Especial.  

Quando se refere à Educação Especial à luz da Declaração de Salamanca, a nova 

LDB, nesse mesmo Capítulo V, confere ao atendimento educacional especializado o caráter 

de modalidade de educação escolar a ser ofertada ao aluno em qualquer momento do seu 

percurso escolar, preferencialmente, no ensino regular e, de acordo com sua necessidade, de 

formas diferenciadas.  

Ao reconhecer a Educação Especial como uma modalidade de ensino, a LDB lhe 

proporciona a perspectiva de transversalidade e deve assim ser entendida, porque perpassa todo 

o fluxo escolar: da educação infantil ao ensino superior. 

Desse modo, a Educação Especial não é um subsistema ou um sistema paralelo de 

ensino: consiste em um conjunto de recursos que devem ser organizados e disponibilizados nos 

sistemas de ensino e nas unidades escolares aos alunos que necessitarem de apoios educacionais 

diferenciados da maioria. 

                                                 
32 Na seqüência, o estudo se situa na perspectiva de uma troca de olhar sobre as pessoas deficientes, 
examinando as proposições de novas terminologias, como a de necessidade educativa particular (em referência 
ao Relatório Warnock, de 1978). 
Depois, mas recentemente, (a partir da segunda metade dos anos 70), em favor de políticas ditas de integração. 
Em vez de privilegiar, como fora há muito o caso, instituições tradicionais especiais (instituições separadas ou 
classes especiais inseridas em instituições comuns), orienta-se para a promoção da integração escolar de 
crianças deficientes, ou ainda, de modo mais ambicioso, para a educação inclusiva, em nome da não-
discriminação. Paralelamente, em alguns países, as próprias crianças não são mais sistematicamente 
designadas como deficientes, mas como portadoras de necessidades educacionais particulares. (Tradução livre 
desta pesquisadora). 
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A LDB utiliza a expressão “necessidades educacionais especiais” e pretende assim 

descaracterizar o conceito centrado no aluno como o de um sujeito que carrega consigo um 

déficit. E, ao generalizar a terminologia, já que, de alguma maneira, todos os alunos apresentam 

diferentes necessidades em seus modos de aprender, a legislação pretende ser coerente com o 

“modelo democrático de inclusão social” e transfere para a sociedade, para o poder público e 

para a escola a responsabilidade de promover políticas, ações e recursos que atendam a essas 

necessidades educacionais dos alunos. E, assim, prioriza a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais no sistema regular de ensino, proporcionando a transversalidade à 

Educação Especial em todos os níveis de ensino.  

A transversalidade resgata duas concepções equivocadas da LBD anterior, a nº. 

5.692/89: o atendimento especializado, a partir da LDB nº. 9.394/96, deve ser disponibilizado 

desde a educação infantil ao ensino superior, extinguindo a concepção de Educação Especial 

como um nível de ensino exclusivo para os alunos com necessidades especiais e, portanto, 

“paralelo” ao sistema regular.  

Além disso, a Educação Especial era ofertada somente no nível fundamental que é, 

segundo a Constituição Federal, o único nível de ensino obrigatório e gratuito. Esse fato 

reforçava a Educação Especial como o “ensino fundamental possível” a alunos com 

necessidades especiais. No entanto, buscando sua fundamentação na “inclusão social”, a 

educação das pessoas com necessidades especiais foi ressignificada, passando a ser incluída na 

agenda dos sistemas regulares de ensino, como um direito e não mais como uma concessão. 

O Plano Nacional de Educação, contido na Lei nº. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, 

atende ao preconizado na Declaração de Salamanca e às determinações legais da Constituição 

Federal, Art. 208, Inciso III e ao Capítulo V da Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº. 9.394/96. 

O Capítulo V se refere à Educação Especial nessa Lei regulamentado pelo Conselho 

Nacional de Educação somente em 2001, na Câmara de Educação Básica e deu origem a 

documentos que norteiam os sistemas de ensino em nível nacional: o Parecer CNE/CEB nº. 

17/2001 – Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e sua respectiva 

Resolução CNE/CEB nº. 2/2001. 

A Resolução nº. 2, como é conhecida na área educacional, norteia o sistema 

educacional conceitualmente quanto à inclusão escolar de alunos com necessidades especiais, 

especifica quem são esses alunos; como deve ser a estrutura de serviços – escola especial, 
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classe especial, sala de recursos, classe hospitalar, atendimento itinerante ou atendimento 

domiciliar –; delineia procedimentos para a Educação Especial – encaminhamentos, instituições 

especializadas, funcionamento dos serviços, currículo, avaliação e terminalidade específica, 

formação para o trabalho –; e indica o novo perfil do professor especializado e do professor de 

classe comum. Nesse último quesito, pouco se aprofunda e remete à Câmara de Ensino 

Superior decisões sobre a formação desse professor. 

Fundamentalmente, a Resolução nº. 2 detalha e ratifica – como não poderia deixar de 

ser, do ponto de vista do ordenamento legal – a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a LDB em vigor. 

Os pontos mais polêmicos dessa resolução permanecem os mesmos: a terminalidade 

específica, ou seja, os critérios para a expedição do certificado de conclusão da educação básica 

quanto aos jovens com deficiência mental e a manutenção das escolas especiais como 

alternativa educacional para crianças e jovens com necessidades especiais. 

Segundo os Artigos 2º e 7º da Resolução 2, o aluno com necessidades especiais deverá 

ser matriculado no ensino regular. Esse texto configura um avanço para o sistema de ensino. 

Assim compreendida então nessa Resolução, 

 

[...] a educação especial se constitui no atendimento educacional especializado 
oferecido em caráter complementar ou suplementar à escolarização do aluno com 
necessidades especiais no ensino regular. Em casos extremamente excepcionais 
(impedimentos de tal ordem que a freqüência do aluno na escola ocasione 
prejuízo para sua saúde, ou necessidade de internação para intervenção clínica), 
oferece-se atendimento domiciliar ou classes hospitalares. 

  

No entanto, essa Resolução ainda mantém o caráter substitutivo da Educação Especial 

no ensino regular, quando determina que: 

 

[...] crianças e jovens cujo comprometimento intelectual e emocional seja tão 
acentuado que impeça sua independência no sentido de compreender as 
atividades de vida diária, de se beneficiar do currículo comum e das demais 
atividades escolares, inclusive da socialização, podem excepcionalmente ser 
atendidas juntamente com sua família, por um período de tempo determinado, em 
serviços interdisciplinares com equipe multiprofissional.  

 

Em seguida, no mesmo texto se define que:  
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[...] a Educação Especial é um conjunto de recursos físicos, estruturais, humanos 
e pedagógicos, que devem ser organizados e disponibilizados nos sistemas de 
ensino, aos alunos que necessitem de apoios educacionais diferenciados da 
maioria. Assim, o processo de escolarização dos alunos com necessidades 
especiais cabe ao ensino regular. 

 

No Art. 60 da LDB e no Art. 10 da Resolução 2, ao se referirem à regulamentação de 

escolas especiais para o atendimento de alunos que não se beneficiariam da escola comum, 

mantêm a dubiedade em relação ao percurso escolar desses alunos e a interpretação fica, mais 

uma vez, aberta e favorece a manutenção de “rede alternativa de ensino especial”.  

A interpretação foi assim acolhida por instituições especializadas, as quais passaram a 

regularizar sua estrutura organizacional para funcionarem como escolas com capacidade para 

complementar e suplementar o apoio necessário à escola comum ou para substituí-la. No 

entanto esse entendimento contraria a Linha de Ação da Declaração de Salamanca, naquilo que 

essa reorienta o papel das instituições especializadas para funcionarem como centros 

especializados de apoio às escolas, os quais devem ser constituídos por equipes 

multiprofissionais. 

Esse fato gerou um movimento entre as grandes federações de instituições 

especializadas, pressionando o poder publico a rever a legislação de convênios por meio dos 

quais essas organizações recebem subsídios públicos para sua manutenção. 

A legislação que regulamenta o repasse de recursos do poder público para instituições 

especializadas, tanto em nível federal como estadual demonstra a ambigüidade de tratamento, 

de interesses ou de concepção dentro de uma mesma esfera de poder entre diferentes setores.  

Por mais que o trabalho junto à rede pública seja pautado pela coerência de concepção, 

pela ética e por demandas da escola, sempre há um limite de ação para a equipe técnica 

responsável pelo setor. 

As instâncias de poder que decidem as dotações orçamentárias são prioritariamente 

políticas e imunes às argumentações técnicas, tanto no poder legislativo como no executivo. As 

pressões de grupos de interesse organizados são poderosas, pois contam com a desinformação 

da mídia e da população para imprimir um caráter político a seu movimento, alardeando como 

omissão do poder público o não-atendimento a suas reivindicações. E essa situação causa um 

desserviço à causa da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, pois, entre outros 

prejuízos, retoma o caráter assistencialista de atenção a essas pessoas. Desse modo, mais uma 

vez, seus direitos se transformam em concessões paternalistas da sociedade. 
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Como me refiro anteriormente, apesar de o texto da LDB e da Resolução CNE/CEN 

nº. 2/2001 priorizarem a inclusão do aluno com necessidades especiais no ensino comum, resta 

a possibilidade de encaminhamento para as instituições especializadas “os que não se 

beneficiarem da escolarização comum”. 

A controvérsia encontra-se no fato de que, ao orientar os sistemas de ensino para a 

execução de convênios com essas associações, ressalta a importância de que seja verificada a 

organização desse serviço. Dessa forma, segue a regulamentação para o funcionamento de uma 

escola de educação infantil e de ensino fundamental, ou seja, como uma escola regular, 

“assegurando-se que o currículo escolar observe as diretrizes curriculares nacionais para as 

etapas e modalidades da Educação Básica”. Ora, se esses alunos necessitam de “adaptações 

curriculares tão significativas que a escola comum não consiga prover”, nem mesmo as classes 

especiais existentes nas escolas regulares poderão servir para esse fim, pois penso que não há 

motivo para que as instituições se configurem como instituição de ensino e sigam as normas de 

organização da escola regular. 

Essa abertura da legislação é questionável, dada a inexistência de critérios mais claros 

que a possam definir. Assim, sua interpretação é subjetiva e se condiciona à leitura da equipe de 

profissionais e da família. Trata-se de algo preocupante, sobretudo, quando se referir ao 

encaminhamento de alunos da escola pública oriundos de camadas sociais desfavorecidas.  

No caso da rede pública estadual, o setor responsável pelo controle dos serviços 

prestados, pela documentação e pela prestação de contas é o de planejamento e orçamento, 

ficando a supervisão descentralizada quase que restrita somente à orientação para viabilização 

de convênios com entidades. Por outro lado, além do pagamento de professores para atuarem na 

instituição, o poder público repassa recursos per capita/aluno, o que estimula a manutenção 

dessas crianças e jovens nas chamadas escolas especiais. 

Outra questão polêmica é o fato de esses convênios não atenderem as demandas da 

escola comum, como está previsto em lei: o atendimento complementar e suplementar realizado 

por equipes de profissionais com diferentes formações para o apoio especializado para os 

alunos que freqüentam o ensino regular. 

O volume de aporte financeiro às instituições especializadas no Estado de São Paulo, 

no período de 1995 a 2002, cresceu na ordem de 400%, enquanto os recursos voltados para o 

serviço de Educação Especial para alunos com necessidades especiais matriculados na rede 

pública mantiveram-se praticamente os mesmos nesse período.  
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Apesar de suficientes para a execução das metas propostas, o trabalho desenvolvido 

oportunizou o acesso ao ensino regular para esses alunos e tornou possível dobrar o número de 

matrículas de 2001 a 2006.  

Em 2001, havia 14.267 alunos com necessidades especiais matriculados na rede 

regular de ensino, total que passa a 32.200 alunos em 2006.  

Enquanto que, em 2001, havia 15.300 alunos atendidos em instituições conveniadas 

com a Secretaria de Estado da Educação, esse número sobe para 31.653 alunos, em 2006. 

 O montante de recursos repassados para essas entidades, somente em 2005, atingiu a 

cifra de R$ 54.429.846,00, enquanto que as ações de Educação Especial da rede pública 

receberam em valores brutos cerca de R$ 4.500.000,00. Desse total, após sofrerem 

remanejamentos de recursos para áreas denominadas prioritárias da SEE, foram efetivamente 

executados pelo CAPE, R$ 1.998.000,00.33 

Um movimento liderado pela federação de uma das associações de atendimento 

especializado a pessoas com deficiência no País pleiteou junto aos senhores deputados uma 

emenda constitucional para que, além do que já lhes era repassado por convênios, recebessem 

os mesmos recursos das escolas públicas, uma vez que eram escolas. Utilizando a mídia – 

graças a uma verdadeira campanha de caráter discutível, uma vez que expunha a imagem das 

pessoas deficientes – despertou no público uma visão assistencialista e exacerbou a idéia de que 

os serviços exclusivos às crianças com deficiência eram a melhor e quase que única forma de 

educá-las.  

Em 4 de dezembro de 2001, a Assembléia Legislativa paulista aprovou a Proposta de 

Emenda à Constituição Estadual (PEC) nº. 19/2001, a qual permite ao poder público destinar 

parcela dos recursos do Tesouro do Estado à Secretaria de Estado da Educação para a 

celebração de convênios com as entidades filantrópicas.  

Como resultado desse fato e para que se possa avaliar o impacto da medida, em 2008, 

o montante de recursos destinados a 284 entidades conveniadas com a SEE, para atenderem 32 

mil alunos com necessidades especiais é de R$ 65.500.000,00,34 enquanto os recursos da rede 

pública para a Educação Especial permanecem o mesmo do ano anterior no orçamento do 

Estado e dependem da aprovação dos senhores deputados da Assembléia Legislativa paulista. 

                                                 
33 Dados da Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional – a ATPCE da SEE – extraídos do 
Relatório dos Convênios Assistenciais – 2005 e do Relatório de Recursos Distribuídos CAPE/FDE-2007. 
34 Fonte: www.educacao.sp.gov.br. Notícias. Acesso em 1.fev.2008. 
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O Governo Federal, apesar de estar desenvolvendo um amplo programa nacional 

voltado para a educação inclusiva junto às redes públicas de ensino, sofreu no fim de 2001 uma 

situação semelhante à do Estado de São Paulo. Além do repasse de recursos para instituições 

especializadas não governamentais, que já executava, criou mais um programa de assistência 

financeira às entidades sem fins lucrativos, sem necessidade de comprovação de gastos, o 

denominado Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado aos 

Educandos Portadores de Deficiência – o PAED.  

Essa relação entre o poder público e as instituições fragiliza o objetivo de inclusão 

escolar nas diretrizes da política educacional do próprio poder público e se configura como 

mais uma das contradições existentes no sistema de ensino. Além desse fato, a política assim 

adotada traz sérias conseqüências para a educação de crianças e jovens e diminui as 

possibilidades de melhoria da sua qualidade de vida quando adultos. 

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo, antecipando-se ao nível federal, pela 

autonomia que lhe concede a legislação, havia publicado em 2000 a Indicação CEE/SP nº. 

12/2000 e a correspondente Deliberação CEE/SP nº. 5/2000, regulamentando o atendimento 

educacional destinado a crianças e jovens com necessidades especiais no sistema educacional 

de São Paulo. 

A rede pública estadual, à luz dessa regulamentação, instituiu no mesmo ano a 

Resolução SEE nº. 95/2000, determinando as diretrizes para a Educação Especial, para a 

estrutura e o funcionamento de serviços, especificando o perfil dos professores, a 

terminalidade específica e os encaminhamentos que deveriam ocorrer posteriormente.  

Alguns avanços podem ser destacados, como o controle dos encaminhamentos para a 

classe especial, indicando para a gradual transformação das mesmas em salas de recursos; a 

constituição de equipe escolar, para definição dos encaminhamentos e estipulando critérios 

mais rigorosos para criação de novas classes especiais; dentre outros.  

Entretanto as determinações mais importantes e que provocaram uma verdadeira 

revolução na rede pública – gerando muita resistência pelos mais variados motivos como 

abordarei em outro capítulo – foram duas medidas que acabaram com a inércia e a omissão dos 

profissionais da rede diante da situação da escolarização dessas crianças: a obrigatoriedade de 

matrícula do aluno com necessidade especial no ensino fundamental, ou seja, como qualquer 

outra criança, sua entrada no sistema educacional deve ser realizada pela via do ensino regular. 

Para tanto, foi extinto o laudo médico, a avaliação clínica de um único profissional de saúde – 
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conforme indicava a então revogada Resolução nº. 247/86 – que detinha o poder de definir para 

os pais e para a escola, num formulário de receituário médico, o futuro educacional dessas 

crianças.  

Essas duas medidas foram fundamentais, pois a desestruturação provocada – natural 

em qualquer processo de mudança – despertou professores, coordenadores e gestores para 

questionamentos que extrapolam o âmbito da Educação Especial.  

Foram desvelados outros instrumentos de exclusão no interior do próprio sistema, tais 

como as condições precárias da formação inicial dos educadores pela duvidosa qualidade de 

alguns cursos superiores; a falta de sintonia entre os programas de formação em serviço e as 

necessidades reais da rede; a fragilidade de fundamentação teórica e de prática de ensino dos 

professores e de gestores; a ética profissional nas relações intra-escolares; o preconceito em 

relação aos alunos das classes populares, os quais constituem praticamente 90% ou mais da 

rede pública; o desvirtuamento dos serviços especializados utilizados para o encaminhamento 

de alunos em situação de fracasso escolar, então denominados deficientes mentais; e tantas 

outras situações criadas pela Resolução SEE nº. 95/2000. 

Confesso que foi um grande desafio para a equipe de Educação Especial da Secretaria 

– e para mim, particularmente porque estava na direção do serviço – sustentar a pressão de 

professores especializados que, num primeiro momento, compreenderam equivocadamente que 

seu trabalho estava encerrado. Por outro lado os professores comuns se diziam despreparados 

para esse alunado; as equipes regionais de supervisão se sentiram sobrecarregadas, pois 

deveriam capacitar professores e reestruturar os serviços especializados existentes, dentre tantas 

outras iniciativas; e as instituições especializadas enxergaram nessas medidas a perda de sua 

clientela de atendimento.  

Toda essa pressão era acrescida por outra: a dos pais, tanto daqueles que resistiam a 

colocar seu filho em escola comum, quanto dos que queriam que seu filho fosse matriculado na 

escola regular e esperavam que essa contasse imediatamente com serviço de apoio 

especializado. Ainda hoje, há carência de professores especializados para suprir todas as 

escolas da rede estadual – cerca de 5.500 escolas, um quadro que tende a se agravar com a 

política de ensino superior e a extinção das habilitações em cursos de Pedagogia. 

O Ministério Público, como é natural ao seu papel, fez diversas demandas ao serviço 

de Educação Especial, mas de forma muito semelhante àquela dos pais: ora de forma 

conservadora, ora pela inclusão idealizada e radical. 
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A Resolução SEE nº. 95/2000 foi alterada recentemente pelas Resoluções SEE nº. 

8/2006 e nº. 2/2007, atendendo às investidas persistentes feitas junto ao Gabinete do 

Secretário, em nome da Educação Especial.  

O corpo da Resolução 95 da rede, como é conhecida, continua a vigorar, mas com 

alterações que considero uma conquista diante do caráter eminentemente burocratizado que 

assola os serviços públicos.  

As contribuições mais importantes para viabilizar o trabalho docente e o 

atendimento especializado nas escolas da rede estadual se referem à normatização da 

chamada terminalidade específica, ou seja, foram estabelecidos critérios para expedir a 

certificação do ensino fundamental aos alunos que não puderem atingir os parâmetros 

exigidos para sua conclusão e, por causa da idade, se beneficiarão de projetos especiais que 

favoreçam sua independência e sua inserção social.  

Essa orientação era necessária, pois havia um grande número de alunos com idade 

avançada e com acentuada defasagem idade/série que permaneciam nos serviços 

educacionais das escolas da rede pública de ensino por anos a fio, por falta de 

encaminhamento a outros equipamentos sociais. E os critérios para a terminalidade 

precisavam ser também mais bem definidos, para que não se transformassem num 

instrumento de preconceito e de avaliações incorretas por parte de profissionais incautos.  

A anuência da família, a avaliação do caso por uma equipe da escola, passando 

pelo Conselho de Escola e, posteriormente, visado pelo supervisor de ensino da Regional 

responsável pela escola, foram as formas encontradas para envolver todos os responsáveis 

nesse processo. 

Entretanto, das ações que conseguimos executar, considero uma conquista 

excepcional a consolidação do serviço itinerante no Estado, regulamentado pelas 

Resoluções SEE nº. 95/2000, nº. 8/2006 e nº. 2/2007. Esse serviço não é novidade e já 

existiu na SEE, eminentemente para a área de deficiência visual, mas não era 

regulamentado legalmente, constituindo-se quase como um serviço voluntário dos 

professores.  

Essa forma de atuar persistia em algumas delegacias regionais, por iniciativa de 

professores especializados, os quais que se sentiam responsáveis e sensibilizados pela 

situação de alguns alunos. Trata-se de uma atitude louvável, embora essa atividade não 
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pudesse acontecer como voluntariado, por abnegação de alguns profissionais e de forma 

aleatória, assistemática e assistencialista.  

Algumas regiões do Estado contam com poucos ou com nenhum professor 

especializado, fato que prejudica a criação de salas de recursos que sirvam como apoio aos 

alunos com necessidades especiais. Desse modo, ao invés de deslocarem diversas crianças 

de diferentes localidades para um serviço especializado, situado em outra localidade 

distante de sua moradia, a melhor alternativa encontrada foi a do professor especializado se 

deslocar para a escola onde o aluno está matriculado, estabelecendo um plano de trabalho e 

um cronograma adequado às necessidades específicas de cada aluno. Para tanto, a estrutura 

administrativa da Secretaria deveria rever sua forma de enquadrar esse profissional, quanto 

à sua situação funcional e quanto ao pagamento das horas-aula necessárias ao seu 

deslocamento.    

Foi uma verdadeira batalha junto ao setor responsável pelo pagamento e pelo 

controle de recursos humanos da SEE, mesmo com Resolução do Secretário publicada, para 

que fossem concedidos aos professores especializados a formalização do serviço itinerante e 

o pagamento das aulas.  

