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APÊNDICE A 

Materiais produzidos para pesquisa de campo: 1. Documentos orientadores aos sujeitos e espaços pesquisados; 2. 
Roteiro de entrevistas semi-estruturadas com municípios-pólo; 3. Roteiro de entrevistas semi-estruturadas com 
Coordenadorias Regionais de Educação; 4. Roteiro de entrevistas semi-estruturadas com Divisão de Educação 
Especial/Secretaria de Estado da Educação do RS 

 

1. DOCUMENTOS ORIENTADORES AOS SUJEITOS E ESPAÇOS PESQUISADOS 

CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE: 

PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E INDICADORES 

RESUMO ORIENTADOR DE PESQUISA AOS MUNICÍPIOS-PÓLO 

O eixo central de análise desta pesquisa estará voltado ao “momento” da implementação do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, no Rio Grande do Sul. 

1. OBJETIVOS DA PESQUISA 

Gerais 

eAnalisar o processo de implementação da política nacional de educação inclusiva, definida 

pelo Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul; 

eRealizar um levantamento de critérios e indicadores que subsidiem a construção de uma 

metodologia de avaliação da política pública de educação inclusiva. 

 

2. OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

2.1 Características da pesquisa: 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa formativa, voltada à “avaliação do processo” de 

implementação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade no âmbito do estado do Rio Grande do 

Sul. Tendo em conta o objeto de avaliação, ou seja, que se trata de uma política pública em fase de 

implantação, as possibilidades de avaliação ficam estreitadas no que diz respeito à análise dos efeitos 

promovidos por tal ação; desta forma, esta pesquisa formativa estará delineada pela quasi-avaliação1, que se 

caracteriza por análises centradas entre o processo de implantação e os resultados provocados pelos 

programas e/ou políticas, apontando: 

 

                                                 
1 Nestes casos, as pesquisas limitam-se a responder perguntas muito simples, porém importantes do ponto de vista 
da geração de informações que permitam ampliar o estoque de conhecimento a respeito das ações do governo, das 
ações de formação e das ações e reações dos envolvidos no processo (professores, alunos, famílias, sociedade, etc.), 
viabilizando, desta forma, avaliações mais aprofundadas no futuro e maior transparência do processo. Além disso, 
pode ser realizada uma análise de conteúdo do programa ou política, independentemente do timing de sua 
implementação: quais os valores ou princípios (de justiça, eqüidade social, etc.) são norteadores da política que o tornam 
preferível (ou não) a outro, sob a perspectiva da universalização da cidadania e da democratização do Estado 
(CASTRO, 1989). 



 

2.1.1 Em relação à história da educação especial no município 

� Reconstrução histórica do atendimento, dos serviços e das políticas públicas de educação especial 

no Município-pólo, anteriormente à implementação do Programa: 

* características gerais da educação do município: *estrutura; * políticas locais; * dados censitários; 

* dados sócio-antropológicos; * demais dados educacionais. 

* características gerais do serviço educacional especializado no município: *dinâmica de 

atendimento (serviços especializados); * número de matrículas; * políticas setoriais; * principais 

características das relações entre os serviços de educação especial e o serviço educacional comum, etc. 

 

2.1.2 Em relação ao Programa 

� REGISTRO QUANTITATIVO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO: 

* ações das Formações 

- número de edições; - número de pessoas atendidas (gestores capacitados e gestores 

multiplicados/demais professores), por edição; - temáticas e dinâmica das edições [programação]; - materiais 

distribuídos; - demais registros quantitativos produzidos para monitoramento. 

* ações gerais de implementação 

(a) como: - mecanismos operacionais; institucionais; financeiros; modo de gestão; etc.; 

(b) Montante de recursos alocados. 

� REGISTRO QUALITATIVO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO: 

* ações das Formações 

- Fase atual da adesão do MP ao Programa, registrando a implementação desde o início; 

* ações gerais de implementação 

� Descrição do “como”: - mecanismos operacionais; institucionais; financeiros; modo de gestão; 

etc.; 

� Descrição das propostas (o planejado) e das ações (o realizado) no âmbito do Programa: (a) 

formas de organização e comunicação; (b) resultados comparativos entre estes pólos e a proposta geral 

[indicadores de resistências/facilitadores, etc.]. 

� Identificação dos fatores facilitadores e dos fatores restritivos da implementação dos objetivos e 

metas do Programa, no MP e abrangência; 

� Estratégias de formação e de gestão.  

 



 

2.2 Avaliação interna/externa [sujeitos da pesquisa] 

eSujeitos internos 

a) Formuladores da política nacional e das atividades gerais: nesta pesquisa, trata-se dos dirigentes 

nacionais, vinculados à Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação (SEESP/MEC), assim como as 

comissões de elaboração dos cursos e dos documentos do Programa, compostas e coordenadas pelos 

dirigentes nacionais. 

b) Executores das atividades/formuladores: nesta pesquisa, num primeiro plano, trata-se das 

equipes de multiplicação do Programa dos municípios-pólo do estado do Rio Grande do Sul (compostas por 

agentes capacitados pelos formuladores), vinculadas às Secretarias Municipais de Educação. Em segundo, 

são os dirigentes municipais (equipes das secretarias de educação e equipes de direção de escolas) dos 

municípios orientados pelos municípios-pólo no processo de implementação do Programa. 

eSujeitos externos 

a) avaliadores profissionais/independentes: esta pesquisa acadêmica constitui-se numa atividade 

externa na medida e apenas enquanto que é independente e não envolvida diretamente com a formulação 

e implementação do Programa. Apresenta, portanto, independência em relação aos objetivos técnicos e 

políticos de seus formuladores e implementadores. 

b) sociedade: de modo global, enquanto beneficiária dos resultados de uma política pública. 

Setores sociais, organizados ou não, atingidos por conseqüências diretas ou indiretas, podem ser 

envolvidos no processo de avaliação externa, principalmente através de entidades representativas. No caso 

desta pesquisa, poderão ser englobados os professores das escolas e/ou classes onde ocorrerem episódios de 

inclusão educacional, especialmente após o início de implementação do Programa, assim como as famílias 

envolvidas no mesmo processo. 

2.3 Estratégia de análise 

Combinar-se-ão duas estratégias analíticas: dados qualitativos e dados quantitativos. Nesta 

proposta, além da validade e confiabilidade dos dados e informações obtidos, devem ser respeitados os 

princípios de representatividade que embasarão a análise e as conclusões, recomendações e 

encaminhamentos. No caso desta pesquisa, as informações quantitativas2 e as informações qualitativas estão 

descritas acima. Também será utilizada a análise de conteúdo documental [documentos norteadores do 

Programa, relatórios parciais do Programa e dos eventos de Formação do Programa (atas, anais e 

relatórios)]; - entrevistas, formulários e questionários, atas e anais de eventos e sessões de órgãos 

colegiados políticos e normativos, etc. 

 

                                                 
2 Capacitações (número de edições, descentralização, número de gestores capacitados, número de gestores 
multiplicados, por exemplo, e etc.); registro numérico de reuniões e seminários preparatórios (extra aos do 
cronograma de ações previstos pelos formuladores, por exemplo, e etc.). 



 

2.4 Fontes de informação 

eDados primários 

Os dados primários serão recolhidos através de: 

(a) Entrevistas: com formuladores (dirigentes nacionais e estaduais - SEESP/MEC; SEC/RS; 

FADERS); 

(b) Questionários: com executores (população-alvo capacitada pelos municípios-pólo: gestores 

municipais e de estabelecimentos escolares e “para-escolares”, como as APAES); 

(c) Observações diretas: das ações de implementação nos municípios-pólo, abrangendo o campo e 

atuação de órgãos e associações (Secretaria Estadual, Coordenadorias Regionais, Conselhos 

Estadual e Municipais, escolas, associações e instituições representantes dos segmentos das pessoas 

com deficiência). 

eDados secundários 

Os dados secundários geralmente derivam de quatro fontes distintas: (1) de formuladores e executores, 

que produzem documentos oficiais e relatórios gerenciais de formulação, execução e acompanhamento do 

programa e atividades; (2) de avaliadores externos, órgãos nacionais ou locais que formulam relatórios 

avaliativos do todo ou de parte da política implementada; (3) de órgãos ou instituições, que produzem estudos 

e estatísticas sociais, econômicas, demográficas e educacionais relacionadas à política examinada; e (4) de 

estudos relacionados ao objeto de avaliação. 

Nesta pesquisa, em (1) trataremos dos materiais produzidos pela SEESP/MEC. Para (2), 

consideraremos os dados levantados pela instituição contratada para avaliação externa pelo próprio órgão 

formulador, se for caso. Em (3), serão pesquisados os espaços que estejam produzindo tais informações 

no caso do Rio Grande do Sul (SEC/RS e FADERS, materiais produzidos pelos meios de comunicação e 

pelos movimentos políticos dos grupos sociais e educacionais, assim como e entidades representativas, por 

exemplo); e, em (4), demais estudos acadêmicos que estejam relacionados aos objetivos desta pesquisa de 

tese. 