Esse fato possui um efeito demonstrativo do que apresento nesta tese: a 

necessidade de mudanças mais profundas, estruturais no sistema de ensino. E, para 

conseguir concretizar uma demanda da comunidade escolar – alunos com necessidades 

especiais, educadores e famílias –, foi necessário o enfrentamento com setores 

intermediários de poder, cujas ações confirmam e mantém o status quo da estrutura 

burocratizada e hierarquizada e engessa a educação.  

Outro ponto nevrálgico da legislação foi estabelecer a condição de que as classes 

especiais existentes fossem se transformando em salas de recursos, de modo que seriam 

criadas outras somente se houvesse comprovada necessidade dentro de critérios 

estabelecidos nos Artigos 7º, 8º, 9º e 10º. 

Nesse processo de mudança, posso afirmar que o serviço de Educação Especial contou 

com o apoio e o voto de confiança do Gabinete da Secretaria da Educação de 2001 a 2007. E, 

enquanto trabalhei nesse grupo na condição de Diretora, considero que alcançamos mudanças 

significativas para a educação, como será exposto oportunamente. 

 

 



 89 

2.2 Diferentes vertentes conceituais e inclusão escolar 

 

A política educacional e os planos de medidas devem ser executados à luz de 

determinações legais, porém as leis também se fundamentam como é da natureza do processo 

evolutivo da sociedade, pelas concepções que melhor respondem às demandas e às 

necessidades das pessoas numa determinada época de sua história. 

Essa contribuição de forma organizada e sistemática, feita pelos pesquisadores e 

estudiosos, tanto quanto a legislação vem agregar inovações substanciais para a melhoria da 

qualidade de vida de todos. Os estudos de diversas áreas do conhecimento, dentre elas, a  

Sociologia, têm contribuído significativamente com a Pedagogia para, a partir de a 

compreensão de diferentes contextos tornar possível a denominada “educação inclusiva”. 

 Os sujeitos ou os grupos minoritários historicamente segregados e estigmatizados se 

posicionam no tecido social de acordo com a concepção que a sociedade possui de indivíduo, 

de comunidade e por seus valores éticos, morais e culturais, contextualizados num dado tempo 

e lugar.  

Assim, a mudança de paradigmas, de princípios morais e filosóficos que a norteiam 

ocorre por movimentos produzidos por essa mesma sociedade que em seu processo evolutivo 

e de desenvolvimento cria novas demandas, se reorganiza, se estrutura em movimentos 

sociais. Dos encontros e manifestações gradativamente são produzidos documentos e normas 

retratados em políticas e textos legais que passam então a regular as novas relações sociais.  

Como explicado por Bourdieu (1989, p. 37),  

 
Para não ser objeto dos problemas que se tomam para objeto, é preciso fazer a 
história social da emergência desses problemas, da sua constituição 
progressiva, quer dizer, do trabalho coletivo – freqüentemente realizado na 
concorrência e na luta – o qual foi necessário para dar a conhecer e fazer 
reconhecer esses problemas como problemas legítimos confessáveis, 
publicáveis, públicos, oficiais (...). Em todos os casos, descobrir-se-á que o 
problema, aceite como evidente pelo positivismo vulgar ( que é a primeira 
tendência de qualquer investigador), foi socialmente produzido, num trabalho 
coletivo de construção da realidade social e por meio desse trabalho; e foi 
preciso que houvesse reuniões, comissões, associações, ligas de defesa, 
movimentos, manifestações, petições, requerimentos, deliberações, votos, 
tomadas de posição, projetos, programas, resoluções, etc. para que aquilo que 
era e poderia ter continuado a ser um problema privado, particular, singular, 
se tornasse num problema social, num problema público, de que se pode falar 
publicamente – (...) ou mesmo num problema oficial, objeto de tomadas de 
posição oficiais, e até mesmo de leis ou decretos.  
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Desde a década de 70 em escala mundial, as discussões sobre inclusão social estão 

gerando profundas transformações no pensar e no agir da sociedade, o que altera 

substancialmente a prática das relações estabelecidas até então. Já em 1988, a nossa 

Constituição Federal, já sinalizava em seu Art. 208, inciso III – “atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”, o 

preceituado em 1994 pela Declaração de Salamanca em sua Linha de Ação em Novas Idéias 

Sobre Necessidades Educativas Especiais, no Item 7: “O princípio fundamental da escola 

inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter.”.  

A denominada “inclusão social” é uma formulação ideológica que aponta para os 

seguintes princípios: o de reconhecer e respeitar as diferenças e a equiparação de 

oportunidades frente à diversidade de condições humanas, como expõe Paula (1996, p. 98):  

 

O acesso à cidadania é hoje, o grande problema ético do nosso tempo, o de 
como a nossa consciência moral pode ser aplicada ao constatar a injustiça e a 
desigualdade. Uma sociedade pode julgar-se ética e negar a cidadania como 
direito de qualquer homem? No Brasil, a desigualdade social tem acirrado os 
debates sobre cidadania, democracia e ética, sobre o direito à diferença e a 
garantia dos direitos das minorias. 

 

A diversidade requer peculiaridade de tratamentos para que não se transforme em 

desigualdade social e tratar desigualmente não se refere à instituição de privilégios, e sim, 

garantir oportunidades frente às diferenças. Para que esse direito se efetive, exigem-se 

providências multidirecionais e ajustamentos culturais, tanto da sociedade civil, como do 

poder público, para favorecer a coesão social. 

A prática da “inclusão social” não é tão simples. Embora alicerçada na ética das 

relações e, num corpo rico de leis e declarações de direitos, sua compreensão aparentemente 

de uma lógica linear, é um processo complexo, pois não bastam intervenções práticas e 

superficiais para sua efetivação. As mudanças que precisam ocorrer são profundas, pois 

implicam em questionamentos sobre concepções de vida e valores morais e éticos das pessoas 

e das instituições. Estas transformações desestruturam os conceitos e os preconceitos há muito 

cristalizados, colidem com forças dominantes de sistemas macro econômicos, ideologias 

políticas e sociais, entre outros. Como afirma Plaisance (2001, p. 76-8): 
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É, portanto, em um contexto social e escolar mais amplo que é conveniente 
compreender as evoluções dos dispositivos escolares destinados às crianças 
com problemas em relação ao objetivo oficial de inserção escolar, assim como 
identificar as dificuldades que subsistem a ela. A este respeito, deve-se, sem 
dúvida, estar atento à ambigüidades da terminologia referente à 
integração.[...] A integração escolar das crianças com deficiência não está 
diretamente superposta a estas análises das políticas sociais. Ela suscita 
questões da mesma ordem, quando é o caso do lugar da diversidade no 
conjunto social e da personalização nos processo de socialização e de 
aculturação.  

 

Para atingir um estado de harmonia social, no qual todas as pessoas convivam 

dignamente, com acesso garantido a todos os bens, aos serviços e ao conhecimento é 

imprescindível que algumas mudanças fundamentais ocorram, como: o reconhecimento das 

diferenças como fator inerente à vida, e não como indicador de valoração social entre as 

pessoas; o respeito à individualidade; o entendimento da equiparação de oportunidades como 

condição para a igualdade social e não como oferta de privilégios.  

Contudo, os direitos fundamentais do indivíduo são inerentes à condição de cidadão, 

portanto devem estar garantidos e não, simplesmente, serem concedidos.  

Penso que o sentimento de solidariedade, de respeito pelo outro, enfim os valores 

elencados para a construção da “sociedade inclusiva” só existirão como conseqüência de 

condições equilibradas de participação da vida social para todos. A discussão centrada na 

“inclusão social” é empobrecida pela pouca abrangência da percepção do que acontece no 

entorno da situação que levou o sujeito a “estar excluído”, que é a idéia também estreita e 

monocular de “exclusão social”. E, sobre a exclusão, Castel (2003, p. 47) assim se expressa:  

 

Les innombrables discours sur l’exclusion ont déclinée sous toutes ses facettes, 
et jusqu’à satiété, um délitement du lien social qui aurait marqué la rupture des 
individus par rapport à leurs appartenances sociales pour les laisser face à 
eux-mêmes et à leur inutilité. Les ‘exclus’ sont des collections (et non des 
collectifs) d’individus qui n’on rien d’autre em commun que de partager um 
même manque. Ils sont définis sur une base uniquement négative, comme s’il 
s’agissait d’électrons libres complètement désocialisés.35 

 

                                                 
35 Os inumeráveis discursos sobre a exclusão colocam em cheque todas as facetas e até a saciedade, um 
deslocamento do espaço social que marcaria a ruptura dos indivíduos em relação a seus pertencimentos sociais 
para deixá-los diante de si mesmos e de sua inutilidade. Os excluídos são coleções (e não, coletivos) de 
indivíduos que não têm nada em comum senão o fato de partilhar a mesma necessidade. Eles são definidos sobre 
uma base unicamente negativa, como se fossem elétrons livres, completamente dessocializados.  (Tradução livre 
desta pesquisadora). 
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Os argumentos que têm sido apresentados sobre a necessidade da escola ser inclusiva 

são de natureza social e moral. A educação pode colaborar para o estabelecimento das bases 

para uma sociedade realmente democrática, com sentido de pertencimento e na qual ser 

diferente seja aceito e valorizado. O sistema educacional, tendo a escola como espaço 

privilegiado para o estabelecimento e desenvolvimento de relações sociais, não pode estar 

alheio a essa realidade.  

E, como primeiro espaço de socialização fora do núcleo familiar das crianças, a 

escola oferece as melhores oportunidades nessa fase da vida, para aprender a compartilhar e a 

conviver com as diferenças.  

A democratização do acesso e a garantia de eqüidade já são claramente demandas 

prioritárias da população, para a qual a escola se transformou num dos mais importantes 

instrumentos de “inclusão social” e de redução de desigualdades, como Paula (1996, p. 99) 

esclarece: 

Entre as práticas sociais, a educação, por seu caráter formativo e ideológico 
de transmissora de conhecimentos e de valores da sociedade, interessa-nos 
especificamente. A exclusão de um indivíduo do sistema educacional 
certamente o privaria de uma série de bens culturais e intelectuais, caros em 
nossa sociedade letrada, capitalista e industrial, impedindo ou prejudicando a 
sua integração à comunidade no que tange a oportunidades de trabalho e 
convívio social. A privação torna-se mais acentuada em se tratando de um 
portador de deficiência mental, que devido a sua especificidade, encontra-se, 
em sua grande maioria, excluída da educação regular e destinada a receber 
formação educacional, a que faz jus, através de uma rede paralela de ensino 
denominada educação especial. 

 

 Para tanto, pressupõe-se que a escola tenha um projeto político-pedagógico 

adequado à sua comunidade. A construção desse projeto deve ser alicerçada na participação 

de todos os sujeitos, de toda a comunidade escolar. Esse processo é permeado por conflitos 

necessários para que se constitua num projeto que de fato atenda às demandas sociais. Projetos 

pedagógicos, norteados pela noção de “inclusão social” tem suscitado questionamentos sobre 

a inclusão escolar, sobre seu campo de ação e a quem se destina.  

Alguns equívocos têm ocorrido na interpretação da “educação inclusiva”. Muitos 

entendem que consiste no processo de educação de alunos com necessidades especiais,36 

                                                 
36 São os que apresentam, em comparação com a maioria das pessoas, significativas diferenças físicas, sensoriais 
ou intelectuais, decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, de caráter permanente ou temporário, que acarretam 
dificuldades em sua interação com o meio físico e social. Incluem–se nesse grupo, para efeito de atenção pela 
modalidade de educação especial, os alunos com deficiências sensoriais, física e mental, os alunos com altas 
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outros a utilizam como sinônimo de Educação Especial ou ainda, que é a simples inserção de 

alunos com necessidades especiais nas classes comuns.  

Mazzotta (2002) assim expõe: 

 

Enquanto elemento intrínseco e nuclear da educação escolar, a inclusão 
passou a ser o propósito principal da organização de grupos sociais em 
meados nos anos noventa, inicialmente na Europa expandindo-se para diversos 
países, entre eles o Brasil. Consolidando um importante movimento social, a 
idéia da inclusão escolar incorporou-se ao discurso oficial sob a denominação 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA. No entanto, constata-se imprecisão no sentido e 
abrangência da EDUCAÇÃO INCLUSIVA e da EDUCAÇÃO ESPECIAL, ora 
colocadas numa relação de oposição, ora de superação ou incorporação, tanto 
nos textos legais e normativos quanto nos discursos de multiplicadores dessas 
idéias, com a conseqüente desqualificação da educação especial e dos 
profissionais que nela atuam, como sendo artífices de uma perversidade social 
e cultural.37  

 

Esses desencontros conceituais são positivos para o sistema educacional. O 

movimento causado pela modalidade educação especial, ao trazer a público o pleito de 

crianças e jovens com necessidades educacionais especiais pela efetivação de seu direito à 

educação e de participação na vida comunitária, suscitou a discussão sobre a questão da 

“inclusão social” e da necessidade de melhoria da qualidade do ensino nas escolas. O impacto 

inicial e a reação causada, mesmo que violentamente contrária à inclusão escolar de crianças e 

jovens com necessidades especiais, quebrou a preocupante apatia do professor no sistema de 

ensino. 

Há alguns profissionais de diferentes áreas do conhecimento e inserção profissional, 

que entendem que uma “escola inclusiva” é aquela escola do ensino regular onde estudam 

também alunos com deficiências. Outros entendem a “escola inclusiva”, como a escola que 

                                                                                                                                                         
habilidades e os alunos com distúrbios globais do desenvolvimento. A atual LDB ao utilizar a expressão alunos 
que apresentam necessidades educacionais especiais pretendeu descaracterizar o conceito centrado no aluno 
como o sujeito que porta, que carrega consigo, um déficit. Ao generalizar a terminologia, pois, de alguma 
maneira, todos os alunos apresentam diferentes barreiras em seus respectivos modos de aprender, pretendeu ser 
coerente com o modelo democrático de inclusão social delegando a sociedade, poder público e a escola a 
responsabilidade de promover políticas, ações e recursos que atendam às necessidades educacionais desses 
alunos. Fontes: Deliberação CEE-SP nº. 5/2000, Resolução CNE/CEB nº. 2/2201, Indicação CEESP nº. 6/2008. 
36 Marcos José da Silveira MAZZOTTA. “Política Educacional, Integração e Inclusão Escolar no Encontro 
Estadual de Educação: A Inclusão no Cenário Escolar na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo”. 
Palestra proferida no CAPE, em outubro de 2002. Texto gentilmente cedido pelo autor e disponível em 
http://.www.educacao.sp.gov.br. Acesso em 2.mar.2003. 
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acolhe a todos os seus alunos, que é responsiva aos seus anseios, e que se constitui num 

espaço de socialização e de garantia, sobretudo, para que esses alunos evoluam no processo de 

escolarização.  

Ora, esse desenho de “escola inclusiva”, traduz a expectativa da sociedade sobre o 

que se espera da escola. Aliás, o que é dever da escola. Portanto, a noção de “escola inclusiva” 

se aplica a toda escola que desempenhe bem seu papel educacional. Essa adjetivação é uma 

tendência atual que apesar de ter seus defensores, nada mais é do que uma forma de transferir 

para a escola o problema gerado pelo acirramento das desigualdades sociais, como se a escola 

fosse responsável pela própria crise social, porque não educa, mas ela não pode educar quem 

não chega até ela.  

É inegável que existem mecanismos e dinâmicas sutis de enfraquecimento dos laços 

sociais que levam o indivíduo a um “escape”, desassociando-se das instituições sociais em 

momentos e contextos diferenciados. E essa questão extrapola a competência da escola. Para 

comprovar essa afirmação, basta analisar o cotidiano dos grupos sociais: o embrutecimento 

das relações entre as pessoas; a competição assumida como atitude do comportamento 

humano, cujo desenvolvimento se prioriza desde a infância; o individualismo alienado e que 

impede o sujeito de participar ou de se sentir responsável pela problemática social; a violência 

urbana; a falta de respeito com a liberdade do outro; enfim, fatos que não serão revertidos pela 

ação “redentora” da escola. 

A educação é uma das instituições sociais prioritárias e imprescindíveis para a vida 

dos indivíduos. É um direito de toda criança e jovem. O questionamento recai sobre a 

concepção da política educacional e qual o objetivo que imprime à escola. Exemplificando: a 

cobertura do ensino fundamental obrigatório no País atingiu a marca de 97%.  

Nessa circunstância, a atenção se volta para esse percentual, como se o fato de ser 

muito próximo a 100%, implicasse melhoria do sistema educacional. E não se questiona, por 

tudo que foi discutido até aqui qual é a qualidade educacional que essas crianças estão 

usufruindo por estarem na escola. Contudo os 3% de crianças que estão totalmente fora do 

sistema de ensino não podem ser esquecidas, simplesmente por um critério numérico.  

Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2004,38 o número de 

crianças na faixa etária dos 5 a 14 anos de idade no País era de 34.367.074. Aplicando os 3% 

                                                 
38 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 
2004. 
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citados, resultam em 1.031.012 crianças fora da escola, numa projeção de dados de 2004, sem 

computar as faixas de 0 a 4 anos e de 15 a 17 anos, que compreenderiam a totalidade de 

crianças em idade escolar.  

Ora, mais de 1 milhão de crianças fora da escola, dos 5 aos 14 anos de idade, é um 

número expressivo, leitura muito diferente da que se tem ao trabalhar com percentuais. 

A análise deste fato certamente pode ser aprofundada por outros campos do 

conhecimento, abordando os aspectos psicossociais que envolvem essa situação de 

“exclusão”. Entretanto não há como deixar de contextualizá-lo a partir da análise dos aspectos 

socioeconômicos. Alguns estudiosos contestam essa análise, pois acreditam que há “tipos de 

exclusão” que se encontram fora desse entendimento histórico-econômico. 

Assim se expressa Skliar (2001, p. 11) a esse respeito:  

 

Existe a tendência a entender os processos de inclusão/exclusão a partir das 
relações exclusivamente econômicas e sociais. Explica-se que através das 
transformações do mundo do trabalho e do surgimento da automação [...] 
Podemos perceber que a perspectiva a partir da qual essas tendências 
analisam a exclusão é preponderantemente histórico-econômica, levando a 
entender a exclusão a partir do fato de não ter trabalho – estar desempregado, 
e assim, ligando a exclusão à pobreza. 

 

No entanto essa interpretação sobre a análise crítica sociológica elaborada a partir de 

estudos socioeconômicos é equivocada, pois demonstra uma leitura reducionista, como se 

todas as correntes e referenciais teóricos da sociologia crítica partissem das mesmas premissas 

e convergissem para um único resultado.   

O próprio fato de se tentar reduzir essa discussão à dicotomia “inclusão/exclusão” 

revela uma compreensão parcial dos referenciais teóricos atualmente em pauta para análise da 

temática social. Contudo esse autor emite um comentário até certo ponto correto, ao revelar a 

insistente tendência dos defensores da dicotomia “inclusão/exclusão” em vincular a pobreza 

como causa direta da exclusão social.  

A “inclusão escolar” na verdade não deveria ser discutida, mas sim a idéia de 

pertencimento, de construção e fortalecimento de laços sociais do sujeito. Esse papel 

deveria ser inerente à escola. O aluno não tem que “ser incluído”. Se a escola possui um 

bom projeto pedagógico, articulado primeiramente no nível das relações entre seus atores, 

o sentimento de pertencimento é natural. Ao contrário do que preconiza a integração 
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escolar, segundo a qual a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso recai inteiramente 

sobre o aluno que deve mostrar-se “apto”, adequar-se ao sistema de ensino. A integração é 

um processo que pressupõe níveis de inserção no caso dos alunos com necessidades 

especiais, que deveriam demonstrar competência para fazer parte de uma classe comum. 

De acordo com MITTLER & MITTLER (2001, p.61): 

 

Integração, como entendida tradicionalmente, envolve a preparação da 
criança para que ela possa se adaptar acadêmica e socialmente a um ambiente 
com crianças normais, mas sem pressupor que deva haver qualquer mudança 
na organização ou no currículo da escola. Para ser integrado com sucesso, 
espera-se que o aluno se adapte à escola, em vez de a escola adaptar-se a ele.  

 

  O que tem sido considerado como “educação inclusiva”, segundo MITTLER & 

MITTLER (2001, p. 61) é a forma de promover condições de acesso à educação, o respeito à 

diversidade das necessidades e ao percurso educacional de cada um, de forma que esse tenha 

qualidade e significado tal que o beneficie na construção de sua autonomia e independência 

como cidadão. Essa concepção implica transformação de todo o sistema de ensino, da 

estrutura e da qualidade dos serviços à formação e à construção de um novo perfil do docente 

e dos demais profissionais envolvidos nesse processo: “A inclusão é um caminho a ser 

trilhado, mais do que um destino, um processos mais do que um objetivo a ser atingido, 

compreendendo uma série de características distintas.”.  

Fortalecendo essa necessidade de renovação, reivindicações sociais pressionam 

pela realização dos direitos retratados na legislação. Essa busca encontra-se em diferentes 

momentos de avanço, pois ela tem, no entanto, um horizonte definido: a escola. Essa, além 

de ser um espaço de mediações sociais e de construção do conhecimento, constitui-se num 

dos principais ambientes de convivência social e deve propiciar a todos alunos 

oportunidades para cultivar a solidariedade, o sentido de pertencimento e a capacidade de 

crescimento diante das diferenças.  

A esse respeito, Mantoan (2001, p. 69) assim se posiciona: 

 

Melhorar as condições da escola é formar gerações mais preparadas para 
viver a vida na sua plenitude, livremente, sem preconceitos, sem barreiras. Não 
podemos nos contradizer, nem mesmo contemporizar soluções, mesmo que o 
preço que tenhamos de pagar seja bem alto, pois nunca será tão alto como o do 
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resgate de uma vida escolar marginalizada, uma evasão, uma criança 
estigmatizada. 
A escola prepara o futuro, e certamente, se as crianças conviverem com a 
diversidade e aprenderem a valorizá-la na sala de aula, serão adultos bem 
diferentes de nós, que precisamos nos empenhar tanto para defender o 
indefensável. 
A inclusão remete a escola a questões de estrutura e de funcionamento que 
subvertem seus paradigmas e que implicam um redimensionamento de seu 
papel, para um mundo que evolui a bytes. 
O movimento inclusivo nas escolas, por mais que seja ainda muito contestado, 
pelo caráter ameaçador de toda e qualquer mudança, especialmente no meio 
educacional, é irreversível e convence a todos pela sua lógica, pela ética de seu 
posicionamento social. 
A inclusão está denunciando o abismo entre o velho e o novo na instituição 
escolar brasileira e essa distância precisa ser preenchida com as ações 
relacionadas anteriormente. 