 

3. EXPLICITAÇÃO DOS CRITÉRIOS E INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

Sendo a finalidade deste estudo a construção de um modelo de avaliação de uma política pública, 

a metodologia envolve a formulação de critérios e indicadores de avaliação em relação a todas as etapas de 

implementação da política: formulação, implementação e resultados. Na avaliação de uma política pública, 

usualmente, são considerados critérios básicos: eficiência, eficácia e efetividade. Estes critérios buscam 

traduzir a avaliação do desenvolvimento e execução da política pública como um todo. Já os critérios 

operacionais, por sua vez, buscam apontar, de forma específica, a ocorrência ou não dos parâmetros 

avaliativos básicos; ou seja, estes outros critérios são os instrumentos ou meios operativos para a análise 



 

da política, no todo e em cada uma das ações integrantes. No caso das experiências de avaliação de 

programas considerados para esta pesquisa, os critérios operacionais são: relevância e adequação; coerência 

e compatibilidade; descentralização e parceria; exeqüibilidade. Conforme a literatura da área da 

avaliação de políticas públicas convém relembrar que esta pesquisa tem caráter formativo, do tipo quasi-

avaliação; justamente por ser uma pesquisa que recolhe dados e faz análises durante o período de 

implementação do programa, estará voltada, apenas, à análise dos critérios básicos eficiência e eficácia (que estão 

vinculados diretamente ao processo), buscados no levantamento dos operacionais, conforme abaixo 

explicitado. 

 

3.1 Critérios básicos de avaliação 

yEficiência 

(...) eficiência traduz-se por respostas dadas a questionamentos ou indicadores relativos a 

necessidades atendidas, recursos utilizados e gestão desenvolvida. A interação entre a política examinada e 

outras a ela relacionadas, assim como a não sobreposição ou duplicação de esforços, são indicadores de 

eficiência não apenas da política em foco, mas das ações governamentais como um todo (BELLONI, 

2001, p. 64). 

yEficácia 

Numa perspectiva ampla, eficácia corresponde ao resultado de um processo; entretanto, 

contempla também a orientação metodológica adotada e a atuação estabelecida na consecução de 

objetivos e metas, em um tempo determinado, tendo em vista o plano, programa ou projeto originalmente 

proposto. Quando se trata de política pública, considera-se que a eficácia não pode estar restrita 

simplesmente à aferição de resultados parciais, pois ela se expressa, também, pelo grau de qualidade do 

resultado atingido. Todavia, por relacionar-se a um processo e a uma metodologia de atuação, depende 

dos insumos disponibilizados no e pelo “processo eficiente”; sua constatação ocorre, desse modo, quando 

da verificação dos indicadores apontados pela eficiência. Convém lembrar que na avaliação de políticas na 

chamada “área social”, tal como a educação, a complexidade dos resultados aumenta diante da intervenção 

de variáveis e indicadores não previstos. 

 

3.2 Critérios operacionais de avaliação 

Os critérios básicos de avaliação podem ser traduzidos em critérios operacionais que possibilitam a 

análise dos objetivos e metas da política, tendo como referência as hipóteses de trabalho formuladas. 

yRelevância e adequação 

A relevância refere-se à importância das propostas integrantes da política em relação às áreas ou 

setores econômicos visados. Na avaliação do “programa da Inclusão”, será considerado o paradigma que 



 

propõe intenso processo de mudança, seja decorrente da “decadência” das atividades da então 

denominada educação especial (questão local), seja em função do novo ordenamento da educação para o 

setor dos alunos com deficiência, do qual o Brasil é signatário (questão global), tratando-se, 

especificamente, da matrícula de alunos com deficiência nas classes e escolares regulares. Já a adequação 

refere-se a correspondência ou sintonia das atividades propostas com as características da fonte ou origem 

dos recursos. 

yCoerência e compatibilidade 

Estes elementos dizem respeito à consistência interna das ações desenvolvidas em relação às 

diretrizes e metas da política. A coerência e compatibilidade de uma política podem apontar na direção de sua 

maior eficácia; cada uma das ações deve contribuir, também, para assegurar maior eficiência na consecução 

dos objetivos e metas visados, maximizando o aproveitamento dos recursos humanos e financeiros 

envolvidos, apontando, ainda, para indicadores de melhoria dos níveis de eficácia. No caso deste Programa, 

espera-se perceber estes elementos nos momentos subseqüentes à garantia da matrícula de alunos com 

deficiência (acesso), enfocando as condições de permanência dos mesmos nas classes e escolas regulares. 

yDescentralização e parceria 

Para análise de uma política pública, descentralização significa a transferência, no todo ou em parte, 

das ações de planejamento, execução e controle para as instâncias de governo mais próximas do usuário, 

tais como os municípios ou regiões administrativas ou de planejamento. Essa aproximação do locus 

decisório à realidade deve, de um lado, favorecer a oferta e o desenvolvimento mais adequados das ações 

objeto da política, contribuindo para a eficiência no uso de recursos em face dos resultados visados, com 

redução do nível de desperdício. 

Parceria é entendida como trabalho articulado e orgânico entre instituições atuantes na área objeto 

da intervenção da política pública. Isto envolve duas dimensões: - a definição do objeto da parceria, ou seja, a 

participação ou partilha de responsabilidades em várias atividades ou etapas do processo 

formulação/implementação do programa (identificação da demanda; elaboração; execução; financiamento 

e controle) e; - a definição de participantes ou parceiros, ou seja, o envolvimento dos sujeitos relevantes ao 

objeto da parceria. As dimensões de parceria podem constituir-se em indicadores indiretos tanto da 

eficiência – maior possibilidade de cumprimento dos objetivos e metas – quanto da efetividade social. 

Entretanto, na contramão do desenvolvimento efetivo da descentralização e da parceria, deve-se 

atentar para o problema da duplicação de ações idênticas. Essa ocorrência é um forte indicador de baixo 

grau de planejamento, trazendo sérias implicações para a eficiência da política. E, finalmente, cabe destacar 

que descentralização e parceria não podem ser entendidas como “desobrigação” ou “informalização”, por 

parte do Estado, com a origem e a finalidade pública das ações implementadas. 



 

yExeqüibilidade 

Este indicador é considerado de muita importância na análise de uma política; pode ser examinada 

através de três outros indicadores principais: 

� Concepção: é traduzida em seus objetivos, justificativa, integração com outras políticas públicas, 

bem como nos recursos humanos e financeiros e infra-estrutura administrativa; 

� Estruturação: é composta pelas estratégias para execução, para supervisão e acompanhamento e 

para avaliação externa. Esta deve ter claramente delineados seus mecanismos, critérios, recursos, 

etc. Considera-se que um adequado detalhamento no processo de implementação, 

acompanhamento e avaliação é fator de aprimoramento da política e do programa de educação 

inclusiva; 

� Divulgação da política: igualmente, é importante fator para a implementação adequada das 

atividades propostas. São considerados os mecanismos e recursos adotados ou utilizados para a 

adequada divulgação junto ao público-alvo, ao público interno (setores do governo), aos 

executores e aos avaliadores externos. Esta boa divulgação junto ao público-alvo oferece melhores 

chances de, efetivamente, atingir o grupo visado. Já a boa divulgação aos demais participantes 

deve favorecer a integração de esforços, evitar duplicidade de ações e de recursos, aprimorando a 

complementaridade entre as ações governamentais, a fim de melhor uso de recursos humanos e 

financeiros. 

 Além da proposta de coleta de dados aqui apresentada, espera-se que os municípios-pólo possam 

subsidiar as informações que serão repassadas à SEESP, em documento próprio. 



 

2. ROTEIRO DE ENTREVISTA COM MUNICÍPIOS-PÓLO 

CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE NO RS: 

PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E INDICADORES 

 

DADOS PARA PESQUISA - MUNICÍPIOS-PÓLO 
 
 

1. Dados estatísticos ALUNOS 
 
1.1 Número TOTAL DE ALUNOS: 
1.2 Número TOTAL DE ALUNOS com NEE e/ou DEFICIÊNCIAS: 
1.3 Número TOTAL DE ALUNOS com NEE e/ou DEFICIÊNCIAS: 
1.4 Número TOTAL DE ALUNOS INCLUÍDOS: 

 
2. Dados estatísticos ESCOLAS 
 
2.1 Número TOTAL DE ESCOLAS da REDE MUNICIPAL: 
2.2 Número TOTAL DE ESCOLAS que prestam ATENDIMENTO aos alunos com NEE 
e/ou DEFICIÊNCIAS, na REDE MUNICIPAL: 
2.3 Número de CLASSES ESPECIAIS da REDE MUNICIPAL: 
2.4 Número de CLASSES ESPECIAIS, por área, da REDE MUNICIPAL: 
2.5 Número de SALAS DE RECURSOS da REDE MUNICIPAL: 
2.6 Número de SALAS DE RECURSOS, por área de deficiência, da REDE MUNICIPAL: 
2.7 Número de CLASSES INCLUSIVAS, se houver, na REDE MUNICIPAL: 
2.8 Outros SERVIÇOS de APOIO PEDAGÓGICO: 
2.9 Outros SERVIÇOS de natureza MULTIDISCIPLINAR [quais serviços]: 
 
3. Dados estatísticos PROFESSORES 
 
3.1 Número TOTAL DE PROFESSORES da REDE MUNICIPAL: 
3.2 Número TOTAL DE PROFESSORES ESPECIALIZADOS na área da EDUCAÇÃO 
ESPECIAL [graduados e/ou pós-graduados]: 
3.3 LOCAL DE ATUAÇÃO dos professores especializados. 
 
4. Questões gerais: 
 
4.1 Como foi a trajetória do atendimento e dos serviços oferecidos na área da Educação Especial 
neste município? 
4.2 Quais os serviços oferecidos? Propriamente de educação especial, ou, de apoio pedagógico mais 
geral? 
4.3 Como está o processo de inclusão escolar propriamente dito – fatores facilitadores / fatores 
dificultadores? Houve aumento de matrículas de alunos com deficiência e/ou outras NEE nas classes 
comuns da rede pública municipal? Houve, paralelamente, decréscimo nas matrículas em classes 
especiais [do Estado]? Houve aumento do número de matrículas de alunos com deficiência e/ou 
outras necessidades especiais em ambas as possibilidades – nas classes comuns [“incluídos”] e nas 
classes de educação especial? 
4.4 Qual é o papel da APAE no atendimento dos alunos com deficiência e/ou outras NEE na rede 
privada do município? Agrega a maioria destas matrículas? É escola de EF propriamente dita? Está 
organizada como escola de anos iniciais? Já está reconhecida, nestas condições, pelo Conselho 
Estadual de Educação e/ou Conselho Municipal de Educação? 