 

É inegável que existe nessas discussões um caráter de “denúncia às lacunas da 

estrutura do sistema”, no entanto penso que não será um “movimento inclusivo” focado na 

escolarização de crianças e jovens com necessidades especiais, que promoverá a 

transformação do sistema educacional.  

E Carvalho (2000, p. 49) expressa sua preocupação: 

 

Se, por um lado, as necessidades educacionais especiais induzem a deslocar a 
responsabilidade do aluno para as respostas educativas da escola, o que se tem 
constatado, lamentavelmente, é que, para muitos educadores, não parece clara 
a relação entre satisfazer as necessidades educacionais especiais e a 
implementação da escola de qualidade para todos, pois os esforços nesse 
sentido têm sido intensos, mas as mudanças se apresentam, ainda, muito 
tímidas em nosso país. 
Os educadores que atuam no ensino regular declaram suas preocupações com 
o fracasso escolar e com a democratização do acesso de todos à escola, mas 
dificilmente, usam a expressão educação inclusiva, como paradigma das 
mudanças necessárias.  

 

Entendo que adjetivar a educação de “inclusiva” é dispensável, pois, quando se 

enfatiza tanto um adjetivo a algo cujo nome deveria falar por si só, pressupõe-se que a 

qualidade que se quer acrescentar não lhe é inerente. Ora, a educação, como um direito 

social deveria ter implícita todas as “qualidades” que se espera dela, de modo que essa 

adjetivação é não apenas desnecessária, como pela ênfase que lhe dão em todos os 

discursos, preocupante. 
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 Da forma como vem sendo utilizada a expressão “inclusão escolar” designa um 

processo que pressupõe o preparo do sistema educacional, envolvendo recursos humanos, 

materiais e mecanismos de suporte que assegurem o ingresso, o tempo adequado de 

permanência e o sucesso educacional para cada uma das crianças na escola e tudo isso não 

diz respeito ao aluno, mas sim, ao sistema.  

Contudo, é comum ouvir professores das classes comuns das redes públicas ou 

particular de ensino, após intensos trabalhos de formação continuada, ainda se referirem a seus 

alunos com necessidades especiais com expressões inadequadas, tais como: “Eu tenho uma 

‘inclusão’ na minha sala.”. Nesses momentos, penso que é facilmente possível substituir a 

palavra “inclusão” assim compreendida por “problema”, “objeto”, “aberração”, dentre outras 

tantas possibilidades.  

No dizer de Nabuco (2005 ): 

 

 A educação inclusiva aparece na modernidade como efeito da ruptura da 
Educação com seus princípios e fundamentos, o que ocasionou sua 
aproximação a mecanismos de regulação social, de neutralização de 
populações, aos quais Michel Foucault (1972, p. 92) nomeou como uma 
eliminação espontânea dos sujeitos 'associais’. [...] ‘excluem-se determinadas 
categorias de indivíduos, criam-se posteriormente mecanismos de inclusão dos 
mesmos e finaliza-se por produzir a sua segregação como Sujeito.’ 
E finalizaram por criar a segregação do sujeito no interior do próprio sistema 
escolar, no dizer de Bourdieu. As práticas ditas inclusivas caminhariam então, 
de um certo modo, de mãos dadas com um mal entendido social. Por esta via, 
toda pedagogia que visa reduzir a sua pratica à correção de comportamentos 
esta fadada a fazer economia do trabalho de elaboração psíquica e de 
subjetivação necessária ao processo de socialização e de transmissão do laço 
social.39 

 

Reforçando o alerta contido na citação de Bourdieu pela autora, penso que estamos 

caminhando para uma abordagem em que diversas possibilidades para a escolarização de 

crianças com necessidades especiais possam se complementar, sem que se sobreponham e 

que, no entanto, não enfatizem as dificuldades, mas também não ignorem as necessidades 

específicas que apresentam. A concepção radical sobre “inclusão escolar” de alunos com 

necessidades especiais, que implica em matricular essas crianças nas classes do ensino regular 

e ignorar a necessidade de participação de qualquer tipo de serviço de apoio especializado 

                                                 
39 NABUCO, Maria Eugenia. “Contribuições da psicanálise para a educação inclusiva”. Conferência 
proferida durante o Colóquio Internacional Brasil-Europa: Experiências de educação  inclusiva, 
realizado na Universidade Federal de Uberlândia MG), 15-16dez.2005. 
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pode levar à sua “exclusão” no interior do sistema educacional. Pode significar um retrocesso 

e gerar a irresponsabilidade do sistema educacional para uma intervenção apropriada. A 

simples matrícula em classe comum sem nenhum suporte é uma leitura extremamente 

simplista que pode se tornar muito conveniente até como forma econômica para calar a 

demanda por atendimento. 

Os educadores e a comunidade gradativamente estão compreendendo a verdadeira 

concepção do que têm chamado de “educação inclusiva”, atraente tanto para o aluno como 

para o professor, acolhedora e eficaz em seu objetivo primeiro – ensinar a aprender. Isto se 

reflete na insatisfação e nas vozes dos que já pleiteiam uma mudança radical no sistema 

educacional nacional, tanto de caráter estrutural como conceitual, com objetivos claros e 

exeqüíveis. A essa educação desejada pactuou-se neste momento chamar de “inclusiva”.  
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CAPÍTULO III – O ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA:  

DESAFIO QUE DESMASCARA O SISTEMA 

 

Nos capítulos seguintes, teço uma análise dos fatos a partir da experiência 

vivenciada como gestora de um serviço no interior do sistema educacional, no período de 

2000 a 2007. Acredito ser importante descrever a realidade a partir deste referencial.  

 Contudo, com o cuidado de ir além da narrativa dos fatos captados por um único 

olhar, busco respaldo científico, à luz da pesquisa e da compreensão que me é possibilitada 

pelos estudos teóricos, mapeando as transformações históricas, culturais, econômicas e 

sociais que pautavam o contexto de então.  

Seja qual for o objeto de pesquisa que se pretenda estudar e analisar, a ética deve 

prevalecer no procedimento científico. Na área social, e mais especificamente na educação 

especial, encontram-se muitos trabalhos acadêmicos que utilizam amostras pouco 

significativas dessa realidade. A falácia de tais trabalhos consiste no fato de que, além de 

demonstrarem o desconhecimento mais profundo sobre o tema e sobre o contexto em que o 

mesmo ocorreu, seus autores partem para generalizações que nem sempre correspondem à 

realidade e, com a preocupação de apontá-las, desenvolvo este capítulo. 

 

3.1 A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a política educacional 

   inclusiva 

 

  O Estado de São Paulo caracteriza-se por seu expressivo desenvolvimento 

econômico e cultural, concentrando a maior população do país e o maior índice de 

densidade demográfica. Em julho de 2007, a projeção de dados realizada pelos órgãos de 

planejamento e pesquisa governamentais, apontava uma população de 41.005.125 

habitantes, distribuídos por 645 municípios que compõem sua estrutura geopolítica.  

Esses dados representam aproximadamente 46% da população do país, que é de 

189.061.077 habitantes. Desses, 7.191.448 pessoas encontravam-se na faixa etária de 7 a 
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17 anos em São Paulo, ou seja, na faixa que corresponde à escolarização, do ensino 

fundamental ao médio.40  

Ainda segundo o Censo Escolar MEC/INEP de 2005, no que se refere à oferta da 

educação básica pelas redes de ensino que compõem o sistema educacional do Estado de 

São Paulo,41 dos 7.191.448 de crianças e jovens em fase de escolarização, somente a rede 

pública estadual atendia em julho de 2007, 87% desses, em suas 5.871 escolas, ou seja, 

5.521.457 alunos.   

A política educacional de São Paulo a partir de 1995 estabeleceu diretrizes para a 

rede pública de ensino estadual, que se fundamentam na “inclusão social”. Tal ideário 

pressupõe a eliminação de discriminação, a eqüidade de oportunidades, a igualdade de 

condições para o acesso à escola, a solidariedade humana e a formação de cidadãos para a 

vida autônoma e para o ingresso no mundo do trabalho, como é explicitado no documento 

da Política Educacional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo:42   

 

A expectativa da sociedade brasileira, em relação ao papel da escola, é a de 
que ela, de fato, contribua para desenvolver os valores essenciais ao convívio 
humano e, ao mesmo tempo, proporcione oportunidades que permitam a 
inclusão de todas as nossas crianças e jovens no mundo da cultura, da ciência, 
da arte e do trabalho. Tal expectativa está sinalizada na Constituição 
Brasileira e explicitada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao 
estabelecer que a educação será ministrada, oferecendo igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola, e inspirada nos princípios 
de liberdade de aprender, no pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas e nos ideais de solidariedade humana. Nesse espírito, o vínculo 
entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é condição para o 
alcance das finalidades da educação nacional: o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

 

Sob essa perspectiva, a Secretaria da Educação do Estado desencadeou uma série 

de medidas no início de 1995, para a construção da escola de qualidade para todos. É 

importante ressaltar que essas medidas recebiam já os reflexos da Conferência Mundial de 

                                                 
40 Dados extraídos do site dos seguintes órgãos: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – e 
SEADE, julho de 2007. 
41 Redes públicas municipais, estadual e federal e a rede particular de ensino. 
42Texto extraído do documento Política Educacional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, pela 
CENP/FDE. Imprensa Oficial do Estado. São Paulo, 2003, p. 7. 
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Educação para Todos de 1990, com sua respectiva Declaração e da Declaração de 

Salamanca, de 1994.  

Destaco que, nesse momento, fervilhavam discussões polêmicas entre educadores 

de todo país, grupos de interesse de diversas vertentes ideológicas e os poderes legislativo e 

executivo, pois se encontrava em fase final – já em mãos da relatoria – aquela que viria a 

ser a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, finalmente promulgada, sob o 

nº. 9.394/96, depois de oito anos de árduos debates.  

  Mudanças estruturais e administrativas foram executadas na Secretaria pela 

gestão que então tinha início e cito, dentre elas: incremento de convênios de 

municipalização das escolas de ensino fundamental com as prefeituras; progressão 

continuada e a escola em ciclos; reestruturação da rede física (reorganização das escolas de 

acordo com a faixa etária dos alunos); a implantação do sistema estadual de avaliação, o 

SARESP; ano letivo de 200 dias; criação da função de professor-coordenador na escola; 

extinção das Divisões Regionais de Ensino, às quais se subordinavam 89 delegacias de 

ensino que passam a se denominar Diretorias de Ensino Regionais. Essas, por sua vez, 

sofreram mudanças territoriais e, conseqüentemente, é feita nova redistribuição do número 

de escolas, bairros e municípios sob a jurisdição de cada uma.  

O detalhamento dessas medidas não é o foco de interesse deste trabalho. A 

intenção ao citá-las de forma sucinta, mesmo aligeirada, é uma tentativa de descrição do 

clima do sistema de ensino e da comunidade naqueles tempos. Particularmente, os 

profissionais da rede de ensino respiravam – e transpiravam – uma atmosfera de 

expectativa, de efervescência, de receios e de esperanças, de resistência e de colaboração, 

de protestos e de silêncios.  

Havia uma variável relevante em relação às mudanças anteriores: o governo que 

tinha início em 1995 assumia o poder do Estado de São Paulo sob uma nova legenda 

político-partidária, após sucessivos mandatos do partido anterior, a partir do qual o atual 

havia sido gerado de uma facção dissidente. Esse fato significava novas prioridades e 

diretrizes e uma provável alteração de quadros de pessoal. Outra variável a ressaltar é o 

perfil dos profissionais dessa nova gestão política da Secretaria da Educação: gestores 

predominantemente acadêmicos da área educacional. 
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3.2 Estrutura x gestão – O desafio na prática 

 

A reestruturação de um órgão da administração direta do governo pressupõe que 

as medidas a serem executadas considerem, dentre outras questões: a estrutura como um 

todo e o funcionamento de cada setor e sua interligação com os demais; a avaliação das 

funções dos recursos humanos, das competências e suas interfaces; as demandas 

reprimidas e aquelas que serão geradas pelas mudanças. E deve também se interrogar a 

respeito de quais instrumentos, não apenas orçamentários, mas também, legais poderão dar 

respaldo, segurança e coerência às mudanças. E tudo previsto em um plano de metas claro, 

alavancado por um estudo projetivo do impacto tanto positivo quanto negativo que a 

reestruturação provocará junto à comunidade. 

No entanto, apesar de todos os esforços, penso que as mudanças efetivadas junto à 

Secretaria da Educação trouxeram transformações significativas na dinâmica do sistema 

educacional, mas não se mostraram eficazes para reverter a denominada “exclusão 

interna” ao mesmo que compromete a tão esperada melhoria da qualidade do processo 

ensino aprendizagem nas escolas. Nota-se que as mudanças operadas não produziram o 

efeito desejado, sobretudo, por não serem compreendidas e agregadas adequadamente ao 

dia-a-dia das escolas.  

Uma das causas do comprometimento da eficácia das ações ou de essas chegarem 

truncadas à escola pode ter sido a estratégia utilizada: as intervenções foram muito 

pontuais e superficiais: faltou um olhar sistêmico sobre as questões mais cruciais da rede 

de ensino.  

Essas medidas deveriam ter sido articuladas com outras mudanças necessárias em 

diferentes âmbitos do sistema educacional, os quais se mostravam defasados para 

acompanhar e apoiar os novos rumos que se pretendia dar à educação. A própria estrutura 

da SEE era ainda respaldada pelo Decreto nº. 7.510/76 e suas posteriores alterações, sem 

que um novo Decreto de reorganização fosse criado para dar forma significativa e mais 

consubstanciada às mudanças, ou seja, algumas estruturas, funções e atividades 

continuavam as mesmas desde 1976, impedindo que se atendessem a contento as novas 

demandas criadas. A formação dos profissionais da educação é diferente também daquela  

de 30 anos atrás, assim como os alunos, suas famílias e o contexto social de todos.  
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A sociedade de agora é a sociedade da informação, como querem alguns, em que 

a quantidade e a velocidade da informação geram novas possibilidades de conhecimento e 

esse fato afeta as relações interpessoais e provoca certezas e incertezas, avanços e 

insegurança, autonomia e dependência, confiança e fragilidade. E, nesse cenário, a escola 

precisa também ser ressignificada e o olhar sobre a escola precisa igualmente mudar.  

Um dos objetivos desta tese é ressaltar que qualquer discussão sobre a 

escolarização de crianças e jovens com necessidades educativas especiais deve ser feita a 

partir da contextualização desses no sistema educacional como um todo, como ocorre 

comumente com as demais questões relativas à escola. E é importante que essa discussão 

não ocorra a partir de uma leitura reducionista focada unicamente na “inclusão escolar de 

segmentos populacionais historicamente alijados do sistema educacional”, tampouco deve 

suscitar uma discussão que não vá além do exaustivo relato das causas da “exclusão 

social”. Há situações do dia-a-dia que geram conseqüências diretas na realidade de vida 

das pessoas e demandam uma reflexão mais responsável, não apenas dos agentes 

educacionais, mas também, da sociedade como um todo. Por exemplo, é preciso 

questionar por que os laços que ligam as crianças e os jovens à escola estão tão 

esgarçados, particularmente os jovens da escola pública. 

O foco das discussões sobre fracasso escolar, absenteísmo, evasão, escolarização 

de alunos com necessidades especiais entre outros, incide ainda sobre intervenções que 

revertam o que ocorre. Existe uma quase repetição ingênua de estratégia para se resolver o 

problema pela via do sistema educacional, ao se insistir na execução de novas “técnicas, 

teorias, métodos, recursos de ponta, modelos importados”. Essa fórmula já se mostrou 

incapaz de restaurar os fios que se rompem ou de tecer outros novos.  

A estrutura da SEE está estabelecida legalmente pelo Decreto nº. 7.510/76. 

Apesar de as transformações administrativas e normativo-pedagógicas efetivadas na Pasta 

posteriores a ele contarem com uma série de resoluções e atos legais sobrepostos a esse 

decreto, ele não foi revogado até hoje, o que significa obviamente que está em vigor, na 

prática, ele se aplica a algumas situações, mas não, a outras. 

Esse decreto prevê um organograma com fluxos, setores, serviços e divisões que 

não corresponde ao que se verifica na prática da administração da SEE: alguns órgãos 

foram mantidos, mas nem sempre com a mesma atribuição; outros surgiram na estrutura 

para um projeto específico e findaram com o mesmo.   
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Muitas vezes, ocorreram ações/grupos duplicados e o estabelecimento de papéis 

concorrentes entre diferentes órgãos se confundia quanto às competências, fragilizando o 

processo administrativo e pedagógico junto à rede. Em algumas dessas situações, o 

Decreto nº. 7.510/76 era seguido à risca, em outras, ignorado. 

Assim, tem sido comprometida a consecução dos objetivos propostos para que se 

atinja a tão alardeada melhoria da qualidade da educação. Uma dessas situações atingiu 

diretamente as ações de Educação Especial, em conseqüência dessa duplicidade e da 

sobreposição de papéis entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e a 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), ambas subordinados ao 

Gabinete da SEE. 

A CENP é o órgão responsável pela elaboração de diretrizes e normas 

pedagógicas que orientam o sistema, por seu gerenciamento, pela formação contínua dos 

educadores e pelo acompanhamento destas ações junto à rede de ensino. Em outras 

palavras, seria o coração da Secretaria, uma vez que trata do objeto prioritário de trabalho 

que define a sua competência, ou seja, a condução de todo o processo pedagógico da 

educação escolar.  

A CENP teve seu funcionamento totalmente alterado: trabalhando por projetos, 

esses, nem sempre muito claros ou pertinentes aos objetivos da Secretaria, desencadeavam 

mudanças sucessivas para o acompanhamento das diretrizes determinadas por diferentes 

dirigentes à frente da pasta. Para se compreender esse fato, é preciso lembrar que a gestão 

político-ideológica do Governo do Estado se mantém desde 1995, embora a compreensão 

e as prioridades estabelecidas no poder executivo sejam também condicionadas por quem 

as dirige.  

Entre 2001 e 2007, o governo estadual, por questões imponderáveis e tendo em 

vista o cumprimento da legislação e do calendário eleitoral, teve à frente quatro 

governadores. No mesmo período, a Secretaria da Educação foi administrada por quatro 

secretários de educação que, por sua vez, determinaram alterações que levaram a indicação 

de seis diferentes coordenadores para a CENP no transcorrer desses sete anos.  

Essa descontinuidade de gestão, a indefinição de competências entre órgãos e, 

conseqüentemente, entre gestores e equipes técnicas, o grande número de projetos criados, 

a priorização ora de um setor ou projeto ora de outro gerou uma estrutura esquizofrênica 

de difícil administração. O fluxo administrativo entre os níveis hierárquicos da estrutura, 
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como previsto no Decreto nº. 7.510/76, mantinha-se em vigor, no entanto, definições, 

planejamento e planos de ação, referentes ao pedagógico, não o seguiam. 

Dessa forma, planejamento e gestão, que devem ser trabalhados de forma 

articulada, ficaram prejudicados e os projetos com “nomes fantasia” surgiam quase que 

por geração espontânea, sem necessariamente um levantamento prévio de indicadores e da 

demanda real, sem articulação com os demais projetos já existentes nem mesmo com os 

recém criados, que se acumulavam.  

Esse estado de coisas comprometia a atuação do grupo técnico-pedagógico, pois 

seu conhecimento sobre as ações realizadas pela própria CENP ficava fragmentado. 

Propositadamente, denominei a equipe pedagógica de grupo, pois essa acabou por se 

transformar num agrupamento de técnicos de uma coordenadoria, cada qual responsável 

pelo projeto que lhe era delegado, tomando conhecimento dos demais em reuniões ou 

ocasional e superficialmente pelos trâmites do dia-a-dia, por conviverem no mesmo espaço 

físico. Assim trabalhamos, sem considerar que, a cada nova mudança de gestão, novos 

técnicos – algumas vezes, com questionável competência – incorporavam-se à 

coordenadoria. 

 

3.3 O que dizer, então, da Educação Especial?  

 

Educação Especial de 1995 a 2000 

 

A CENP, de acordo com as diretrizes da política educacional da Secretaria de 

Estado da Educação e com o preconizado pela LDB nº. 9.394/96, manteve o Serviço de 

Educação Especial, próprio de sua estrutura como determinara o já citado Decreto nº. 

7.510/1976, porém com diferentes abordagens, como determinava a gestão de cada 

coordenador. 

Desde o início de 1995, a compreensão da “inclusão educacional” pela SEE – e se 

pode dizer que também por outras instituições da sociedade – foi um tanto equivocada, a meu 

ver, sob três aspectos. O primeiro é da ordem da concepção teórico-política e se refere ao fato 

de que, ao adotar um “modelo de inclusão educacional”, a prioridade passa a ser 

especificamente o processo de inclusão no sistema de crianças e jovens que não se 
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beneficiavam dele. Entretanto a questão pressuposta não era discutida quando se adota a 

dicotomia inclusão/exclusão: como e por que o sistema exclui?  

Mesmo com o pressuposto de que o modelo de inclusão educacional adotado daria 

conta da problemática, houve ainda assim um segundo aspecto equivocado, prejudicial aos 

alunos e contraditório ao próprio princípio de inclusão. Refiro-me à interpretação de 

“educação inclusiva” como um posicionamento da educação voltado única e exclusivamente a 

alunos com necessidades educacionais especiais, compreendidos por sua vez, como alunos 

com deficiências, com síndromes, com severos comprometimentos físicos e psíquicos, dentre 

outros, como se somente esses estivessem alijados do sistema de ensino. 

O terceiro equívoco foi o entendimento linear de “inclusão escolar” como um mero 

processo de inserir alunos com necessidades especiais nas classes comuns do ensino. Esse fato 

é ainda mais prejudicial, porque, ao desarticular discussões sobre necessidades específicas 

desses alunos, sobre as dinâmicas da escola e sobre a estrutura existente, os profissionais da 

rede de ensino não tiveram oportunidade de compreender as questões do entorno nem de 

refletir sobre o contexto maior do sistema, para melhor fundamentar assim sua prática. Essa 

situação exacerbou a resistência dos educadores diante do desconhecido mal interpretado e, 

dessa forma, perdeu-se a oportunidade de atingir o cerne da questão do sistema educacional: a 

reprodução da desigualdade social.  

Sob esse prisma os alunos com necessidades especiais deveriam ser tratados como 

todos os demais e, daquele momento em diante, não mais haveria a Educação Especial, uma 

vez que a educação era inclusiva, para todos.  

Esse raciocínio está correto, partindo-se do princípio da não-discriminação, não fosse 

o fato de que a rede estadual de ensino possuía e possui serviços de Educação Especial 

(classes especiais, salas de recursos, classes hospitalares, professores especializados) desde a 

década de 50. Em 2000, havia cerca de 14.000 alunos com necessidades especiais 

matriculados nas escolas estaduais, recebendo apoio de 1.454 professores especializados.   

Essa estrutura desconsiderada pela gestão daquele tempo, mas que existia de acordo 

com a legislação de 1986 para a Educação Especial, expressa na Resolução SEE nº. 247/86, 

era, portanto, anterior à atual LDB, estava sendo mantida sem nenhuma atenção aos avanços 

preconizados e até descumpria o que estabelecia o preceito legal.  

A especificidade das necessidades dos alunos foi desqualificada pelos gestores, como 

se fosse possível ignorar a existência desses alunos e dos professores especializados no 
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interior do próprio sistema. E esse fato foi tanto ou mais discriminatório do que impedir o 

acesso ao sistema educacional.  

Assim, a leitura empobrecida sobre educação inclusiva levou à idéia de que vencer 

as atitudes preconceituosas existentes na escola e possibilitar a convivência seria suficiente 

para oferecer escolarização aos alunos com necessidades especiais. Esses predicados, sem 

sombra de dúvida, são essenciais, mas não garantem o direito à educação dos indivíduos.  

O entendimento equivocado e não intencional – assim prefiro crer – se constituiu 

numa verdadeira armadilha para o avanço da escolarização de alunos com necessidades 

especiais na SEE no período entre 1995 e 2000.  

Como bem expressa Mazzotta (2002, ver nota 37): 

 

Na implantação e implementação de políticas sociais públicas, entre elas a 
de educação, há avanços e retrocessos, contradições, erros e acertos. A 
promulgação da recente legislação consiste importante avanço ao apoiar 
publicamente a inclusão escolar de todas as crianças e jovens. É preciso 
defender a educação inclusiva sem aderirmos à inclusão selvagem. 

 

Nesse contexto, os professores especializados não mais participavam de programas 

de formação, pois as especificidades não existiam nem participavam dos momentos de 

capacitação junto com os demais professores, porque não lhes dizia respeito, segundo a leitura 

ainda compartimentada e equivocada de algumas equipes e da coordenação pedagógica da 

Pasta.  

Por sua vez, os chamados “professores das classes comuns” não recebiam nenhuma 

orientação sobre a atenção aos alunos com necessidades especiais, até porque eles não 

chegavam às suas salas – e os que chegavam eram logo encaminhados a outros serviços.  

Essa forma de condução fragilizou ainda mais a rede de ensino público do Estado e o 

ato de simplesmente adjetivar a educação com a expressão inclusiva, ignorando o apoio do 

atendimento especializado e as reais necessidades dos alunos não extingue a realidade 

existente. As deficiências, as dificuldades de aprendizagem, a precária formação dos 

professores, a inexistência de rede social de apoio, a estrutura político-administrativa amorfa e 

o despreparo de profissionais continuam a existir num sistema estruturalmente excludente. 

Em São Paulo, a situação criada comprometeu a Educação Especial durante esse 

período e contribuiu para aumentar as dificuldades futuras. A estrutura de serviços já 
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existente, a qual atendeu em dado momento histórico as necessidades da rede de ensino, 

quando o princípio que a direcionava era o da integração, entrou em falência. As classes 

especiais transformaram-se em depósitos de alunos com “deficiências de ordem intelectual” e 

muitas dessas haviam sido sedimentadas pelo próprio sistema. 

Paralelamente e como uma das principais causas do que se passava com a Educação 

Especial, ocorriam grandes modificações administrativas, estruturais e de fluxo organizacional 

no ensino denominado regular: escola em ciclos, progressão continuada, classes de aceleração, 

correção de fluxo e outras tantas inovações que não chegavam até os alunos com necessidades 

especiais, cujo número aumentava, pois agora eram “produzidos” no interior do próprio 

sistema.  E são questões reveladoras, que necessitavam ser alteradas, como bem historia 

Bueno (1999, p. 11): 

 

O que tanto uns (os defensores da divisão estanque entre ensino regular e 
ensino especial) quanto outros (os arautos da inclusão) não consideram é que 
a nossa escola regular, bem como o ensino especial têm uma história 
contraditória de ampliação do acesso e da desqualificação do processo 
pedagógico, especialmente a partir da instituição da educação de massas, nas 
décadas de 60 e 70. O que não querem encarar é que a exclusão tem se abatido 
de forma decisiva sobre o alunado, independentemente de ser ensino regular 
ou de ensino especial, tendo em vista que tanto um quanto outro colocou em 
seus ombros a responsabilidade pelo fracasso que sobre eles se abateu. 
O ensino regular tem excluído sistematicamente larga parcela de sua 
população sob a justificativa de que essa parcela não reúne condições para 
usufruir do processo escolar, por apresentar problemas pessoais (distúrbios 
dos mais diversos), problemas familiares (desagregação ou desorganização da 
família) ou “carências culturais” (provenientes de um meio social pobre). Por 
sua vez, o ensino especial também tem excluído sistematicamente grande 
parcela do seu alunado sob a alegação de que, por suas próprias 
características, essa parcela não possui condições para receber o mesmo nível 
de escolarização que as crianças normais. Crianças têm sido mantidas por 
anos a fio no ensino especial sem que consigam mínimos resultados com 
relação à sua escolarização. 

 

O fracasso escolar, entendido como condição de deficiência, tinha na classe especial 

a única alternativa de educação para essas crianças. O aluno que continuava apresentando 

dificuldades aparentemente intransponíveis, após passar por recuperação paralela, recuperação 

nas férias, correção de fluxo, aceleração, dentre outras tantas estratégias apresentadas nesse 

período, era então encaminhado para a classe especial. Do “gueto”, eram encaminhados ao 

“aprisionamento” por anos sem fim. E a Educação Especial passou a ser a vala comum, na 

qual se enterravam as mazelas do sistema. 
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Educação Especial de 2000 a 2001 – O rito de passagem  

 

Entre 2000 e 2001, uma nova condução teve início por pressões da comunidade, de 

órgãos de outras instâncias de poder, pela universidade e pelo Ministério Público. 

Nessa ocasião, retornei à SEE com indicação para atuar junto à Gerência de 

Projetos Pedagógicos, com o objetivo de contribuir para a reestruturação do setor de 

Educação Especial da Secretaria. Como reflexo do entendimento de que a gestão possuía 

de Educação Inclusiva, existiam duas profissionais da antiga equipe de Educação Especial 

subordinadas à CENP, conforme determinava o Decreto nº. 7.510, já citado. Entretanto, de 

fato, as ações de Educação Especial, o gerenciamento do atendimento educacional 

especializado e o apoio à inclusão de alunos com necessidades especiais no ensino regular 

eram dirigidos por aquela Gerência que, por sua vez, ficava subordinada à Diretoria de 

Projetos Especiais da FDE.  

Essa Fundação é vinculada ao gabinete da SEE e responde essencialmente pelo 

apoio logístico, operacional e administrativo das ações da pasta – cito aqui algumas dessas 

ações: construção e reforma de escolas; produção e impressão de publicações; compras; 

contratos com terceiros; informatização da rede; como complementação de ações de apoio 

pedagógico; como sistema de avaliação da rede de ensino e de projetos especiais 

periféricos ao currículo.  

Paralelamente, explico que se entende por Projetos Especiais aquelas ações 

extracurriculares, tais como: projetos articulados com outros órgãos e entidades da 

sociedade civil; viagens e passeios de alunos; campanhas de prevenção de saúde; 

provimento de bibliotecas; visitas a centros de cultura, museus; e concursos, dentre outros.  

Na Diretoria de Projetos Especiais, a Gerência responsável pela administração da 

denominada Educação Inclusiva ou Especial àquela época era também a que se 

responsabilizava pelo sistema de avaliação implantado na rede pública de ensino, o 

SARESP. Esse fato merece destaque e o utilizo como exemplo, para demonstrar como a 

questão estrutural, não exclusivamente, mas prioritariamente, precisa ser revista na SEE.  

Esclareço que essa análise se reporta não apenas à Educação Especial, mas à 

consecução de ações de maneira geral, porque limita a atuação e compromete os 

resultados. O trabalho das equipes técnicas é considerado muito bom e suas propostas são 
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adequadas, porém a incompetência gerencial e de articulação prejudica a eficácia das 

ações. 

Creio que o trabalho conjunto entre duas instâncias, visando ao mesmo objetivo 

deve ocorrer de forma articulada e sistemática, com um olhar mais abrangente sobre o 

funcionamento e a dimensão da estrutura, e deve também cuidar para que as ações 

implantadas tenham o caráter sistêmico.  

Assim, nesse caso, a CENP – responsável por planejar as ações pedagógicas, 

capacitar professores e acompanhar essas ações – não detinha o gerenciamento do sistema 

de avaliação e apenas alguns membros de sua equipe, indicados por seu perfil técnico, 

participavam de reuniões para esse fim com a FDE.  

Desse modo, no fim do ano letivo, se aplicava uma prova para avaliar o processo 

ensino-aprendizagem nas escolas, a partir de parâmetros que não haviam sido 

adequadamente planejados em conjunto.  

Retomando a questão específica da Educação Especial, assim como a maioria dos 

projetos desenvolvidos, essa também sobrevivia em tal cenário dicotômico. Na realidade, 

as ações ora se sobrepunham, ora competiam entre si e os expedientes eram encaminhados 

do sistema para a CENP, que os remetia à FDE para providências cabíveis. Essa os 

devolvia à CENP que, formalmente, por direito, deveria despachá-los, podendo ainda 

alterar os pareceres da FDE sem consultá-la e devolvê-los diretamente a quem fizera a 

demanda.  

A Gerência de Projetos Pedagógicos possuía autonomia e acesso direto ao 

gabinete da secretaria, pelo qual lhe fora delegada a gestão da Educação Especial, sem 

respaldo legal para essa função, uma vez que o Decreto nº. 7.510 não havia sido revogado. 

E, com a atribuição dessa competência, a gerência detinha o poder de definir diretrizes 

para a Educação Especial, conceber projetos e dispor do orçamento para tal. Assim estava 

a situação da Educação Especial na SEE até 2000.  

A forma como foi conceitualmente compreendida a denominada Educação 

Inclusiva no Estado gerou reflexos negativos não apenas na rede de ensino, mas também, 

no sistema de ensino paulista como um todo, dado o porte da SEE, sua inserção em 

municípios e as parcerias com universidades e entidades assistenciais especializadas. Era, 

pois, necessária uma firme retomada de posição com ações imediatas.  
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Assim, foi solicitado ao Conselho Estadual de Educação que se posicionasse 

diante da LDB, no sentido de elaborar uma nova legislação que esclarecesse e direcionasse 

a atuação da Educação Especial no sistema de ensino paulista. Como resposta, foi 

publicada a Indicação CEE nº. 12/99, a qual deu origem à Deliberação CEE nº. 5/2000, a 

qual possibilitou e embasou a Resolução SEE nº. 95/2000, determinado nova ordem para a 

Educação Especial na rede de ensino estadual.43   

Nesse mesmo período e com a finalidade de organizar e preparar a rede de ensino 

para o resgate da Educação Especial sob a perspectiva da inclusão educacional, foi 

elaborado o documento de referência Novas Diretrizes para a Educação Especial.  

Essa publicação interna respaldou-se na Deliberação CEE nº. 5/2000 e nas 

diretrizes políticas da SEE e oferecia orientações à rede de ensino sobre estruturação de 

serviços, atuação dos professores, avaliação e encaminhamentos, dentre outras medidas 

necessárias para atender às novas concepções sobre inclusão escolar de alunos com 

necessidades especiais no sistema de ensino.   

A decisão de produzir esse documento teve como objetivo nortear e esclarecer 

para a rede de ensino estadual as mudanças a serem implementadas, conforme determinava 

a Deliberação CEE nº. 5/2000.  

Nessa Deliberação, havia também instruções sobre como preparar encontros de 

capacitação para estudo dessa nova Resolução – a qual viria a ser a futura Resolução 95, 

de dezembro de 2000 – que estabeleceria a norma para o sistema estadual de ensino a 

partir da Deliberação do CEE.  

A redação dos Propósitos das Novas Diretrizes para a Educação Especial, 

publicada em março de 2001,44 prenuncia para o sistema as mudanças legais que viriam: 

 

[...] a Secretaria de Educação, ao propor suas diretrizes e orientações está 
redirecionando sua política educacional para o envolvimento e o 
compromisso de todos os profissionais da rede de ensino paulista na 
promoção de uma escola de qualidade para os alunos com necessidades 
educacionais especiais, transformando os preceitos filosóficos, legais e 
conceituais contidos nos documentos, em uma prática de cidadania. 

                                                 
43 Esses textos já foram expostos e comentados na parte desta tese referente à Legislação Comentada. 
44 Novas Diretrizes para a Educação Especial. Documento elaborado pela equipe de Educação Especial 
(membros da equipe técnica da CENP e da FDE) da SEE em março de 2001, impresso e distribuído internamente 
para orientação dos técnicos da Pasta. 
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Consta dos Pressupostos Teóricos este trecho que reproduzo por considerá-lo 

esclarecedor: 

 

Este documento inspira-se nos pressupostos oriundos da Conferência Mundial 
sobre Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e na 
Declaração de Salamanca em 1994 na Espanha. Tais documentos ressaltam o 
princípio de que a educação deva ser universalizada, ofertada para todos sem 
discriminação por qualquer característica psicossocial e/ou cultural. Este 
princípio exige uma mudança radical na compreensão da função e 
conseqüentemente na estrutura e dinâmica do ensino. Assim, faz-se necessária 
uma reflexão aprofundada sobre o processo de aquisição do conhecimento, 
norteado pelas teorias do sociointeracionismo, que privilegiam a interação, ou 
seja, a mediação de um agente provocador e instigador do processo ensino - 
aprendizagem. 

 

Contudo a diretriz que orienta mais incisivamente para a transformação proposta 

encontra-se no item “Sistemática de Atendimento”. A decisão de apontar no documento o que 

somente mais tarde, em novembro de 2001, o Conselho Nacional de Educação instituiria para 

todo o sistema educacional do País pela Resolução CNE/CEB nº. 2/2001, foi audaciosa e 

firme de nossa parte, diante da resistência da rede.  

Ocorreram duas mudanças polêmicas para a época: a entrada de alunos com 

necessidades especiais pela porta da frente do sistema de ensino, como qualquer outra criança, 

com a matrícula obrigatória no ensino fundamental na classe comum; e a segunda medida, não 

menos polêmica, foi o prenúncio da reestruturação dos serviços e da demanda, de forma que 

as salas de recursos tomassem o lugar das classes especiais gradativamente: 

 

Objetiva-se a médio e longo prazo alcançar o desenvolvimento pleno de um 
contexto efetivo de inclusão, isto é, todos os alunos freqüentando classe comum 
com os necessários apoios que cada caso particular exigir. 
Para tanto, faz-se necessária a adoção de medidas mais radicais, como a 
matrícula de todos os alunos na classe comum, e outras próprias de um período 
de transição, implementando as salas de recursos e  mantendo algumas classes 
especiais, com uma nova concepção de atendimento. 

 

E, mais adiante, o mesmo documento, assim reitera essa questão:  
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De acordo com o Plano Nacional de Educação, há de se prever o 
redimensionamento das classes especiais, para isso algumas alterações não só 
na estrutura, mas na forma de atuação dos profissionais de educação são 
necessárias.  
A médio e longo prazo, pretendem-se a consolidação e a implementação da 
forma de atuação itinerante como o meio eficaz de atendimento às escolas 
que não possuam os requisitos para instalação de Sala de Recursos. 
A possibilidade de transformação de Classe Especial em Sala de Recursos 
constitui elemento fundamental nesse momento de transição em que se 
objetiva o maior número possível de alunos com necessidades especiais em 
classes comuns. 

 

Esse documento expunha também a estrutura de serviços especializados existente, 

assim como indicava algumas modificações na forma de condução desses serviços, 

especificando até aonde se pretendia chegar, apesar de toda a resistência da rede de ensino, 

como já foi historiado.  

Os serviços especializados da rede estadual existem na estrutura da SEE há muitos 

anos e é composto por classes especiais, nas quais os alunos com deficiências são 

matriculados de acordo com o tipo de deficiência: mental, física ou auditiva; salas de 

recursos, nas quais os alunos matriculados na classe comum se inscrevem para receber o 

apoio especializado no contraturno àquele em que estudam no ensino regular, quantas 

vezes necessitar, não excedendo a dez horas semanais, de acordo com sua deficiência 

mental, física, auditiva e/ou visual.  

Essas salas podem estar localizadas em outra escola estadual próxima, o que 

oportuniza que se atendam alunos de diferentes escolas do entorno. Trata-se do modo mais 

equilibrado e eficaz de oferecer o apoio pedagógico especializado, pois permite maior 

abrangência de atendimento; maior flexibilidade ao elaborar um projeto individualizado, de 

acordo com a necessidade do aluno; e otimiza o papel do professor especializado para uma 

região, dado o número insuficiente de profissionais habilitados para essa função docente.  

Há também as classes hospitalares, as quais atendem alunos que, em conseqüência 

de internação hospitalar prolongada, estejam impossibilitados de freqüentar sua escola por 

períodos extensos. Há casos de alunos em internação permanente ou de doentes terminais.  

Mais recentemente, o serviço prestado pelo professor itinerante foi resgatado e 

formalizado legalmente por meio das Resoluções SEE nº. 8/2006 e nº. 2/2007, já 

comentadas no Capítulo sobre a legislação. Esclareço que todos esses serviços são regidos 

por professores especializados formados para tal.  
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No organograma da SEE, esses serviços sempre foram gerenciados 

pedagogicamente pelo Serviço de Educação Especial da CENP e se pode afirmar que 

também o eram administrativamente, na medida em que os diversos expedientes de caráter 

administrativo, como a autorização para criação, para transferência e desativação de 

serviços, passavam igualmente por sua equipe.  

Essas classes e salas situam-se em escolas estaduais de todo o Estado que, por sua 

vez, se reportam às Diretorias Regionais de Ensino, setores regionais administrativos e 

pedagógicos responsáveis por descentralização, acompanhamento, execução e supervisão 

das ações derivadas da política educacional da SEE.  

Na ocasião, havia 89 dessas Diretorias no Estado, então denominadas Divisões 

Regionais de Ensino, as quais eram subordinadas às Coordenadorias do Interior (a CEI) e 

da Capital (a COGSP), conforme se localizassem os municípios no entorno de cada uma 

delas, tendo como sede as cidades mais representativas de cada região do Estado. As duas 

coordenadorias de ensino – a CEI e a COGSP – reportam-se diretamente ao gabinete da 

Secretaria, no mesmo nível hierárquico da CENP.  

Estrategicamente, pensamos em uma sigla para uniformizar os serviços todos da 

Educação Especial por dois motivos básicos: tirar o estigma da classe especial e a 

perpetuação da permanência do aluno nessa. Quando o aluno era matriculado na classe 

especial, particularmente naquelas voltadas para deficiência mental, lá permaneciam por 

anos a fio, até ultrapassando a maioridade, por falta de rede social de apoio e pela 

inexistência de outros equipamentos sociais para seu encaminhamento na comunidade.  

Dentro da nova concepção que adotamos, foram criadas várias barreiras para a 

entrada do aluno nas classes existentes e foi feita uma avaliação visando ao enxugamento 

das classes especiais e sua transformação em salas de recursos. Além desse fato, 

estabeleceu-se que, se o aluno fosse lá matriculado, a meta deveria ser a perenidade de sua 

permanência.    

A mudança da terminologia visava também imprimir um caráter único aos 

serviços de apoio especializado, ressaltando a possibilidade de diversificar a alternativa 

indicada para diferentes momentos do percurso escolar do aluno e de acordo com a 

especificidade da necessidade que apresentasse. Dessa maneira, um mesmo aluno poderia 

precisar de um atendimento mais individualizado na classe especial e, posteriormente, 

utilizar a sala de recursos ou não. Essa flexibilidade na forma de utilizar os serviços 



 116 

especializados possibilita que, diante da diversidade dos alunos e de suas necessidades, 

possam existir respostas diferenciadas.  

A partir de então, se convencionou adotar a terminologia SAPE para o Serviço de 

Apoio Pedagógico Especializado, oferecido sob a forma de sala de recursos, classe especial, 

classe hospitalar e professor itinerante. Em 2000, as escolas da rede estadual possuíam 1.319 

classes especiais e 135 salas de recursos. 

De acordo com a legislação, a orientação foi para que se priorizasse o atendimento de 

apoio pedagógico em salas de recursos e que as classes especiais fossem limitadas aos casos 

que se beneficiariam comprovadamente do atendimento individualizado e diferenciado. As 

demais salas e classes existentes seriam transformadas em salas de recursos.  