 

3. ROTEIRO DE ENTREVISTA COM COORDENADORIAS REGIONAIS DE 
EDUCAÇÃO 
 

CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE NO RS: 

PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E INDICADORES 

 

DADOS PARA PESQUISA - COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 

 
1. Dados estatísticos ALUNOS 

1.5 Número TOTAL DE ALUNOS na REDE ESTADUAL [do município-pólo]: 
1.6 Número TOTAL DE ALUNOS com NEE e/ou DEFICIÊNCIAS na REDE ESTADUAL 

[município-pólo]: 
1.7 Número TOTAL DE ALUNOS com NEE e/ou DEFICIÊNCIAS, por área, na REDE 

ESTADUAL [município-pólo]: 
1.8 Número TOTAL DE ALUNOS INCLUÍDOS na REDE ESTADUAL [no município-pólo]: 

 
2. Dados estatísticos ESCOLAS 

2.1 Número TOTAL DE ESCOLAS da REDE ESTADUAL [no município-pólo]: 
2.2 Número TOTAL DE ESCOLAS que prestam ATENDIMENTO aos alunos com NEE 

e/ou DEFICIÊNCIAS, na REDE ESTADUAL [no município-pólo]: 
2.3 Número de CLASSES ESPECIAIS da REDE ESTADUAL [no município-pólo]: 
2.4 Número de CLASSES ESPECIAIS, por área, da REDE ESTADUAL [no município-pólo]: 
2.5 Número de SALAS DE RECURSOS da REDE ESTADUAL [no município-pólo]: 
2.6 Número de SALAS DE RECURSOS, por área de deficiência, da REDE ESTADUAL [no 

município-pólo]: 
2.7 Número de CLASSES INCLUSIVAS, se houver, na REDE ESTADUAL [no município-pólo]: 
2.8 Outros SERVIÇOS de APOIO PEDAGÓGICO: 
2.9 Outros SERVIÇOS de natureza MULTIDISCIPLINAR [quais serviços]: 

 
3. Dados estatísticos PROFESSORES 
3.1 Número TOTAL DE PROFESSORES da REDE ESTADUAL [no município-pólo]: 
3.2 Número TOTAL DE PROFESSORES ESPECIALIZADOS na área da EDUCAÇÃO 

ESPECIAL [graduados e/ou pós-graduados]: 
3.3 LOCAL DE ATUAÇÃO dos professores especializados. 

 

4. Questões gerais: 
4.1 Como foi a trajetória do atendimento e dos serviços oferecidos na área da Educação Especial 

neste município, no âmbito da rede estadual? 
4.2 Quais os serviços oferecidos? Propriamente de educação especial, ou, de apoio pedagógico mais 

geral? 
4.3 Como está o processo de inclusão escolar propriamente dito – fatores facilitadores / fatores 

dificultadores? Houve aumento de matrículas de alunos com deficiência e/ou outras NEE nas classes 
comuns da rede pública estadual, no município? Houve, paralelamente, decréscimo nas matrículas em 
classes especiais? Houve aumento do número de matrículas de alunos com deficiência e/ou outras 
necessidades especiais em ambas as possibilidades – nas classes comuns [“incluídos”] e nas classes de 
educação especial? 

4.4 Qual é o papel da APAE no atendimento dos alunos com deficiência e/ou outras NEE na rede 
privada do município? Agrega a maioria destas matrículas? É escola de EF propriamente dita? Está 
organizada como escola de anos iniciais? Já está reconhecida, nestas condições, pelo Conselho Estadual de 
Educação e/ou Conselho Municipal de Educação? 



 

4. ROTEIRO DE ENTREVISTA COM DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO RS 
 

CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE NO RS: 

PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E INDICADORES 

 
 
1. Questões gerais: 
 
1.1 “Espaço” e “sentido” da Divisão de Educação Especial no organograma e na estrutura dos setores 

da SE (políticas específicas; políticas inter-departamentais; políticas inter-secretariais, etc.) 
 
1.2 Principais ações/políticas na administração da INCLUSÃO ESCOLAR [2003 a 2006]: 
- filosofia de trabalho da educação especial/paradigma/bases teóricas; 
- ações administrativas efetivas: 
(a) transformação dos espaços especializados [quais? Quantos? Como?] em espaços de apoio; 
(b) reorientação da atuação do professor especializado em educação especial; 
(c) criação de salas de recurso [critérios; locais; especificidades, etc.]; 
(d) formação de professores; 
(e) demais questões sobre a inclusão escolar proposta no RS, seu alinhamento [ou não] com a política 

federal. 
 
1.3 Interface entre a política de inclusão escolar proposta pela SE com/no interior do RS [dinâmica 

ou estratégia de ação utilizada para fazer esta política, principais resistências, pontos positivos, etc.] 
 