De acordo com o documento Novas Diretrizes para a Educação Especial, as classes 

especiais e as salas de recursos passaram a ser assim definidas:  

 

Serviços de Apoio Pedagógico Especializados – SAPEs: 

 

Estruturas de atendimento, através das quais a escola se organiza, para oferecer 
aos alunos com necessidades educacionais especiais os recursos necessários. Os 
SAPEs são regidos por professores especializados. Os alunos com necessidades 
especiais das classes especiais são matriculados nas mesmas, já os que 
freqüentam as salas de recursos, são matriculados em classes comuns e inscritos 
para atendimento em outro período, na sala de recursos. E podem se apresentar 
como: 
- SAPE como Sala de Recursos: constitui-se em espaço educacional integrado 
aos demais ambientes da escola, destinado a complementar ou suprir as 
atividades escolares dos alunos matriculados em classes comuns da própria 
unidade escolar ou em unidade diversa, que necessitem de recursos didáticos 
específicos e de professores especializados. Esses professores podem também 
atuar de forma itinerante. 
- SAPE como Classe Especial: constitui-se em agrupamento sistemático de 
alunos com o mesmo tipo de necessidade especial, sob a responsabilidade de 
professor especializado. Na organização dessas classes, deve-se evitar a 
discrepância significativa de faixa etária. 

 

Ao analisar esses dois recursos, fica evidente que a sala de recursos é o tipo de 

serviço mais adequado para a viabilização da inclusão escolar de alunos com necessidades 

especiais, pois ela oferece mais flexibilidade de horários, mais autonomia, metodologias 

diferenciadas e possibilidade de personalização do atendimento segundo necessidades 

específicas e para um dado momento escolar do aluno.  



 117 

O trabalho do professor é mais dinâmico e possibilita interação com alunos de 

diferentes escolas, séries e demandas. O tempo de permanência do aluno no serviço fica 

mais delimitado, pois o aluno recebe, na maioria das vezes, o apoio atrelado às 

necessidades que apresenta e ao andamento do trabalho da classe comum em que está 

matriculado. 

Esse atendimento permite que a rotatividade seja maior na sala de recursos, já que 

atende grupos de 10 a 15 alunos, porém, como o tempo de permanência é delimitado à 

necessidade de cada aluno, há sempre possibilidade de oferecer apoio a outros alunos 

durante o mesmo ano e de diferentes escolas, enquanto a classe especial mantém os 

mesmos 10 a 15 alunos matriculados durante o ano letivo.  

O currículo da classe especial é adequado às necessidades do aluno e o trabalho é 

mais individualizado, porém o histórico dessas classes na rede de ensino, como já foi 

exposto anteriormente, era de manutenção desses alunos por longos períodos de seu 

percurso escolar, quando não os mantinha indefinidamente. Até então, não se poderia 

garantir, como já afirmamos, a eficácia do processo ensino-aprendizagem, nem mesmo os 

critérios de encaminhamento e manutenção desses alunos nesses serviços. 

O documento Novas Diretrizes para a Educação Especial, com descrição 

minuciosa e orientações à rede de ensino, trata ainda da reorganização dos serviços 

especializados pela própria rede; dos novos objetivos propostos; do processo de avaliação; 

enfim, da realidade existente à época e expressa de certa forma o nível dos conhecimentos 

disponíveis no panorama educacional brasileiro sobre questões relativas à inclusão escolar 

de alunos com necessidades especiais. Esse documento orientava sobre os recursos e as 

disponibilidades com as quais a estrutura de Educação Especial poderia contar naquele 

momento para operar as mudanças propostas. 

No entanto, o fato mais importante nesse período foi o da criação do Centro de 

Apoio Pedagógico Especializado – o CAPE – inaugurado em dezembro de 2001 e que se 

constituiu num referencial e simbolizou um marco da mudança na Educação Especial da 

SEE à luz da denominada educação inclusiva.  

O Plano Nacional de Educação, exposto na Lei nº. 10.172/2001, em seus Objetivos e 

Metas, 8.3, item 24, preceitua:  
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No prazo de três anos a contar da vigência deste plano, organizar e pôr em 
funcionamento em todos os sistemas de ensino um setor responsável pela 
educação especial, bem como pela administração dos recursos orçamentários 
específicos para o atendimento dessa modalidade, que possa atuar em parceria 
com os setores de saúde, assistência social, trabalho e previdência e com as 
organizações da sociedade civil.  

 

Essa diretriz é ratificada pela Resolução CNE/CEB nº. 2/2001, em seu Art. 3º, 

Parágrafo Único: 

 

Os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor responsável 
pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros 
que viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção da educação 
inclusiva. 

 

A criação do CAPE, em dezembro de 2001 pela SEE, veio atender a esses 

preceitos legais e às diretrizes da política educacional. 

Entretanto, mais do que o atendimento aos textos legais, buscou-se um símbolo 

que resgatasse a Educação Especial na SEE e que imprimisse na rede de ensino estadual e 

na comunidade o caráter de referência para a “Educação Inclusiva”.  

A existência de um prédio, com desenho arquitetônico de excelência adaptado no 

rigor das normas técnicas de acessibilidade física da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) respondia de forma excepcional à expectativa estabelecida pelas 

medidas de reestruturação adotadas com um padrão de detalhes, materiais, mobiliário e até 

mesmo acabamento incomuns em prédios públicos. Essa estrutura física era dotada 

também de diversos recursos pedagógicos e específicos, com espaços voltados para 

capacitação e com equipe técnica própria. 

No entanto houve um lapso de tempo entre sua inauguração e o início de 2002, 

para que essa estrutura pudesse funcionar de acordo com sua concepção, cujas causas são 

facilmente identificadas. Uma delas é o fato de a Educação Especial, ainda naquele 

momento, estar vinculada e subordinada simultaneamente a duas diferentes instâncias da 

Pasta, como já exposto anteriormente. Conseqüentemente, o CAPE, construído a partir de 

um projeto concebido pela FDE, ficava vinculado a essa. No entanto sua atuação consistia 

em ações da competência da Educação Especial no sistema, como reza a LDB nº. 9.394/96 

e deveria reportar-se, portanto, à CENP.    
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Essa contradição permeou as relações institucionais por algum tempo, sendo em 

alguns momentos extremamente negativa, pois havia duplicação e sobreposição de 

atividades, gerando desgaste para a adequada atuação da equipe e para a interlocução com 

a rede de ensino e com os demais órgãos da SEE. 

Quanto à concepção de sua linha de atuação, havia também divergências no que 

dizia respeito ao papel do CAPE e cabem aqui alguns esclarecimentos sobre suas causas 

históricas. 

Em 1994, foi inaugurado no mesmo prédio o Centro de Apoio Pedagógico 

Especializado ao Deficiente Visual (o CAP-DV), o qual ocupava somente a parte térrea do 

edifício. Era um projeto da SEE elaborado e implantado pelo Serviço de Educação 

Especial da CENP. Àquela época, esse Serviço contava com uma equipe completa e suas 

atribuições estavam de acordo com o Decreto nº. 7.510 – Da estrutura e da organização da 

Secretaria de Estado da Educação. 

O CAP-DV foi um projeto avançado, inovador, pois propunha a impressão de 

livros didáticos em Braille e tipos ampliados aos alunos com deficiência visual da rede 

estadual, utilizando a informática que despontava e que já se mostrava um recurso 

altamente eficaz de comunicação. Além desse propósito, oferecia também capacitação aos 

professores especializados em deficiência visual e apoio direto aos alunos. 

O Projeto foi bem sucedido e se tornou referência para o Brasil, recebendo 

destaque do MEC, que à época iniciou o financiamento para sua expansão para os demais 

Estados que persiste até hoje nesta atual gestão. 

No entanto, à medida que o tempo passou, verificou-se aqui em São Paulo que sua 

função de apoio direto ficava restrita a alunos residentes em seu entorno ou que tivessem 

facilidade de transporte na Capital do Estado, fato não correspondente à realidade do 

alunado da rede pública.  

A despeito desses contratempos, a produção e a distribuição de materiais 

adaptados continuavam a ser executadas, mas o projeto, tal qual fora planejado, não se 

mostrava eficaz, dado o gigantismo da rede de ensino estadual.  

Quando o projeto do CAPE foi concretizado, essa concepção de atendimento 

direto a alunos de forma centralizada em um único equipamento, já se mostrava obsoleta 

frente ao porte e gigantismo da Secretaria da Educação de São Paulo, porém a 
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compreensão de políticas públicas voltadas para a descentralização e para a expansão de 

serviços parecia não se aplicar para a educação especial.  

Dessa forma, a gestão responsável na ocasião entendeu que o papel desse Centro 

deveria ser a ampliação do atendimento direto a alunos. Anteriormente à criação do 

CAPE, eram atendidos somente alunos com deficiência visual e, a partir de então, segundo 

essa concepção, passaria a atender alunos com deficiências físicas, mentais, auditivas, 

alunos com altas habilidades entre outros.  

Indo na contra mão das concepções mais progressistas, entendia-se que o CAPE – 

em parceria com a área médica de uma instituição especializada renomada – deveria ser 

um centro de avaliação diagnóstica, para onde a rede de ensino encaminharia os alunos 

com “suspeita de deficiência mental” para serem avaliados e encaminhados. 

Penso que não há necessidade de comentar o acima descrito pelo teor da análise 

desta tese. No entanto, sem emitir nenhum juízo sobre as concepções de avaliação, 

centralização ou orientação teórico-pedagógica, a simples idéia de tal peripécia em termos 

de gestão administrativa já se mostrava inviabilizada diante do percentual imaginável do 

número de alunos da rede pública estadual (totalizavam cerca de 5 milhões) 

encaminhados, tendo em vista o conceito dos professores sobre dificuldades de 

aprendizagem, como já relatado.  

Outras questões a serem consideradas eram as distancias dos locais de moradia 

dos alunos que seriam encaminhados para o CAPE e sua localização na capital; o porte do 

Estado de São Paulo; as condições sócio-econômicas da maioria dos alunos da rede 

pública para tal deslocamento e a questão legal: tal medida contrariava a legislação recém 

publicada pela SEE, a de número 95/2000. Esse dispositivo legal, dentre outras indicações, 

extinguia a avaliação diagnóstica de profissionais da saúde como pré-requisito para a 

matrícula de alunos com necessidades especiais nos serviços das escolas estaduais. 

Essa proposta, totalmente inexeqüível, como já exposto, levou o CAPE a retomar 

seu status de órgão da SEE vinculado à CENP e responsável pelo gerenciamento das ações 

da educação especial, bem como, pelo apoio à inclusão escolar de alunos com 

necessidades especiais na rede regular de ensino.  

Enfim, em 2002, o CAPE foi vinculado à Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas – a CENP – e passou, então oficialmente, a gerenciar e a irradiar as ações de 

Educação Especial, tanto aquelas referentes ao atendimento educacional especializado 
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como as de suporte ao processo de inclusão escolar de alunos com necessidades especiais 

da rede estadual de ensino. 

Os objetivos contidos na Resolução SE nº. 61/2002 especificam estas funções: 

 

I - gerenciar e operacionalizar as demandas da Educação Especial da Secretaria 
de Estado da Educação acrescentando-se a elas ação integrada com as 
Diretorias de Ensino sobre pertinência, acompanhamento e avaliação 
pedagógica dos convênios estabelecidos com Instituições educacionais 
especializadas por meio de classes descentralizadas;  

II - definir diretrizes e efetivar as ações de educação continuada aos 
profissionais da rede estadual de ensino no que diz respeito às demandas 
didático-pedagógicas dos alunos com necessidades educacionais especiais;  

III - subsidiar, apoiar e contribuir de forma efetiva e abrangente a rede estadual 
de ensino nas adequações ambientais, curriculares, metodológicas, mudanças de 
atitudes e perspectivas, para assegurar a educação básica aos alunos que 
apresentem necessidades educacionais especiais;  

IV - oferecer apoio pedagógico especializado, por meio de equipe 
multidisciplinar itinerante que deverá atuar em ação compartilhada com as 
Diretorias de Ensino; 

V - pesquisar, selecionar, adaptar e produzir materiais didáticos específicos 
relativos às necessidades especiais demandadas, promovendo sua divulgação e 
distribuição na rede estadual de ensino. 

Artigo 3º - O Centro de Apoio Pedagógico Especializado atuará de forma 
sistemática, em ação conjunta com os órgãos desta Secretaria, mantendo 
trabalho articulado com órgãos de outras Secretarias de Estado, especialmente 
as da Saúde, Emprego e Relações do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência 
Social e o Fundo Social de Solidariedade. 

     

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL de 2001 a 2007 

 

Em meados de 2001, fui designada para a direção do Serviço de Educação 

Especial da SEE, vinculado à CENP e, em 2002, ao assumir a direção do CAPE, foram 

estabelecidas pela SEE novas metas e prioridades para se retomarem imediatamente as 

ações de Educação Especial.  

No processo de planejamento, ficou definido que, para a elaboração de um plano 

de trabalho da Educação Especial para a SEE, composto por metas estabelecidas para 

curto, médio e longo prazo, havia necessidade de um diagnóstico mais consistente sobre a 

situação dos serviços de apoio especializado nas escolas da rede de ensino.  
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Para tanto, a primeira medida foi estabelecer uma proposta de ação conjunta entre as 

Coordenadorias para acompanhamento da avaliação dos serviços existentes nas unidades 

escolares junto às Diretorias Regionais de Ensino – as denominadas classes especiais, salas de 

recursos e classes hospitalares.  

Com vistas a essa avaliação, foi desenvolvido um instrumento para verificar estas 

ações, prevendo: levantamento de dados, análise, diagnóstico e acompanhamento dos 

serviços. Esse questionário revelou-se bastante esclarecedor e, por fornecer informações 

que possibilitavam o acompanhamento das ações da Educação Especial, bem como, uma 

análise de impacto das mudanças operadas, passou a ser aplicado anualmente e ficou 

conhecido como Retrato da Educação Especial.  

Esse instrumental elaborado no próprio CAPE permitia uma avaliação qualitativa 

dos serviços pela análise dos dados e, de certa forma, um retorno quantitativo, quase 

censitário da Educação Especial, agregando subsídios aos dados do Centro de Informação 

Educacional da SEE – o CIE –, responsável oficial pela coleta e pelo tratamento de dados 

da SEE. 

As informações eram registradas em cada escola, a partir de dados colhidos de cada 

SAPE e eram posteriormente consolidadas em sua respectiva Diretoria Regional. Desses 

relatórios, obtínhamos dados referentes a alunos, formação e situação profissional dos 

professores especializados e sobre a distribuição dos serviços por região e no Estado.  

Por intermédio de perguntas – tais como: Quantos alunos se encontram nos SAPEs? 

Qual é a idade de cada um? Há quanto tempo freqüentavam o serviço? Qual é o nível de 

escolarização? –, podíamos discutir a qualidade do serviço com o assistente técnico 

pedagógico e com o supervisor de ensino responsáveis pela Educação Especial em cada 

região. 

É importante ressaltar que o desenvolvimento de um plano de gestão que viabilizasse 

as ações da Educação Especial na SEE implicava também rever a forma de atuação e os 

objetivos do próprio do CAPE. Como uma das estratégias utilizadas, cada Dirigente – 

autoridade responsável pela Diretoria Regional de Ensino nas regiões político-administrativas 

do Estado – indicou dois representantes de sua diretoria para atuar em ação conjunta com a 

equipe de Educação Especial. Dessa forma, podíamos contar com interlocutores capacitados e 

personalizados em cada região.  
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Esses representantes eram considerados nossa equipe descentralizada e, nos 

encontros realizados no CAPE, costumávamos chamar a atenção para o fato de que a 

Educação Especial possuía a maior equipe técnica da SEE, pois contávamos com cerca de 

duzentas pessoas.  Esse grupo era integrado pelo pessoal de apoio pedagógico, de produção de 

livros em Braille e do setor administrativo do CAPE, além de representantes das 

Coordenadorias de Ensino do Interior (CEI) e da Capital (COGSP) e dos 180 supervisores de 

ensino e assistentes pedagógicos representantes de cada uma das Diretorias Regionais. 

A equipe do CAPE, como passou a ser conhecida a equipe técnica da Educação 

Especial, percorria as regionais em visitas às unidades escolares e em reuniões sistemáticas 

para acompanhamento das ações que ocorriam tanto nas Diretorias de Ensino (DEs) quanto no 

CAPE.   

Aparentemente sem importância, essa forma de estabelecer as relações interpessoais 

no campo profissional trouxe resultados positivos em pouco tempo. O vínculo criado com o 

CAPE ficou muito fortalecido, pois havia um laço personalizado entre os profissionais, 

inclusive entre os profissionais das DEs, os quais passaram a se conhecer e a trocar 

experiências espontaneamente. Com o fortalecimento desse conjunto de profissionais, foi 

possível desenvolver o trabalho planejado com mais fluidez e a resistência inicial foi se 

transformando em cooperação. Nesse clima, as discussões e as ações referentes à inclusão de 

alunos com necessidades especiais nas escolas foram se incorporando na rotina de todo o 

sistema e, apesar da estrutura funcional e ideologicamente existente, extrapolaram os limites 

que tradicionalmente ocupavam: do âmbito da equipe de Educação Especial e dos professores 

especializados. 

Por outro lado, sempre estivemos presentes, nos posicionando e reivindicando junto 

ao Gabinete da SEE as melhorias necessárias para que o trabalho se desenvolvesse a contento, 

ou seja, trabalhávamos com informações e demandas trazidas pelo grupo a partir da realidade 

da escola. Essa forma de gestão trouxe muito compromisso e envolvimento dos profissionais, 

pois invertia a lógica do serviço público, segundo a qual, geralmente o planejamento e as 

ações prioritárias são definidos a partir de instâncias superiores, sem que, necessariamente os 

serviços fins sejam consultados. 

 A partir dos resultados obtidos com a avaliação dos serviços, identificamos situações 

que nos permitiam discutir a prática dos professores especializados e os encaminhamentos 

inadequados dos professores das classes comuns para a classe especial. Era possível 
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questionar a eficácia do serviço especializado para os alunos e oferecer oportunidade de 

reflexão sobre a prática dos professores especializados.  

Essas respostas compiladas eram encaminhadas das Regionais ao CAPE e, então, 

eram analisadas pela equipe técnica. Cada um dos técnicos da equipe central atendia as DEs 

pelas quais era responsável individualmente, para uma análise em conjunto com os 

representantes da Regional, na busca de alternativas para os problemas encontrados e para 

orientações técnicas para a condução adequada das ações na região.  

A mesma estratégia foi utilizada no gerenciamento do CAPE. Havia 89 Diretorias 

Regionais de Ensino – as quais passaram a 90, em 2006 – e contávamos com 

aproximadamente 1.400 SAPEs e uma equipe pedagógica com cerca de 12 profissionais 

(números variáveis durante o período em conseqüência de saídas ou contratações de novos 

técnicos). Para realizarmos um acompanhamento consistente em todo o Estado, o número de 

DEs foi dividido entre esses profissionais, de modo que cada profissional era responsável por 

um grupo formado por 7 a 9 DEs.  

Acrescente-se a essas informações o fato de que o atendimento era personalizado: a 

interlocução com a equipe da DE, o expediente ou qualquer informação/encaminhamento 

necessário, enfim, a tudo o que se referisse a determinada regional havia um profissional 

responsável por ela, para mediar o processo, responder as demandas e tomar as providências 

cabíveis. Contudo essa forma de atuação não restringia o profissional a um mesmo grupo de 

DEs, pois se realizava  uma espécie de rodízio entre os técnicos a cada período de tempo. 

Para otimizar a atuação da equipe e permitir maior interação entre os profissionais, 

foi modificada a estrutura gerencial do CAPE. O desenho adotado foi o matricial, que permitia 

a todos desempenhar qualquer das tarefas que se desenvolviam no CAPE. Nessas condições, 

cada projeto era delegado a um dos membros da equipe, que o organizava e coordenava as 

atividades a serem desenvolvidas pelos demais membros da equipe. Num outro momento, o 

mesmo profissional que liderava um projeto passava a atuar como membro de equipe de outro 

projeto.  

Essa foi uma alternativa encontrada para dirimir situações beligerantes que se 

estabeleceram desde a inauguração, em função da indicação de alguns dos profissionais para 

funções oficiosas de coordenações realizadas pela gestão anterior. Alguns desses profissionais 

chegaram a compor “equipes”. Essa hierarquia imaginária – ressalte-se que o CAPE, a essa 

altura, não possuía sequer a legislação de seu ato de criação – contaminou a atitude de 
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algumas pessoas, criando feudos institucionais em detrimento do trabalho. Desse modo, o que 

se assistia era a reprodução do sistema público em sua leitura mais arcaica de instâncias 

estratificadas a serviço da burocracia e, em alguns casos, de um fisiologismo primário.  

Para retomar o sentido de equipe diante daquele novo projeto para a Educação 

Especial em São Paulo e para criar um clima organizacional mais pro-ativo e colaborativo, a 

melhor solução que encontrei foi implantar a organização matricial de trabalho, até porque o 

número de pessoas era irrisório para a estrutura existente. 

Retomando a questão do diagnóstico situacional dos serviços especializados, as 

informações preenchidas pela escola, assinadas pela DE e, posteriormente, discutidas em 

equipe permitiam a reflexão sobre causas, efeitos e alternativas. Eram comuns questionários, 

por exemplo, preenchidos por professores de classes especiais para deficientes mentais em que 

identificávamos alunos com 18 ou 20 anos de idade, com nível de escolarização de 3ª série e 

que estavam nessa classe desde os seus 8 anos de idade.  

O motivo para um aluno continuar na classe especial, e não, em um curso de 

Educação de Jovens e Adultos (o EJA) ou em outra atividade de sua comunidade, de formação 

profissional, por exemplo, era o questionamento que fazíamos freqüentemente. E, dessa 

indagação podíamos trabalhar outras questões que levavam a equipe da escola e da Diretoria 

Regional, passávamos a refletir, procurando desenhar como seria então a vantagem da classe 

especial sobre a classe comum. Refletíamos também sobre a eficácia da classe especial para a 

construção do projeto de vida desse aluno, uma vez que ele havia passado lá parte de sua 

infância e de sua adolescência. 

Essas e outras questões, como a existência de classes especiais – ou mesmo salas de 

recursos – constituídas por crianças de 7 ou 8 anos de idade, ingressantes na escola e, 

portanto, com muito pouco tempo em processo de escolarização, já encaminhadas para um 

serviço especializado, como crianças “deficientes”. Ao questionarmos fatos como esses, os 

supervisores de ensino e os assistentes técnicos da educação especial, bem como, os próprios 

professores se tomavam de perplexidade diante da sua própria falta de argumentos que 

justificassem tal medida “pedagógica”.  

Outro dado importante colhido com o instrumento de avaliação foi a discussão sobre 

a formação necessária para os professores especializados atuarem na educação especial neste 

momento. Essa questão já abordada se configura como uma problemática urgente a ser 

discutida.                      
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Como já referido anteriormente, além das informações coletadas com instrumentos 

de avaliação, a equipe do CAPE fez várias reuniões presenciais com os profissionais das DEs 

e identificou problemas que necessitavam de uma intervenção imediata, pois haviam questões 

que diziam mais respeito à ética profissional do que à competência técnica. Um dos fatos que 

mais chamavam a atenção é que, confirmando a tese da ineficácia da reforma educacional, os 

problemas maiores foram encontrados nas salas para alunos com “deficiência mental”.  

Muitas dessas classes especiais eram compostas por alunos que não apresentavam 

deficiência mental. Havia classes compostas por adultos com 30, 40 e até mais de 50 anos de 

idade. O fato de haver classes especiais com menos de 10 alunos feria a legislação, mas eram 

mantidas no sistema por atender a necessidades e interesses pessoais do professor (por 

exemplo, proximidade de sua moradia ou de seu município).  

Muitas vezes, esses alunos eram encaminhados equivocadamente da classe comum, 

atingindo então o número de alunos determinado por lei, ou permaneciam os mesmos alunos 

durante anos “detidos” na mesma classe. 

Outro sério problema para ser administrado foi a resistência de docentes diante das 

mudanças implementadas. Os professores especializados estavam extremamente tensos e 

revoltados justificadamente, pois não eram chamados pelos órgãos responsáveis para nenhuma 

capacitação, há cerca de seis anos. Quando vieram para o primeiro encontro de capacitação, 

havia entre eles um entendimento de que, com a inclusão escolar de alunos com necessidades 

especiais no ensino regular, perderiam sua função na escola.  

Por sua vez, os professores das classes comuns entendiam a Educação Especial 

totalmente distanciada da realidade da sala de aula e como última alternativa destinada a 

alunos que, após fracassarem em todas as demais oportunidades que lhes foram oferecidas –

recuperação de ciclo, recuperação nas férias, recuperação paralela, classe de aceleração-, 

enfim todos os recursos disponíveis no sistema de ensino, deveriam ir para a classe especial. 

Desse modo, segundo esse raciocínio, uma vez colocado em uma classe especial, esse aluno 

não teria condição de retornar mais ao ensino regular.  

Outro questionamento freqüente de alguns professores referia-se à inviabilidade de 

matricular um “aluno com deficiência” diretamente no ensino regular ao ingressar na escola, 

uma vez que ele não estaria provavelmente preparado para tal e deveria, portanto, ser 

matriculado em classe especial. 
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Esse discurso, cujas informações acima se complementam, ao mesmo tempo em que 

se contradizem, é um indicador importante para a análise da situação dominante. 

Primeiramente, trata-se de uma leitura quase fatalista sobre o aluno e o fracasso escolar, como 

se fosse uma característica, um estigma que acompanha determinados alunos, inerente a eles. 

E, apesar da oferta de um cardápio de estratégias escolares para sua re-inserção, nada produz 

efeito para esse aluno, então, predestinado à Educação Especial.  

Nessas tentativas do sistema para resgatar o aluno, observou-se que em nenhum 

momento havia o olhar para as suas necessidades e para suas reais características. O que se 

enxergava era o que lhe faltava, e não, o que possuía. Havia uma insistência em lhe oferecer o 

que estava previsto para ele, com ligeiras variações quanto às estratégias utilizadas. O foco era 

sobre o que ele tem de aprender, e não, sobre o que ele pensa ou sobre o modo como ele 

aprende. 

Outro dado preocupante detectado refere-se à posição que a educação especial 

ocupava no sistema. Ela passou a ser a instância para a qual se encaminhava os que não 

podiam ser expulsos do sistema – ou porque não se evadiram por decisão própria ou por 

questões legais. A Educação Especial seria, então, o destino dos fracassados e também dos 

“delatores” de uma educação ineficaz e desigual.  

Essa situação ratifica a leitura encontrada em muitos trabalhos de pesquisa sobre 

classes especiais, vistas como “depósito das mazelas do sistema” (expressão desta 

pesquisadora), fato que explica em parte porque ocorre a permanência de alunos em classes 

especiais por tantos anos e a razão do grande número de alunos com dificuldades de 

aprendizagem em classes para atender “deficientes mentais”. 

Esses argumentos colhidos junto a professores deixam transparecer também seu 

preconceito e a baixa expectativa sobre o aluno com necessidades especiais, ao indicarem a 

classe especial como espaço escolar mais adequado a ele desde o seu ingresso na escola.  

Outra atitude de resistência à entrada desses alunos no sistema foi, e tem sido até 

hoje, o argumento da falta de preparo dos professores das classes comuns. A expressão “eu 

não estou preparado”, utilizada por muitos professores e pela direção de escolas, já discutida 

neste trabalho, encontra muitas vezes apoio e reforço a essa conduta em alguns gestores ou 

técnicos de setores intermediários da SEE.  

Por outro lado, os professores das classes comuns ao tomarem ciência de que as 

ações de capacitação do CAPE os envolveriam, se mostraram insatisfeitos, pois o 
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entendimento equivocado era de que deveriam se especializar à sua revelia para atender a 

esses alunos. Concomitantemente, professores especializados formaram outra frente de 

resistência por entenderem que seu novo papel seria exclusivamente de estabelecer mediações 

com o professor da classe comum, como um assistente deste.  

Essa última postura pode ser compreendida até certo ponto, pois a maioria dos 

professores especializados possuía formação voltada para trabalhar o déficit do aluno, num 

modelo médico-pedagógico de intervenção. A atuação do professor como um educador, era 

muito pouco enfatizada nos cursos então oferecidos. 

À medida que as informações obtidas pelo processo de avaliação desencadeado eram 

discutidas, o plano de trabalho ia sendo esboçado. Algumas medidas já eram planejadas com 

os representantes regionais e o CAPE, como era o caso dos conteúdos, da abordagem e das 

estratégias indispensáveis às ações de formação continuada dos profissionais; da necessidade 

de revisão ou de criação de alguns instrumentos legais para respaldar essa atuação; da 

efetivação de um plano de acessibilidade física para os prédios escolares e a provisão de 

equipamentos de informática, a aquisição de máquinas Braille, dentre outros, além de 

materiais didáticos e pedagógicos para os SAPEs. 

O diagnóstico situacional apontava prioritariamente para a necessidade de revisão 

qualitativa na prestação dos serviços de educação especial e para o investimento na formação 

continuada. Contudo um dos pontos nevrálgicos detectados e que exigiam uma intervenção 

mais firme referia-se à reestruturação de ordem físico-administrativa. 

Durante o processo de avaliação, mapeamos no Estado de São Paulo a localização 

dos serviços especializados existentes nas Diretorias Regionais e nas escolas. O resultado foi 

alarmante: havia um grande número de SAPEs concentrados em algumas regiões do Estado e 

outras regiões mostravam grandes vazios; algumas regiões possuíam grande número de 

serviços em determinados locais, enquanto outros bairros ou distritos vizinhos eram 

totalmente desprovidos desses recursos; algumas Regionais mais centrais possuíam grande 

concentração de serviços em uma mesma escola, em número excessivo e desnecessário, 

enquanto alunos de outras escolas de bairros próximos ficavam absolutamente desatendidos. 

Esse quadro exigia uma ação imediata, para que o planejamento destinado à 

Educação Especial se concretizasse sob a perspectiva da inclusão escolar. O aluno com 

necessidades especiais tem o direito, como as demais crianças, de ingressar na escola regular 

mais próxima do local de sua residência e poder contar com um serviço de apoio pedagógico 
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especializado também em sua circunscrição e a forma como os SAPEs existentes estavam 

distribuídos inviabilizava esse atendimento. O planejamento e a discussão desenvolvidos para 

efetivar esse plano revelaram que essa questão, na verdade, era a que apresentaria maior 

resistência à sua concretização. 

O enfrentamento dos problemas, no entanto, se fazia necessário e inúmeras reuniões 

com diferentes setores da SEE tiveram início, pois a problemática existente envolvia questões 

de ordem administrativa, de distribuição de rede física de escolas, da questão funcional dos 

professores, a qual envolvia inclusive atribuição de aulas no início do ano letivo; da 

elaboração do mapeamento mais adequado à demanda; do levantamento de demanda 

reprimida e desassistida em outras escolas da rede; e de questões estruturais e políticas por 

pressão de grupos ou, até mesmo de uma pessoa. As transformações invadiriam domínios de 

privilégios adquiridos há muitos anos omitidos comodamente em detrimento de uns e em 

benefício de outros. 

Outra questão importante a ser trabalhada e que fazia interface tanto com o programa 

de formação continuada quanto com a reestruturação administrativa era a otimização dos 

serviços especializados. Ocorria que numa mesma escola mantinham vários SAPEs de um 

mesmo tipo de atendimento, muitas vezes, com vagas ociosas.  

Abaixo, a título de ilustração, apresento a situação anterior à reestruturação em que 

uma só escola possuía sete SAPEs de deficiência auditiva, com número mínimo de alunos,  

dos quais, um contava com 8 alunos apenas, número inferior ao que determina a legislação. A 

orientação era para que os alunos fossem distribuídos de forma a que as salas atingissem o 

número máximo de quinze. Assim, alguns desses serviços ficavam ociosos e poderiam ser 

transferidos para outra escola da região, passando a atender alunos do entorno dessa. A 

situação hipotética abaixo demonstra o efeito da reestruturação e pode ser assim resumida:  

Em uma mesma Escola X, existiam sete salas de serviços de apoio especializado 

numa mesma área de atenção. No caso deste exemplo, com sete professores especializados em 

deficiência auditiva. E, segundo a Resolução SEE nº. 95/2000, cada uma dessas salas deveria 

atender de 10 a 15 alunos, de modo que encontrávamos os seguintes dados:  
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Quadro I – Dados da Escola X. 

Salas A B C D E F G Total 

Alunos 10 12 11 10 8 11 10 72 

 

Analisando a situação, aparecem 33 vagas ociosas, concentrando o número de alunos, 

tal proposto na legislação de manter, no máximo, 15 alunos por sala, temos os seguintes 

dados: 

 

                                Quadro II – Dados da Escola X, após reestruturação. 

Salas A B C D E F G TOTAL 

Alunos  15 15 15 15 12 0 0 72 

 

Os dois serviços existentes nessa Escola X, na verdade, seriam desnecessários para 

essa escola, pois, após a reestruturação, os seus 72 alunos continuariam com o atendimento, 

mas se forem remanejados esses dois serviços para a Escola Y da mesma Regional, teremos: 

 

                                   Quadro III – Dados da Escola Y                                              

SALA F G TOTAL 

ALUNOS 15 15 30 

 

  Analisando os dados acima, observa-se que há 102 alunos atendidos pelos mesmos 7 

professores que atendiam antes 72 alunos. O remanejamento das 2 salas para outra localidade 

da Regional antes desassistida oportuniza que crianças de outros bairros tenham acesso ao 

serviço. Há ainda 3 vagas na Escola X, para atender mais 3 alunos que possam vir a necessitar 

desse serviço, diminuindo o número de vagas ociosas de 33 para 3. 

Esses exemplos demonstram como a otimização e a desconcentração de serviços 

eram ações necessárias e possibilitavam ir mais longe, quando a análise recaiu sobre o tipo de 

organização do serviço: salas de recursos e classes especiais.  
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Como já explicado anteriormente, a sala de recursos demonstrou ser o serviço mais 

adequado por possibilitar maior flexibilidade e otimização do trabalho do professor 

especializado – atuando com os alunos individualmente ou em grupos, com uma carga horária 

do aluno (presença deste na sala), de acordo com a necessidade que apresente; possibilidade 

de maior interação com o professor da classe comum da mesma escola ou deslocando-se para 

a escola onde o aluno está matriculado, entre outras dinâmicas.  

Para o aluno, sua interação na escola se amplia, pois está matriculado na classe 

comum em um período e utiliza a sala de recursos de acordo com sua necessidade em outro. 

Além disso, mesmo que sua escola não possua uma sala de recursos, ele pode se inscrever em 

uma existente em outra escola de sua região. As atividades desenvolvidas na sala de recursos 

atendem às suas necessidades específicas para apoiá-lo no processo de escolarização da classe 

comum sem, no entanto, se confundir com sala de reforço escolar. Essas e outras vantagens já 

analisadas da sala de recursos sobre a classe especial foram gradativamente sendo assimiladas 

pelo sistema de ensino. 

No entanto, na prática encontramos muita resistência para a implantação dessas 

medidas pelas razões já expostas e pela própria estrutura, pois da forma como está concebida 

impedia a consolidação de medidas necessárias. Por exemplo, muitas escolas possuíam mais 

profissionais no quadro de apoio administrativo-pedagógico em função do grande número de 

classes que possuía. Se esse número de classes diminuísse, perderiam pessoal de apoio.  

A transferência de um professor para outra escola, caso o serviço especializado no 

qual atuava fosse remanejado, encontrava impedimentos de ordem legal ou pessoal. Se o 

professor fosse titular de cargo efetivo, alegava que havia escolhido a escola X para trabalhar 

e, portanto, não poderia ou não desejava ser transferido. Se o professor não fosse efetivo, sua 

transferência às vezes esbarrava em questões pessoais como distância do local de moradia, 

dentre outros.  

O trabalho que desenvolvemos com o setor de recursos humanos e com a assessoria 

jurídica da SEE foi intenso para que não gerasse conflitos com os direitos do professor, mas 

também para não prejudicar o atendimento às crianças.  

Confesso que o enfrentamento dessas questões muito polêmicas exigiu um 

posicionamento firme de minha parte e, apesar de todo desgaste, contei sempre com o apoio 

da equipe do CAPE e do próprio Gabinete da SEE. Entretanto questões corporativas não são 

incomuns e eram até esperadas em tal processo de mudança. Aquelas de mais difícil condução 
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eram as que, em nome de “direitos”, o professor pleiteava benesses pessoais, utilizando para 

isso apadrinhamentos políticos duvidosos, como sói acontecer neste País. Contudo a adesão da 

rede de ensino à mudança foi acontecendo gradativamente à medida que percebiam a melhoria 

de sua atuação e os resultados no cotidiano da escola. 

Em conseqüência desses fatos, reitero aqui a importante questão a se considerar 

em debate e que persiste: a carência de professores especializados para atuarem nos 

SAPEs. Esse fato se deve a diversos fatores e um deles é a pequena oferta de cursos de 

formação pelas Universidades. A redução da oferta de cursos, segundo alguns estudiosos, 

se deve à restrição do mercado e o conseqüente desinteresse por parte dos professores. 

Outra causa provável é o aumento da oferta de cursos aligeirados, com pequena carga 

horária, oferecido por instituições especializadas na lacuna deixada pela Universidade. De 

qualquer forma, o quadro abaixo é a melhor forma de demonstrar isso: para uma rede de 

ensino com cerca de 5.500 escolas e que possuía em dezembro de 2006, 186.053 

professores, somente 1.580 desses são professores especializados, ou seja, 0,85%, menos 

de 1% do quadro docente.45  

O pequeno número de professores especializados frente à dimensão e conseqüente 

necessidade da rede de ensino estadual é um dado preocupante. O Quadro IV demonstra 

esse fato e a situação funcional dos mesmos: a maioria não possui cargo efetivo, o que 

fragiliza o sistema pela grande rotatividade dos mesmos e pela descontinuidade nos 

processos de capacitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Fonte: CIE/ATPCE/DRHU/EAT-I da SE. 
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Quadro IV – Contingente de docentes de Educação Especial com aulas atribuídas,      
conforme cadastro de carga horária, em dezembro/2006. 

 
Denominação Efetivos Não efetivos Total 

Sala de Recursos   
Def. Auditiva 

43 98 141 

Classe Especial  
Def. Auditiva 

36 82 118 

Sala de Recursos   
Def. Física 

1 2 3 

Classe Especial  
Def. Física 

2 28 30 

Sala de Recursos   
Def. Mental 

163 314 477 

Classe Especial  
Def. Mental 

158 527 685 

Sala de Recursos  
Def. Visual 

9 78 87 

SUBTOTAL 412 1129 1541 

Classes hospitalares 39   

     Total   1580 

Fonte: SEE/DRHU/EAT-I, dez./2006. Obs.: Um mesmo docente, desde que habilitado, pode ter 
 aulas atribuídas em mais de uma disciplina, inclusive para atender como itinerante.  

 

E essa situação não se resolve somente com a instituição de um concurso público, 

pois poderia ocorrer como uma das conseqüências indesejáveis para a melhoria da qualidade 

na educação especial a efetivação de professores com formações aligeiradas, em cursos de 

extensão e mesmo com cursos de especialização que muito deixam a desejar. A precária 

formação inicial dos professores atualmente também é outro problema para a Educação 

Especial, como foi discutido anteriormente. 

Com o cenário desenhado sobre a situação da Educação Especial, foi traçado um 

plano de gestão para os cinco anos seguintes, tempo que entendíamos na ocasião ser 

suficiente para começar a colher alguns resultados, dado o gigantismo da rede estadual de 

ensino, tamanho esse diretamente proporcional à resistência que enfrentaríamos dali em 

diante. Esse plano de trabalho foi desenvolvido em parceria com as 90 Diretorias 

Regionais de Ensino, visando a obter apoio, acompanhamento e implementação das suas 

ações.  

Da série de ações desencadeadas visando melhorar os serviços existentes, a 

reestruturação, a desconcentração e a otimização dos recursos existentes, já explicados 
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acima, merecem destaque. Houve investimento também para provisão, produção e 

distribuição de equipamentos, materiais específicos para suprir os SAPEs e outros 

materiais para as escolas, além de material pedagógico e didático para as capacitações. 

Elaboramos, inclusive, estudos para a atualização da legislação e produzimos documentos 

e textos de apoio, em diferentes linguagens – impressos e de mídia – destinados a 

professores e escolas, contando com a consultoria de estudiosos e em parcerias com 

universidades e outras instituições da sociedade civil.  

Na base dessas ações, foi sistematizado um programa de formação continuada 

com o envolvimento dos educadores especializados e de profissionais dos diferentes 

componentes curriculares, das equipes pedagógicas regionais e das escolas. Assim, de 

forma progressiva e intensiva, o programa desenvolveu-se com cursos e orientações 

técnicas centralizadas no CAPE e outros descentralizados, mediante a utilização da Rede 

do Saber – rede de educação à distancia da SEE que possibilita a realização de 

teleconferências, videoconferências e oferta de cursos de atualização – e também por meio 

de deslocamento da equipe do CAPE para as DEs, com a finalidade de capacitar 

professores em sua própria região.  

O Programa de Formação Continuada de Educadores tinha a finalidade de capacitar 

professores coordenadores, assistentes técnico-pedagógicos, supervisores de ensino e 

professores especializados, fornecendo-lhes fundamentos básicos quanto às características dos 

alunos com necessidades especiais e com relação às questões de acesso ao currículo e à 

utilização de materiais específicos. Caberia a esses profissionais descentralizarem essas ações 

em suas regiões. 

Conforme exposto, o diferencial desse programa foi o planejamento para que as 

ações de formação continuada se voltassem prioritariamente para os profissionais que atuam 

direta ou indiretamente junto às classes comuns, ações essas que, antes, ficavam restritas ao 

âmbito dos professores especializados. 

 No período compreendido entre 2004 e 2005, observa-se um aumento significativo 

no número de pessoas atingidas pelo programa. Esse fato se deve à organização de encontros 

internacionais com desdobramentos nas Regionais, a saber: em 2004, foi realizada a 

Avaliação dos Dez Anos de Declaração de Salamanca; e, em 2005, foi organizada a I Mostra 

Estadual de Educação Inclusiva, com Seminários no CAPE e nas Regionais do Estado. 
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Quadro V – Formação continuada promovida pelo CAPE de 2000 a 2006. 

 

ANO SE ATP DIR PC PE PER EXT TOTAL 

2000 89 0 0 0 0 0 0 89 

2001 178 178 0 0 1264 0 0 1620 

2002 279 630 103 2074 538 956 78 4658 

2003 356 678 178 2887 1560 1567 85 7311 

2004 1965 2891 233 4830 2894 2333 655 15801 

2005 1122 1206 681 3726 2595 2147 357 11834 

2006 525 749 5 3632 977 170 16 6074 

TOTAL 4425 6332 1200 17149 9828 7173 1191 47298 

  Legenda: SE – Supervisor de Ensino; ATP – Assistente Técnico pedagógico; 
  DIR – Diretor; PC – Professor Coordenador; PE – Professor Especializado;  
  PER – Professor de Ensino Regular; EXT – Externos (Profissionais de outras                                               
 instituições (de Prefeituras, de Universidades, de organizações governamentais  
     e não governamentais, e Outros). 

 

Com esses fundamentos, foi possível promover encaminhamentos e orientações mais 

precisos às famílias de crianças com necessidades especiais que acessavam a SEE e para a 

comunidade em geral.  

Merecem destaque as visitas monitoradas no CAPE, seguidas de orientações técnicas, 

das quais participavam grupos de estudantes de universidades, profissionais de municípios e 

de outros estados e de instituições não governamentais.  

Em balanço realizado em 2006, sobre as ações desenvolvidas pelo CAPE com a rede 

de ensino, foi possível estabelecer alguns indicadores comparativos que permitiram perceber 

os avanços alcançados, as mudanças efetivadas, as lacunas ainda existentes e as mudanças 

operadas na educação especial. 

Os SAPEs foram alvo de avaliação e reestruturação constante. Os Quadros a seguir 

demonstram o número de serviços de apoio pedagógico especializado, existente nas escolas 

estaduais. O que se observa é que, apesar da legislação em vigor não denominar o serviço por 

área de deficiência, as antigas siglas (DM, DA, DV e DF) ainda aparecem em alguns 
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documentos de outros setores da SEE, pois o que as tem determinado, principalmente na área 

de necessidades de ordem intelectual, é a área de formação do professor.  