1.4 Recursos e finanças para a área, no RS. Investimentos de infra-estrutura e recursos humanos 

exigidos pela inclusão escolar [como foram realizados, verbas, critérios, etc.]. 
 
1.5 Parcerias: 
(a) com MEC/SEESP 
(b) com FADERS. 
Comentá-las. 
 
1.6 Avaliação da Divisão e da Secretaria a respeito da situação atual da inclusão escolar no RS - 

avanços e dificuldades. Questões “difíceis” no RS - quais são? Há, realmente, uma política de inclusão 
escolar “legitimada” pelos professores/as das escolas públicas? Opinião da Divisão a respeito. 

 
 

 
 
 
2. Documento/s solicitado/s: 
- Cópia do projeto de ação para a área da educação especial no período 2003-2006; 
- Cópia do Projeto ESCREVENDO A EDUCAÇÃO ESPECIAL; 
- Demais documentos, que tenham relação com a inclusão nas escolas públicas do RS. 

 



 

APÊNDICE B 
Livre compilação e adaptação dos Materiais do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade - Projeto Plurianual, 
Documentos Orientadores, Séries e Coleções para Formação, materiais gráficos e audiovisuais para complementação 
e materiais de divulgação do Programa. 
 

  

  

  

  

  

  

  

ITINERÁRIOS DA POLÍTICA PÚBLICA I: 

 

PROGRAMA “EDUCAÇÃO INCLUSIVA”: DIREITO À DIVERSIDADE 

[MEC/SEESP, 2003-2006] 

  

ROTEIROS DO CON-TEXTO GEOPOLÍTICO  

  

  

 
 



 

1. ROTEIROS OFICIAIS 

 

1.1 Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade - Projeto Plurianual de 

Implantação da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros [2003-2006] 

O projeto que dá origem ao Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade está 

estruturado em cinco partes principais e três anexos. 

Na parte I, temos os DADOS SOBRE O PROJETO, composta por: justificativa, área de 

ação, período de implementação e objetivo geral. 

A justificativa contempla a legalização e a normatização internacional sobre a atenção às 

pessoas com deficiência, a partir do ano de 1945, com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; à página 6, coloca que 

 

Ao focalizar a questão da Educação das pessoas que constituem esse segmento 
populacional, o Brasil vem desenvolvendo um intenso movimento caracterizado pela 
construção de consciência crítica nacional acerca de seus direitos humanos, pela 
criação de instrumentos legais que dêem suporte à transformação social e pela 
gradativa implementação de sistemas educacionais inclusivos, os quais estejam 
instrumentados para detectar suas necessidades especiais e a elas responder 
integralmente, com qualidade. 

 

Na seqüência, discorre sobre os principais marcos legais brasileiros, até os marcos 

normativos de 2001, finalizando com a apresentação das competências da União e dos 

municípios conforme a LDBEN n. 9.394/96. 

 

Fundamentado nas competências que lhe são atribuídas pela LDBN e pela Resolução 
CNE/CEB n. 02 e compromissado com o objetivo de garantir o acesso de todas as 
crianças e adolescentes com deficiência ao sistema educacional público, o Ministério da 
Educação assume, para o quadriênio 2003-2006, o compromisso de disseminar a 
política de construção de sistemas educacionais inclusivos e apoiar o processo de 
implementação, nos municípios brasileiros (MEC/SEESP, 2003, p. 10). 

 

Na área de ação do projeto é explicitada a abrangência do Programa, em 4.666 municípios, 

correspondentes a 83,5% do total dos municípios brasileiros. 

O período de implementação é anunciado para 4 anos - 2003 a 2006 - e o objetivo geral é 

explicitado ao final da parte I: “Disseminar e apoiar o processo de implementação das políticas da 

Educação Inclusiva nos municípios brasileiros” (op. cit., p. 11). 



 

A segunda parte do projeto apresenta um quadro de OBJETIVOS ESPECÍFICOS E 

METAS correspondentes, conforme anexado. Os objetivos estão dispostos a partir dos eixos: 

◘ Subsídio filosófico e técnico ao processo de transformação do sistema educacional 

brasileiro em um sistema inclusivo; 

◘ Sensibilização e envolvimento com a sociedade em geral e a comunidade escolar em 

particular; 

◘ Preparação de gestores e educadores; 

◘ Preparação de educadores dos municípios-pólo para atuação multiplicadora; 

◘ Apoio ao processo de capacitação dos educadores; 

◘ Análise dos resultados obtidos e o impacto no contexto da educação brasileira; 

◘ Informação e prestação de contas. 

A parte III apresenta o MÉTODO da atuação do Programa através de três linhas de ação 

(op. cit., p. 17): 

1. Fundamentação filosófica e técnico-científica da política de educação inclusiva: estabelecimento da 

fundamentação filosófica, política e técnico-científica da opção pela transformação do sistema 

educacional brasileiro em um sistema inclusivo, através da elaboração, produção, impressão e 

distribuição de âmbito nacional do conjunto de documentos “Referenciais para a Construção de 

Sistemas Educacionais Inclusivos: o município, a unidade escola e a família”. 