 

Quadro VI – Número de SAPEs por tipo de estrutura e por área de atendimento 
 

 

DA DF DM DV 

CE SR CE SR CE SR SR 

CH 

80 158 28 3 441 486 80 39 

 

Quadro VII – Distribuição de SAPEs por área de atenção. 

DA DF DM DV CH  

Total geral 
238 31 927 80 39 

 

  Quadro VIII – Total de SAPEs do Estado por tipo de estrutura. 

                                                         

    Fonte: CIE/SEE.  
                     Legenda: 

SAPE: Serviço de Apoio Pedagógico Especializado, sob a forma de: 
CE – Classe Especial; SR – Sala de recursos; CH – Classe hospitalar. 

DA – Deficiência Auditiva; DF – Deficiência Física; 
DM – Deficiência Mental; DV – Deficiência Visual 

 

 SAPEs 

CE 638 

SR           727 

CH 39 

TOTAL 1404 
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A SEE possui vinculadas às escolas 39 classes hospitalares funcionando em 14 

hospitais (Interior e Capital);  apenas 12,30% do total de escolas estaduais (5626) possuem 

SAPEs (692 escolas). Apontando ainda para essa insuficiência de serviços, das 90 DEs, 5 

Diretorias Regionais não possuem nenhum tipo de SAPE, ou seja, não possuem professores 

especializados atuando na região. 

Os SAPEs voltados para o atendimento de alunos com necessidades especiais com 

distúrbios de ordem intelectual e psicológica são atendidos por professores, cuja formação é 

em Deficiência Mental. Como explicado, a legislação não denomina o serviço ou a 

necessidade do aluno, porém o determinante tem sido a certificação do professor 

especializado. 

Há necessidades educacionais especiais que, apesar do trabalho de capacitação em 

serviço que vem sendo realizado, carecem de profissionais com formação inicial mais 

específica e apoio das áreas da saúde e assistência social. Como alguns exemplos, temos: 

transtornos invasivos de desenvolvimento, autismo, transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH), entre outras síndromes.  

A inexistência de cursos de habilitação/especialização para pedagogos nessas áreas 

gera uma demanda que o professor formado em deficiência mental não tem conhecimentos 

suficientes para atender. 

Dentre as diversas necessidades especiais atendidas pela Secretaria (através de 

classes especiais e instituições especializadas) destacam-se a deficiência mental com 77,4% de 

matrículas e a auditiva (surdez severa e leve) com 10,6%. Os alunos com deficiências 

múltiplas (duas ou mais deficiências associadas) são atendidos no SAPE (relativo à 

deficiência mais acentuada). A atenção às altas habilidades tem como diretriz da SEE o 

trabalho a partir do enriquecimento curricular e da capacitação de professores das classes 

comuns. 

Com as ações implantadas após a reestruturação da Educação Especial foi possível 

identificar alguns avanços. Com o que denomino “processo de transformação cultural” da rede 

de ensino, alguns resultados quantitativos, podem ilustrar essa atuação.   

Entre dezembro de 2000 a novembro de 2006, foram capacitados 47.298 educadores 

capacitados no conjunto de ações desenvolvidas (orientações técnicas presenciais – no CAPE 

e nas DEs, orientações técnicas pela Rede do Saber, cursos específicos no CAPE – LIBRAS, 
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Sorobã, Braille, dentre outros –, seminários etc.). E esses se refletiram no aumento de alunos 

matriculados nas escolas estaduais, conforme o Quadro IX abaixo:46  

 

         Quadro IX – Número de alunos com necessidades educacionais  
                          especiais matriculados em escolas da rede estadual. 
 

Alunos em Classes Comuns e em Salas de Recursos. 7.256 

Alunos exclusivamente em Classes Comuns. 18.092 

Alunos incluídos em Classes Comuns – Subtotal  25.336 

Alunos em Classes Hospitalares. 625  

Alunos em Classes Especiais. 6.227 

Total       32.200 

 

As escolas da rede de ensino do Estado de São Paulo passaram a atender 32.200 

alunos com necessidades educacionais especiais, desses 625 alunos atendidos em classes 

hospitalares.  

 As escolas possuíam em 2006, 6.227 alunos matriculados em classes especiais e 

25.348 alunos (78,72%) foram incluídos nas classes regulares de ensino. Em 2001, a SEE 

atendia a 14.267 alunos em sua rede própria e 15.111 na conveniada por intermédio das 

instituições especializadas. Em 2006, a matrícula de 32.200 alunos com necessidades especiais 

nas escolas da rede de ensino ultrapassou os 31.471 atendidos nas instituições especializadas 

conveniadas, totalizando 63.671 alunos matriculados pela SEE.  

 Esse dado de 2006, pode ser visualizado no gráfico, que demonstra o esforço feito 

para implementar a inclusão escolar de acordo com os preceitos legais e garantindo o acesso 

dos alunos com necessidades especiais à educação básica na escola pública. A inversão 

detectada segundo o tipo de atendimento – da classe especial para a sala de recursos, com 

matrícula na classe comum – demonstra essa “transformação cultural” construída na rede de 

ensino em cerca de quatro anos de acompanhamento com o planejamento das ações de 

formação dos professores, em processo contínuo, crescente e sistemático.  

                                                 
46 Fonte CIE/SEE dez.2006 
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Gráfico I – Processo de transição – 2001 a 2006 – trajetória. 

 

Em 2001, havia 347 salas de recursos; em 2006, comprovando o processo de 

otimização de recursos e de efetiva inclusão na classe comum com apoio especializado, temos 

782 salas de recursos, com um crescimento superior a 100%. Em dezembro de 2000, havia 

1319 classes especiais e invertemos esse dado para 496 classes especiais em 2006. 

Analisando qualitativamente esses dados, é possível identificar alguns fatores 

estratégicos que justificam esses avanços, como o trabalho cooperativo, com o início, 

ainda que gradual, da formação de redes de escolas; constituição de um grupo de apoio nas 

Diretorias de Ensino, envolvendo supervisores, assistentes técnicos pedagógicos, professor 

coordenador, professor especializado e professor de classe comum, profissionais que 

representam os níveis regionalizados da administração e são os interlocutores responsáveis 

pela execução de projetos e ações da SEE; aumento da oferta de classes hospitalares após 

encontros de capacitação retomando o papel desse serviço junto à comunidade.  

A implantação do serviço itinerante ampliou a possibilidade de atendimento de 

professores especializados a alunos de regiões antes desassistidas. Destaco que esse 

serviço já comentado foi regulamentado pelas Resoluções SE nº. 8/2006 e a de nº. 2/2007.  
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A consecução das ações de formação continuada colaborou para a mudança de 

paradigmas, refletindo-se na elaboração da proposta pedagógica da escola focada no  

desenvolvimento do potencial do aluno, e não, em seus déficits; na organização do 

trabalho coletivo na escola; e na elaboração e discussão do diagnóstico de dificuldades de 

aprendizagem dos alunos pelo conjunto de profissionais da escola em busca de soluções 

pedagógicas.  

Essas ações refletiram-se ainda na otimização dos recursos didáticos comuns já 

disponíveis na escola e na ampliação e no fortalecimento de canais de participação dos 

alunos e da comunidade nas atividades escolares. 

Outra ação a destacar é a produção e distribuição de materiais de apoio que foi 

ininterrupta durante o trabalho desenvolvido e cabe aqui um breve relato histórico sobre essa 

questão: procurando facilitar o acesso ao currículo regular, foi criado o Centro de Apoio 

Pedagógico para atendimento ao deficiente visual CAP – DV, em 21 de setembro de 1994. 

Uma das finalidades desse serviço é a atenção ao aluno de forma direta, com distribuição do 

livro didático em Braille e em caracteres ampliados e, de forma indireta, promovia também 

orientação técnica para professores das salas de recursos para deficientes visuais.  

Quando da instituição do CAPE, as ações do CAP-DV de produção e distribuição do 

livro didático em Braille e em caracteres ampliados foram incorporadas.  

Posteriormente, com o objetivo de descentralizar atividades e materiais relativos à 

suplementação/complementação do currículo e visando atender o programa governamental do 

MEC/Secretaria da Educação Especial, em parceria com a Associação Brasileira de 

Educadores de Deficientes Visuais, foi criado um Núcleo de Produção em Braille, pela 

Resolução SE nº. 21, de 8/3/2004 e o Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção em Braille 

para atendimento às pessoas com deficiência visual, na Diretoria de Ensino da Região de 

Araçatuba.  

Mais tarde, criamos um segundo serviço, pela Resolução SE nº. 34, de 19/6/2006, o 

Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção em Braille, para atendimento às pessoas com 

deficiência visual, na Diretoria de Ensino da Região de Marília – e esse foi criado com 

recursos próprios da SEE. 

Esses núcleos atendem vários municípios de abrangência das seguintes Diretorias 

Regionais de Ensino: Araçatuba, Birigui, Andradina, Marília, Ourinhos, Tupã, Lins e Assis.  
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Foram criados entre 2001 e 2006 também os Pólos de Produção em Braille, 

implantados em cinco regiões do Estado: Sumaré, Presidente Prudente, Registro, Araraquara e 

Jacareí. 

Nesse contexto, como previa o projeto original, foi concebido um conjunto de ações 

buscando sempre otimizar o atendimento especializado na rede estadual de ensino e o 

tornando mais abrangente. 

No fim de 2006, passados quase cinco anos do início desse trabalho, como foi 

previsto, realizamos uma análise comparativa das ações desenvolvidas pelo CAPE, entre 2001 

e 2006, a partir das metas definidas pelo Plano Nacional de Educação para o atendimento aos 

alunos com necessidades especiais.  

Essa análise demonstrou quais e com que abrangência a SEE atingiu as metas 

propostas no Plano e aquelas que estavam em vias de implementação, bem como as 

dificuldades para alcançar outras. Assim, identifico muitos desafios que se impuseram para a 

escolarização desses alunos na rede de ensino.  

Dentre as principais dificuldades enfrentadas comuns a todo processo de 

mudança, posso nomear algumas que se constituem também em objetivos a serem 

atingidos por diferentes estratégias, inclusive com programas de formação continuada, 

como a desinformação e falta de atualização da maioria dos profissionais da SEE dos 

diferentes setores e com diferentes níveis de inserção funcional e níveis de gestão 

hierárquica, no que diz respeito às concepções pedagógicas e determinações legais. 

Houve muita resistência à mudança por parte dos profissionais da rede de ensino, 

pois a insegurança do professor quanto à competência técnica e, quanto à sua situação 

funcional, são fatores significativos de resistência.  

Para dirimir algumas dessas dificuldades, solicitávamos à CENP encontros mais 

sistemáticos do CAPE com Dirigentes Regionais de Ensino – o que era uma demanda dos 

próprios dirigentes – de modo que pudéssemos inserir o Diretor de Escola como público 

prioritário do programa de formação. Essa demanda se justificava pelo fato de o 

aprimoramento em serviço, o estudo das questões pedagógicas, as ações desenvolvidas pelos 

órgãos e por setores técnico-pedagógicos serem praticamente desconhecidos do pessoal 

técnico-administrativo e, o mais grave, desconhecidos até pela grande maioria dos gestores 

dos diferentes níveis da estrutura.  



 142 

Acrescente-se a esse argumento a desqualificação ocorrida nos últimos anos em 

alguns dos agentes pedagógicos de atuação prioritária, peça fundamental na implementação e 

no acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem na rede, como é o caso do 

supervisor de ensino.  

O papel do supervisor de ensino estava desvirtuado em algumas situações e seu 

trabalho foi ampliado de tal forma que se passou a exigir desse profissional uma atuação 

distante daquela que lhe dizia respeito. As ações que lhe são imputadas exigem que o 

profissional, basicamente um pedagogo, exerça funções que demandam formação na área do 

direito, de alguns setores de saúde, de engenheiro e arquiteto, além das que lhe caberiam por 

responsabilidade do cargo. Esse desvirtuamento da ação supervisora gera prejuízos para a 

implementação da política educacional e, assim, para escolas, alunos e professores.  

Além desse fator, gera também um desgaste emocional muito grande com a 

delegação ao supervisor da responsabilidade por atos que ele não deveria assumir, mas que, 

por instâncias da estrutura formadas e remuneradas para tal, tais como a área jurídica e a 

Procuradoria da Pasta, se vê obrigado a assumir. Outro fator preocupante e que demonstra 

mais uma vez a necessidade de transformação estrutural é a relação governamental com as 

escolas particulares. Nos dias atuais, a ação supervisora do Estado toma a dimensão de uma 

verdadeira consultoria gratuita para pseudo-educadores e para empresários que investem no 

mercado educacional, mas possuem total desconhecimento da legislação e das questões 

educacionais. 

Soma-se a esse fato que, com o aumento do número de escolas particulares de toda 

ordem impulsionado pela crise do mercado de trabalho – graças a cursos a distancia e de 

educação profissional –, proliferam os incautos e os aproveitadores. Essa situação exige 

acentuados cuidados da ação supervisora, e provoca desgaste por beirar muitas vezes questões 

de caráter criminal, sem que haja uma participação e a responsabilidade mais direta de 

profissionais com a formação adequada por parte da SEE.  

Assim, o número de processos de diligências e sindicâncias que cabem aos 

supervisores altera substancialmente sua atuação, restando-lhe pouco ou nenhum tempo para 

acompanhamento e cuidados com a melhoria da qualidade educacional da escola pública.  

Foram feitas também outras demandas, as quais identificamos como estratégicas 

para incrementar o conjunto de ações planejadas para a Educação Especial.  
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Das demandas realizadas junto às instâncias superiores, cito algumas para ilustrar 

seu significado na tentativa de superação das dificuldades e dos limites impostos pela 

estrutura do sistema. Se as solicitações fossem compreendidas a partir desse enfoque e 

com maior flexibilidade, haveria melhores condições de ação para a rede de ensino no que 

diz respeito à escolarização dos alunos com necessidades especiais. 

  Dentre as gestões feitas por nós junto ao gabinete, podemos citar: a participação 

do CAPE na discussão de outros projetos voltados para as escolas da rede de ensino, 

inclusive no processo de planejamento da CENP, demanda essa conquistada por nós, 

parcialmente, pois o planejamento era realizado de forma segmentada, pelos diversos 

projetos, posteriormente, colhidos e discutidos por um pequeno grupo de técnicos junto à 

coordenação. 

  Nessa ocasião, solicitávamos que fosse determinado um recurso na previsão de 

dotação orçamentária para a capacitação da equipe pedagógica do CAPE, o que seria 

fundamental para o acompanhamento das ações da SEE.  

  Outra verdadeira reivindicação nossa foi a inserção do alunado com necessidades 

especiais também como público de outros projetos que a SEE desenvolvia em interface 

com outros órgãos públicos ou com instituições não governamentais, atendendo à política 

de “educação inclusiva” da própria Pasta. A omissão desse alunado nas planilhas de 

planejamento dos demais projetos da SEE ilustra o que analisei anteriormente sobre a 

cultura dos profissionais de diferentes níveis, cuja postura revela carências formativas que 

extrapolam a questão do preconceito. 

 No que diz respeito às demandas ao jurídico, fizemos várias investidas junto ao 

setor de Planejamento e ao Gabinete da SEE, no sentido de promover a revisão do formato 

dos convênios com instituições especializadas, para atender efetivamente as demandas da 

rede de ensino e cumprir inclusive as determinações legais. Mas, como já expus, foi uma 

das questões que não progrediram.  

Outro tema sobre o qual fizemos diversos estudos legais dizia respeito à proposta 

de que, para cada nova gestão que assumia a SEE no período compreendido entre 2001 a 

2007, se atendesse à necessidade de definir o instrumento legal de criação do CAPE, mais 

adequado ao momento atual, e a revogação da Resolução de 1994, que se referia à criação 

do CAP-DV. Essa foi outra solicitação não atendida e que agora, à luz desta análise, 

entendo com mais clareza.  
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Acredito que essas considerações, fruto da minha gestão no CAPE, possam 

ilustrar esta tese e, até certo ponto, justifiquem a persistência ingênua de quem acredita na 

escola pública.  
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Considerações Finais 

 

L’école continue à prétendre fonctionner sur le principe républicain de l’égalité des 
chances et de la promotion par le mérite, mais elle s’avère incapable d’assurer la 
parité des groupes sociaux pour parvenir effectivement à réaliser cet idéal. Ainsi 
l’école a-t-elle toutes les chances de décevoir ceux-là mêmes qui croient en elle, sans 
avoir les moyens de jouer le jeu qu’elle impose.[...] La différence principale 
intervenue depuis quarante ans tient au fait que le public potentiel de l’école est 
plus nombreaux, plus hétérogène quant à la composition sociale, et aussi qu’en 
fonction de l’évolution du marche du travail il est plus grave aujourd’hui de 
manquer de certifications scolaires. Les candidats sont de plus em plus nombreaux, 
la compétition de plus em plus difficile, et en fin de course les perdants en 
davantage perdu parce qu’il est beaucoup plus invalidant d’être diplomé ou sous-
diplômé aujourd’hui.47 ((((CASTEL, 2007, p. 51-52) 

 

Concluo esta tese que, pela própria diversidade das questões aqui suscitadas, 

permanece em estado de discussão inesgotável, como sempre ocorre quando o tema 

envolve a paixão pela educação. 

Evidencio meu interesse permanente por políticas públicas e gestão, pois não 

consegui conter o vício do olhar sistêmico que mapeia e articula, tentando não deixar 

escapar cada um dos elementos que compõem o todo.  

E, como em qualquer vício, pequei pelo inconformismo com o desenho 

convencional deste tipo de trabalho científico, fato que me levou à impossibilidade de 

reunir elementos com a profundidade que cada um deles mereceria. Entretanto, apesar 

dessa incompletude, me trouxe muito prazer realizar este estudo, tornado maior agora, por 

poder socializar uma parte de minha história de vida profissional. E o risco de fazê-lo aqui 

nesta tese a torna então mais rica pelo movimento e por novos desafios que virão. 

Assim entendo a educação, como o movimento da vida, cuja intensidade e valor 

se encontram na proporção direta da composição das diferenças e do compartilhar na 

diversidade.  

                                                 
47 A escola continua a pretender funcionar sobre o princípio republicano de igualdade de oportunidades e 
da promoção pelo mérito, mas ela se confessa incapaz de assegurar a paridade de grupos sociais para 
atingir efetivamente a realização desse ideal. Desse modo, a escola tem todas as chances de decepcionar os 
mesmos que crêem nela, sem ter os meios de atuar que ela impõe. [...] A diferença principal resultante após 
quarenta anos é a de que o público potencial da escola é mais numeroso, mais heterogêneo quanto à 
composição social, bem como em função da evolução do movimento do trabalho, é mais grave hoje pela 
falta de atestados escolares. Os candidatos são cada vez mais numerosos, a competição cada vez mais 
difícil e, por fim, os cursos que os derrotados mais perderam, porque é mais inútil ser diplomado ou 
subdiplomado hoje em dia. 
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Para dar conta de sistematizar e fundamentar as experiências profissionais aqui 

analisadas, eu encontrei suporte na sociologia crítica de Castel, na sua construção teórica 

da afiliação/desafiliação social e no referencial de laços sociais.  

A partir daí, a tese que tento comprovar é a de que as contradições presentes na 

política educacional refletem o contexto socioeconômico atual, repassando para a escola a 

função de reprodutora de desigualdades sociais.  

Essa, por sua vez, deve promover o desenvolvimento do cidadão, sob os 

princípios da solidariedade, do respeito aos direitos fundamentais e da igualdade de 

direitos. Deve possibilitar igualmente o desenvolvimento de suas potencialidades e 

habilidades, estimular sua competitividade para que possa ingressar no mercado de 

trabalho e promover o desenvolvimento do País.  

A tarefa delegada à escola é dupla e dúbia: a instituição, pela forma como está 

estruturada, acumula demandas sociais reprimidas durante o século passado. E a nova 

proposta que lhe fazem é que se construa um super-homem do Século XXI.  

Esse dilema colocado desorganiza e fragiliza a escola pública, exacerbando sua 

imagem de ineficiência e ineficácia. Tira-se o foco da crise do setor econômico 

globalizado e coloca-se a crise na escola. A proposta que lhe é oferecida para resolver o 

problema do ponto de vista social é trabalhar com a premissa da inclusão.  

Discuto essas premissas a partir da experiência de gestão das ações voltadas para 

a escolarização de crianças e jovens com necessidades educativas especiais, sob a 

perspectiva da inclusão educacional, no sistema estadual de ensino.  

Verifiquei que as dificuldades e os entraves para a execução a bom termo, de 

qualquer nova política, podem ser solucionados se forem transformadas a estrutura e a 

lógica cindida de funcionamento desse sistema – assim como a escola – fica 

impossibilitada, dividida, ao tentar atender ao que lhe determinam: “incluir o indivíduo 

excluído pelo/no sistema excludente”.  

Para essa análise, no entanto, não trabalho com uma visão fatalista da escola, 

como uma instituição social obsoleta e ineficaz. Tampouco com uma visão ingênua e 

utópica da escola como redentora e o único caminho para a coesão social.  

Por isso, reafirmo que, a partir da compreensão do contexto socioeconômico e das 

relações entre precariedade econômica e instabilidade social, será possível à escola 
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contribuir com novas possibilidades para a construção de arranjos sociais plausíveis para o 

fortalecimento dos laços sociais dos indivíduos, segundo os princípios da igualdade de 

direitos, da solidariedade e da coesão social. E essa retomada de trajeto será possível 

somente se houver uma transformação no sistema que a contém.  

Retomo a partir deste ponto algumas considerações tecidas no transcorrer dos 

capítulos, iniciando pela análise das mudanças havidas mundialmente no nível econômico, 

para suplantar mais uma crise do capitalismo e comento como a condução para a 

globalização trouxe conseqüências para as esferas política, social e cultural dos países.  

Nesse cenário, a atrofia do Estado para promoção e garantia dos direitos sociais 

agravou o quadro de precariedade econômica e de instabilidade social. Por outro lado, a 

estratégia de intervenção cultural utilizada para viabilizar as transformações necessárias, a 

fim de suplantar mais essa crise do capital, alterou valores e padrões que levaram o 

cidadão a incorporar um novo papel: o de consumidor.  