 

2. Difusão de conhecimento sobre a educação inclusiva: difusão de conhecimento sobre a educação 

inclusiva, para prefeitos municipais, secretarias municipais de educação, dirigentes de educação 

inclusiva, equipes técnicas, diretores de unidades escolares, educadores e famílias. Nesta linha de 

ação encontram-se contempladas três categorias de ação: 

(a) campanha institucional nacional, com o tema “O direito de não ser submetido à 

discriminação, com base na deficiência”, via desenvolvimento de peças publicitárias, realização de 

eventos nacionais e regionais e veiculação da campanha nos meios de comunicação; 

(b) capacitação continuada: desenvolvida via Programa de Capacitação Continuada, 

para gestores municipais, dirigentes de educação inclusiva e membros da equipe técnica 



 

municipal, visando favorecer a construção de conhecimento sobre a Educação Inclusiva3, sobre 

Planejamento Estratégico e sobre Estratégias de Comunicação e Mediação de Trabalho em 

Grupo. Os cursos ministrados subsidiarão a elaboração do Plano Municipal de Educação, a ser 

produzido pelos municípios brasileiros a partir de 2004.  

(c) disponibilização e produção de recursos didáticos4. 

 

3. Disseminação da política de educação inclusiva para os municípios brasileiros 

 Nesta linha de ação, apresentaram-se três categorias de ação: 

 (a) Implantação de sistemas educacionais inclusivos nos municípios-pólo: os 

municípios-pólo foram escolhidos pelos critérios de distribuição geográfica, densidade 

demográfica, infra-estrutura urbana e acessibilidade (Região Norte). Em cada uma das 5 regiões 

brasileiras foram selecionados: 26 municípios na Região Norte; 33 municípios na Região 

Nordeste; 23 municípios na Região Centro-Oeste; 24 municípios na Região Sudeste; 22 

municípios na Região Sul. O processo de capacitação se dará através de eventos: - Encontro de 

sensibilização dos municípios-pólo; - Programa de Capacitação Continuada dos dirigentes da 

educação inclusiva e de membros das equipes técnicas, voa curso de 30h em cada região, 

perfazendo um total de 5 turmas que abrangem 128 municípios. Os cursos ocorrem em: 

Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Belém e Porto Alegre. 

(b) Multiplicação da implementação da política de educação inclusiva nos 

municípios: após a capacitação dos municípios-pólo e início de implementação do Programa, 

inicia-se o processo de multiplicação piramidal para os demais municípios brasileiros. Cada um 

dos 128 municípios será responsável pela replicação do processo para outros municípios. Os 

fatores da multiplicação variam, nas diferentes regiões e, às vezes, em diferentes municípios da 

mesma região, em função das condições de acessibilidade e de favorecimento da viabilidade 

geográfica do contato e do acompanhamento. 

                                                 
3 Conjuntos temáticos: 1. Conceitos, princípios e processos: - valores e paradigmas da atenção à pessoa com deficiência; - 
história da educação especial; - movimento da educação para todos; histórico da opção política pela educação 
inclusiva; - amparo legal e; - processo de construção de sistemas educacionais inclusivos. 2. Gestão de sistemas 
educacionais: - planejamento estratégico situacional [PES]; 3. Multiplicação de conhecimento e procedimentos: - comunicação 
[conceitos e ferramentas]; - conceitos de grupo e técnicas de medição; - dinâmicas de grupo [conceitos e vivências]; 
estratégias de comunicação para grandes e pequenos grupos; - técnicas e instrumentos de supervisão de grupos (op. 
cit., p. 18-9). 
4 Referências já publicadas: 
ESPECÍFICAS - Projeto Escola Viva, PCNs, Competências Familiares [UNICEF] e Competências Municipais [UNICEF]. 
COMPLEMETARES - Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica, Raízes e Asas [UNICEF]. 
RECURSOS A SEREM PRODUZIDOS: - Coletânea de instrumentos legais de apoio à implementação da educação 
inclusiva; - Manual de procedimentos: Como escrever um projeto. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na quarta parte do projeto temos a descrição das ATIVIDADES a serem implementadas 

pelo Programa, com os respectivos objetivos e tarefas procedimentais. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Como última parte do texto principal, o projeto apresenta a AVALIAÇÃO, na qual 

indica apenas que “o processo de avaliação consistirá da construção do conjunto de indicadores 

que nortearão a análise, da construção dos instrumentos de avaliação, de sua aplicação, análise e 

divulgação dos resultados. Será feita a avaliação do processo, a avaliação dos resultados e a 

avaliação de impacto do projeto” (op. cit., p. 40). 