Em nome do desenvolvimento, instalou-se o individualismo competitivo como 

conduta positiva e estimulada, assim considerada a única saída para a melhoria do padrão 

de vida – ou do consumo – das pessoas.  

Nesse quadro de desassociação, os laços sociais dos indivíduos se fragilizam e 

ocorrem a expansão e o agravamento das desigualdades sociais. A partir desses dados e 

para corrigir esse “desvio da democratização”, associou-se a idéia de equiparação de 

oportunidades, solidariedade, respeito ao outro e de resgate dos direitos à cidadania para 

todos.  

Analiso neste ponto a influência do contexto socioeconômico sobre a concepção 

das políticas públicas, especificamente sobre a política educacional em vigor no País, e 

verifico como a contradição presente no discurso dessa política estabeleceu para a escola a 

expectativa de “redentora”, ao deslocar o foco da crise econômica para a Educação.  

E se transferiu à escola também a culpa pela precária formação do indivíduo, pois 

essa não lhe tem possibilitado inserção no mercado de trabalho, “para melhoria da sua 

qualidade de vida”. Conseqüente, não lhe atribui reconhecimento social.  

Diante desse discurso, a escola se tornou responsável também por suprir as 

demais carências geradas pelo próprio contexto social, as quais não lhe caberiam suprir, 

mas que, ao assumi-las, a escola trouxe para dentro de seus muros a função de reprodutora 

das desigualdades sociais.  
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E é com essa explanação que discuto a fragilidade imposta à escola que, ao 

mesmo tempo – eis “o outro lado da mesma moeda” –, serviu para revelar que o tecido 

social está “esgarçado”.  

Com a finalidade de camuflar as contradições e amenizar a angústia causada pelas 

tentativas frustradas para reverter o irreversível, disseminou-se o movimento pela 

“inclusão social dos excluídos” e, nessa perspectiva, a maioria da sociedade – e muitos, 

sem se darem conta –, empunham a “bandeira pela inclusão social”.  

Aqui, há de se ter atenção, pois de forma semelhante à “discriminação positiva” 

que não é de todo nociva e, em alguns aspectos e momentos, é até necessária, pode 

também encobrir uma nova “forma de distribuição compensatória de bens e recursos”. 

Aparentemente, quem luta pela inclusão é o mesmo que exclui.  

Cabe uma explicação, para que não se compreenda aqui uma posição radical e 

contraditória de minha parte. Uma das questões analisadas nesta tese é a importância de 

conceber discussões sobre políticas públicas num contexto mais amplo que contemple o 

panorama socioeconômico, pois entendo que leituras monoculares da realidade focadas em 

dicotomias são tendenciosas e impedem que se enxergue o entorno, o “espaço periférico” a 

elas. Dessa forma a contradição que inviabiliza a ação é dificilmente identificada.  

As dicotomias formuladas na política educacional, por exemplo, geram 

contradições e tornam o sistema ineficaz. Assim, destinar à escola o objetivo de 

oportunizar a formação do cidadão solidário que respeite a diversidade e os direitos 

fundamentais do outro – e que seja simultaneamente pró-ativo, individualista, competitivo 

e desenvolva seu potencial e suas habilidades para inserção no mercado de trabalho, com 

alto grau de produtividade – é uma dicotomia que gera angústia pela inviabilidade de se 

cumprir a meta.  

E se angustia também, ao se dar conta de que o esforço para cumpri-la a torna 

mais inatingível, pois aprofunda o abismo da desigualdade social produzido no interior da 

própria escola.  

E, como saída para essa situação de conflito, o que se oferece é outra dicotomia: 

inclusão/exclusão. Da forma como está colocada a política educacional atualmente, sem 

que se leve em conta o contexto socioeconômico que a determina, tentar cumprir metas e 

objetivos sem analisar o todo é como debater-se em areia movediça.  
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No entanto, apesar de todo esse desgaste e da crítica diária e contundente que a 

sociedade dirige à escola, ela continua a ser o “sonho de consumo” de todos, inclusive das 

plataformas político-eleitorais. E é nesse momento que, tal como ocorre na fábula da 

raposa e as uvas, encontro uma possível explicação para essa controvérsia: “as uvas estão 

verdes”. 

O que constato em minha vivência profissional – e que pode ser observado por 

qualquer pessoa que se proponha a tal – é que há níveis de sucesso estabelecidos na escola 

geralmente definidos pelo mercado, pois há necessidade de todos os perfis de 

trabalhadores: desde o chão da fábrica até o controle de equipamentos mais sofisticados e 

informatizados. Ao mesmo tempo, “os arautos da redenção pela educação como única 

alternativa para todos os problemas do desenvolvimento do País”, de certa forma e 

delimitados por essa perspectiva, estão corretos.  

Como vivemos na denominada “sociedade do conhecimento”, na qual a 

informação se processa rapidamente, é necessária a formação de um indivíduo com 

domínio de novas tecnologias para suprir um mercado que se sofistica. A ênfase dada à 

democratização acelerada da educação objetiva atender a essa expectativa de várias 

formas: a qualificação atual para a agricultura, por exemplo, não é mais o domínio da 

enxada, mas de máquinas ceifadeiras. Até mesmo o trabalhador inserido nos níveis mais 

básicos do mercado necessita da escolarização para decifrar os novos códigos do mundo 

do trabalho.  

Explica-se esse fato à medida que o desenvolvimento tecnológico e de processos 

de produção foram se sofisticando e a demanda por um novo perfil de trabalhador também 

o foi. Agora que o ensino fundamental está democratizado – 97% das crianças estão na 

escola (aparentemente os 3% fora dela não são crianças, são “desvio-padrão previsto”) –, 

as novas metas das políticas educacionais estadual e federal são respectivamente a 

democratização do ensino médio e do ensino superior.48  

Essa última é facilmente comprovada pela proliferação de instituições de ensino 

superior no mercado, oferecendo cursos de qualidade duvidosa, porém autorizada para 

habilitar um profissional com grau “um pouco mais sofisticado” de possibilidade de 

inserção no mercado.  

                                                 
48 Detalho essa questão em “Diferentes Vertentes Conceituais – Alguns Consensos”. 
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Ora, todos nós sabemos o alto custo de investimento e sacrifícios para a vida 

pessoal que a maioria, senão a totalidade desses jovens, emprega para custear seus 

estudos, uma vez que esses cursos são oferecidos pela malha de empresas particulares do 

mercado educacional.  

Comparando a década de 1960 com os anos atuais, persiste nas camadas ditas 

populares a mesma busca da escola como forma de ascensão social. O que mudou foi o 

nível de ensino que representa a “concretização desse sonho”: esse se transferiu da 

educação básica para “a faculdade”.  

E aí se encontra outra armadilha: o aumento da procura pelo ensino superior não 

significa que aumentou o nível de educação e cultura no País, pois se tal fosse, não haveria 

um número alarmante de adolescentes grávidas; a hegemonia do tráfico de drogas no 

vácuo deixado pelo Estado, oferecendo “trabalho” e  uma rede de suporte social paralela 

em algumas comunidades, nem mesmo haveria violência urbana e voto equivocado na 

eleição de representantes políticos, dentre outros.  

Essa mudança do alvo quanto à ascensão social pela via educacional foi 

determinada pelo mercado mais uma vez. Trata-se de uma ilusória ascensão social. Com 

certeza, se obtém outro nível de qualificação, porém a maioria será um trabalhador melhor 

qualificado, raramente será o dono da empresa.  

O que determinou essa corrida ao ensino superior, mais uma vez, foi a 

necessidade do mercado, contudo a educação é fundamental para que o indivíduo acesse 

informação de toda ordem, inclusive de saúde, cultura, lazer, melhorando assim sua 

qualidade de vida. Com melhor qualidade de vida, a população tende a gerar maior 

desenvolvimento, não onerarando os serviços de assistência, de previdência social e de 

saúde e, ironicamente, preservando os cofres públicos. Assim, corrigir o desvio do 

percurso social do indivíduo que “foi excluído” torna-se essencial para o bem de todos.  

E, nesse espaço, entendo que reside outra falácia que tento explicar pela 

armadilha contida no caráter dicotômico de inclusão/exclusão. Se não se compreende o 

contexto em que e como ocorreu o rompimento dos laços sociais de determinado 

indivíduo, dificilmente ações pontuais e paliativas darão conta de reinscrevê-lo em sua 

trajetória social. Dessa forma, se o sistema gera a chamada exclusão, não adianta tentar 

incluir o indivíduo nele e, então, o que tem que ser alterado e transformado é o sistema, e 

não, os métodos de se tentar reinserir os sujeitos nele.  
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 Enfatizo aqui a análise crítica que vou construindo nesta tese sobre a ineficácia 

de se conceber novas políticas públicas em bases obsoletas. Há suficientes políticas 

públicas e formas de condução diversificada das mesmas. Minha crítica recai sobre o 

equívoco das intervenções de ordem técnica assistemáticas e desenvolvidas, na tentativa 

compensatória de corrigir a “carência dos desassistidos”.  

A estrutura sobre a qual estão assentadas as diferentes políticas que se sucedem e 

que continuam a se mostrar ineficazes é que deve ser modificada e reconstruída sobre 

novas bases conceituais, com novos propósitos e metas corajosas, e não, paliativas para a 

manutenção do status quo.  

Entendo que somente com a transformação na estrutura do sistema a educação 

poderá ser realmente um dos caminhos pelos quais se encontrem possibilidades e pontes 

para cruzar esse “poço de areia movediça” e contribuir para a construção de arranjos 

sociais plausíveis.   

Por esse motivo, é fundamental nesta tese a compreensão mais abrangente da 

realidade oferecida pela construção teórico-conceitual de “afiliação” e “desafiliação”, tal 

como proposta por Castel, e não, como termos em substituição à dicotômica idéia de 

inclusão/exclusão, como erros de tradução que podem levar a equívocos e ao empobrecimento 

de tais conceitos.49  

A partir deste ponto, passo a comentar como a análise realizada até aqui se articula 

com questões referentes à educação de crianças e jovens com necessidades especiais.  

Os sistemas de ensino têm sido pautados por uma política educacional contraditória 

em seus objetivos, em seu currículo, em seu sistema de avaliação e de gestão. Nesse universo 

de contradições, encontram-se crianças e jovens com necessidades educacionais especiais. 

No Brasil, a responsabilidade pela oferta e universalização da educação básica 

cabe ao sistema público de ensino, de acordo com Constituição e demais textos legais. A 

escola pública é a via natural de acesso à educação para a população. Ela é democrática 

em essência, pois está aberta à diversidade da comunidade e do entorno. 

Independentemente da gestão política, ela reflete o contexto sociocultural dessa 

                                                 
49 No Brasil, alguns textos se referem à construção teórica elaborada por Castel (com erros de tradução). Assim, 
afiliação traduzida como filiação e, desafiliação, como desfiliação. Essas traduções implicam erros conceituais 
graves. Além do mais, afiliação/desafiliação da forma como Castel os conceitua, não podem ser compreendidos 
como tendo o mesmo significado da dicotomia inclusão/exclusão e, portanto, não são expressões alternativas que 
substituem os termos inclusão/exclusão. (Nota desta pesquisadora). 
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comunidade da qual faz parte. E é natural que crianças e jovens com necessidades 

educacionais especiais, que fazem parte dessa comunidade, busquem também a escola 

como todos os demais.  

O papel da escola não se esgota ao oferecer matrícula, acesso e permanência. A 

freqüência à escola tem valor quando gera mudanças, agrega valores e conhecimentos e o 

aluno dela se beneficia no processo de construção de sua cidadania.  

Para que essa expectativa se concretize nos alunos com necessidades especiais, há 

algumas ações que devem constar no plano de gestão do sistema e também do projeto 

pedagógico da escola que atendam às suas necessidades. O planejamento e a oferta de 

ações de apoio à escolarização desses alunos devem ocorrer de forma articulada entre 

todos na escola.  

Neste ponto da discussão, entendo ser importante explicitar o uso da expressão 

Educação Especial. Segundo o texto legal em vigor que norteia o sistema educacional – a 

Lei nº. 9394/96, a LDB –, a Educação Especial é uma modalidade de ensino constituída 

pelo atendimento educacional especializado oferecido desde a educação infantil e que, a 

meu ver, não substitui a escolarização do ensino regular, mas a apóia.  

Essa abordagem já foi desenvolvida neste trabalho, mas a retomo aqui, pois 

entendo que a discussão sobre Educação Especial deve ser feita no contexto da política 

educacional do sistema de ensino. É um equívoco tratá-la separadamente, sobretudo, no 

processo de planejamento e gestão. Desse modo, se incorre no mesmo erro que espero seja 

ultrapassado: o de focar o déficit, e não, a pessoa. 

O olhar deste trabalho tem, então, a política educacional como pano-de-fundo, 

com suas contradições e, a partir dessa, discuto como o sistema de ensino tem 

compreendido a Educação Especial sob a perspectiva da educação inclusiva e, ainda, como 

as controvérsias do sistema se refletem sobre ela. Penso ser um erro conceitual, ideológico 

e até mesmo legal considerar uma política específica para a Educação Especial 

separadamente no sistema de ensino. 

Dessa forma, ao tratar de questões relativas ao aluno com necessidades 

educacionais especiais no sistema de ensino, esse deve ser considerado no conjunto dos 

alunos. As contradições do sistema e a ambigüidade da política educacional, a 

determinação dos currículos – sejam esses o explícito ou o oculto –, os objetivos, os 

processos de avaliação realizados em conseqüência da origem socioeconômica do alunado 
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e os níveis de expectativa sobre sua inserção social e no mercado de trabalho, enfim, toda 

essa argumentação exposta até este ponto tem de valer igualmente para os alunos com 

necessidades especiais. 

Essa leitura é importante, pois, dependendo da forma como esse aluno é tratado 

no sistema de ensino, revela a ideologia que norteia a política educacional. Nem sempre, 

ser poupado das vicissitudes que atingem a todos é o melhor. E esse pode ser a tênue 

fronteira entre a “discriminação positiva” e o assistencialismo. 

Detectei no trabalho junto à rede de ensino um dos indicadores desse fato: não se 

cogita discutir “fracasso ou sucesso escolar”, “qualidade da educação”, sob a perspectiva 

de origem socioeconômica e cultural de alunos com necessidades educacionais especiais, 

como se faz com os demais, considerando-os “inexistentes socialmente” e que suas 

dificuldades educacionais sejam “naturalmente decorrentes de sua ‘deficiência’”.    

Há obstáculos permeados por crenças fundadas em concepções preconceituosas sobre 

alunos com necessidades especiais e há também um sentimento generalizado, não 

identificado, de inconsistência da prática e de incompetência docente em relação a eles.  

Nesses casos, como alternativa de resposta à demanda que ali se apresenta, há um 

rearranjo conceitual, quase um retrocesso conceitual na implementação da ação pedagógica 

para atender a esse aluno. A leitura que se faz dele focaliza seu déficit como objeto de 

necessidade de atenção, em detrimento do sujeito total, social, político e cultural.  

Essa maneira de (não)interagir com o aluno permite atender as necessidades que, 

porventura, apresente tal e qual a concepção que se tem dele: descontextualizado e 

compartimentado. Assim, a atenção oferecida visa minorar as “conseqüências da deficiência” 

e ele é encaminhado aos serviços de reabilitação de saúde, para dar conta dos problemas de 

ordem física, fisiológica ou anatômica ou, então, para a assistência social, que se encarrega de 

ofertar pontualmente recursos específicos ou apoio assistencial.  

A expectativa que se estabelece previamente para o seu percurso escolar é baseada 

nas possibilidades de fracasso em sua adaptação ao meio escolar, e não, como está “escrito” 

no projeto pedagógico e “inscrito” no discurso da comunidade escolar: vislumbrar as 

potencialidades de um sujeito pleno.  

O desafio está posto: como capacitar educadores e orientar a ação da escola para 

que enfatize no currículo o desenvolvimento de competências e de habilidades; para o 
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incentivo à competitividade; e, simultaneamente, estimular nos alunos o estabelecimento 

de relações solidárias que acolham as diferenças?  

É impossível, no dizer de Alain Touraine (1989), “conciliar ser igual e, ao mesmo 

tempo, ser diferente”.  

Como o professor pode estar atento ao cumprimento de prazos, aplicar avaliações 

classificatórias, entender e respeitar o tempo de cada aluno; compreender como ocorre o 

processo de aprendizagem; desenvolver o olhar para compreender as diferenças; e intervir 

de forma individualizada em classes superlotadas? Parece que a resposta está implícita no 

sistema educacional: deve-se dar prioridade aos “incluídos”, à maioria. Os muito 

diferentes e desiguais – seja essa diferença social, cultural, física ou intelectual – não são 

“tão necessários”.  

A noção de exclusão demonstra, então e mais uma vez, ser inadequada, pois 

trabalha com agrupamentos de situações específicas, como se essas fossem a própria causa 

da perda do vínculo social dos indivíduos que deles fazem parte. Assim, consideram-se 

excluídos os “deficientes”, os imigrantes e os desempregados, dentre outros, quando, na 

realidade, qualquer indivíduo ou diferentes tipos de indivíduos podem estar situados à 

margem da sociedade, por não serem reconhecidos por essa como capazes econômica e 

socialmente, e não, por sua condição pessoal. 

Constatei como conseqüência dessa contradição a falta de compromisso por parte 

de alguns professores; a evasão de alunos; o conformismo dos pais; a falta de expectativa 

quanto à possibilidade de mudança para a escola e para a sociedade, reforçando a idéia de 

que “aluno de escola pública não aprende”. 

Dessa forma, a gestão pública, ao executar uma política educacional contraditória 

e crivada pela dicotomia dos objetivos, tem acumulado diversos fracassos e esses 

transparecem nos índices de evasão do ensino médio e no aumento de matrículas no ensino 

de jovens e adultos; nos equívocos de condução do processo de progressão continuada; no 

elevado número de alunos que, ao terminar a 4ª série, mal sabem ler e escrever; e no fluxo 

ininterrupto de alunos encaminhados para serviços especializados – “zonas de alívio” para 

as incongruências do sistema. 

Nesse contexto, trabalhar com a meta de uma escola inclusiva, na sua verdadeira 

concepção, e com a até então indefinida “qualidade da educação” é um grande desafio. 

Esse desafio mantém estreita ligação com a formação profissional de educadores. A 
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competência técnica é uma questão séria, não apenas aquela esperada dos professores, mas 

também, a dos ocupantes das demais funções na estrutura da SEE, de outras instâncias do 

setor público do País e de seus diversos níveis gerenciais.  

Deixo nesta tese uma proposta aberta para futuras pesquisas, pois entendo ser 

necessário e possível desenvolver um estudo mais aprofundado, utilizando indicadores 

sobre políticas sociais no Brasil, dinâmicas e estruturas de gestão e formação profissional 

para tal. 

Outra questão aberta para discussões na área da Educação Especial é também a 

interlocução e o estabelecimento de critérios para parcerias com universidades, tendo em 

vista a formação de profissionais e professores, especializados ou não, particularmente 

diante do que estabelece os novos rumos para os cursos de Pedagogia no País. 

Outrossim, comento o que chamei de “acomodação inercial do sistema”. Muitos 

profissionais demonstram pouco desejo de comprometimento com novos desafios, pois 

desenvolveram certo ceticismo quanto a mudanças. Explica-se em parte esse fato pelas 

sucessivas “reformas aligeiradas”, instituídas no sistema que ocorrem a cada troca de 

governo, muitas vezes, num verdadeiro processo de “desmanche”, sem nenhum cuidado 

com a coisa pública e sem verificar a consistência das ações da gestão anterior.  

Outra questão que se impõe – e a entendo como reforço da minha tese – é a falsa 

idéia de que a concepção de novas políticas implantadas sobre estruturas e dinâmicas 

arcaicas e obsoletas irá eliminar as desigualdades sociais pela via da escola. 

A partir da análise até aqui realizada, identifiquei também como resultado da 

premissa imposta pelo contexto socioeconômico a contaminação das relações de qualquer 

ordem e nível pela competitividade individualista e acirrada, pois “O importante é levar 

vantagem!”.50 Esse fato resulta na necessidade de ressignificação de princípios de ética 

profissional.  

A situação de abandono em que se encontrava a Educação Especial na SEE, por volta 

do ano 2000, pode ser justificada por questões de competência técnica, por divergências 

ideológicas e de gestão, mas, sobretudo, por falta de ética profissional. 

                                                 
50 Essa situação de competitividade é ilustrada pela famosa “Lei do Gérson” (fala do jogador Gérson, da 
seleção brasileira de futebol, vencedora da Copa do Mundo de 1970, num comercial sobre uma marca de 
cigarros), expressão popularizada e comumente utilizada no Brasil de forma jocosa, mas que demonstra na 
sabedoria popular a clareza sobre a dinâmica social.  
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O documento do qual extraí muitas das informações aqui utilizadas é o mesmo que 

encaminhei como balanço das ações realizadas pelo CAPE de 2001 a 2006, redigidas por mim 

no início de 2007, quase antevendo que seria esse o relatório de encerramento de minha gestão 

à frente do CAPE, que assim concluí:  

 

Diante de todo o exposto, temos a firme convicção de que os avanços obtidos 

para a inclusão escolar de crianças e jovens com necessidades especiais na 

escola pública têm iluminado a trajetória empreendida por toda a rede de 

ensino estadual. Isso nos permite presumir, diante dos indicadores 

apresentados, que estamos num processo firme de superação das dificuldades e 

voltados para novos desafios. 

  

A despeito de tantas incoerências e de tão variadas demandas, a mesma contradição 

que expõe a fragilidade da escola a impulsiona e a faz reagir, revelando sua força e 

justificando a crença no poder da escola pública.  

Espero que este trabalho possa agregar informações e gerar reflexões que auxiliem a 

quem se propuser a compreender o contexto da educação pública e a realidade do sistema de 

ensino. Que ele possa também estimular profissionais a se voltarem para o estudo, para a 

concepção de políticas públicas, para sensibilizar gestores que executem medidas que tornem 

a educação verdadeiramente acessível a crianças e jovens. 
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