 

A parte dos ANEXOS do projeto é composta pelos seguintes documentos: 

|Anexo 1: Programa do Curso de Formação dos Gestores e Docentes 

Contém o programa com a programação detalhada, realizado nos dias 19 a 21 de 

novembro de 2003, em Brasília. Voltado à sensibilização, fundamentação teórica e trabalho 

coletivo de análise sobre a situação dos municípios-pólo em relação à educação5, assim como para 

a coleta e sistematização de dados que proporcionassem a construção de metas para a 

estruturação dos sistemas educacionais inclusivos. 

|Anexo 2: Processo de Multiplicação Piramidal 

Apresenta-se uma tabela com as regiões brasileiras e seus respectivos municípios-pólo, 

apontando os números da multiplicação proposta e os resultados percentuais da média nacional 

de 83,5% dos municípios que seriam contemplados com o Programa. 

Na seqüência, a tabela na íntegra. 

                                                 
5 A partir do segundo dia de curso, os participantes foram organizados em grupos e/ou duplas, para trabalhos 
coletivos em forma de oficinas. Nestes grupos, receberam dados de fontes oficiais sobre os seus municípios [IBGE, 
Censo Escolar-MEC, IDH, IDI-UNICEF, etc.] para serem adicionados aos dados sócio-econômicos já trazidos dos 
municípios. Após a distribuição destes dados e dos mapas dos municípios, cada dupla deveria interpretá-los e 
registra-los como forma de diagnóstico da realidade, em itens adequados aos objetivos do trabalho. No terceiro e 
último dia do Curso, outros trabalhos em grupo foram realizados, com o objetivo de elaboração de diretrizes de 
educação especial aplicáveis à educação básica dos municípios. 



 



 

|Anexo 3: Dados estatísticos dos municípios 

Este anexo oferece dados estatísticos do Censo 2000 [IBGE] - População residente, sexo e 

situação de domicílio e População residente de 10 anos ou mais de idade alfabetizada. O outro dado oferecido 

é sobre os Municípios Brasileiros ordenados segundo o índice de Desenvolvimento Infantil, por Unidades da 

Federação - escolaridade dos pais, serviços de saúde e serviços de educação. Estes dados subsidiaram o 

trabalho coletivo de diagnóstico das realidades municipais, no Curso de Formação dos Gestores e 

Educadores dos municípios-pólo, em 2003. 

 

1.2 Documentos Orientadores 

 

 Os Documentos Orientadores6 do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, respectivos 

aos anos de 2004, 2005 e 2006 são bastante semelhantes na estrutura em que foram produzidos e 

mantém uma seqüência de orientações para a execução do Programa. A abertura de tais 

documentos é realizada com a “Carta aos Secretários”, pela qual a SEESP introduz um 

chamamento à realização do Programa. 

Em 2004, a ênfase era o compromisso para com a política de construção de sistemas 

educacionais inclusivos, e o apoio do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 

Educação Especial, aos municípios. 

Já em 2005 e 2006, chamou-se atenção para a “concepção dos direitos humanos, da 

cidadania e da participação de todos no movimento em prol da educação inclusiva, ressaltando 

que a melhoria da qualidade do atendimento educacional é uma necessidade que se impõe para 

garantir o direito público e subjetivo de cidadania das pessoas com necessidades educacionais 

especiais”. Apresenta a educação inclusiva como “uma nova maneira de entendermos as 

respostas educativas com vistas à efetivação do exercício da docência no acolhimento da 

diversidade”. Condiciona a construção dos sistemas educacionais inclusivos às “ações de 

formação docente e organização do atendimento educacional especializado que visam à 

equiparação de oportunidades de desenvolvimento (...)”. 

                                                 
6 Cumpre destacar que tais Documentos são eminentemente de caráter técnico e de administração da execução das 
ações, de maneira que o conteúdo das orientações fornecidas e o enfoque político sobre o trabalho a ser realizado 
nos municípios está de acordo com as publicações, onde são mais claramente explicitados os princípios e as diretrizes 
da política pública em questão. 



 

|2004 

O Documento Orientador deste ano apresenta algumas diferenças em relação aos outros 

dois, por ser o primeiro instrumento de orientação sobre a execução do Programa. Orienta sobre: 

I - a Adesão ao Programa; II - a Parceria com o Estado; III - o Plano de Trabalho do Município7; 

IV - o Projeto de Capacitação8; V - a Carta de Acordo; VI - os Recursos. 

Em anexo encontram-se: 

I - Minuta do Termo de Adesão; II - Modelo do Plano de Trabalho do Município; III - Modelo 

do Projeto de Capacitação; IV - Modelo da Carta de Acordo; IV-A - Modelo do Termo de 

Referência; V - Cronograma de execução do programa nos municípios-pólo 2004; VI - Relação de 

municípios para multiplicação e VII - Modelo de planilha de Prestação de contas. 

MESES ATIVIDADES 

J F M A M J J A S O N D 
Realização do Diagnóstico 
Situacional 

x x x          

Recebimento do ofício 
informativo, enviado pela 
SEESP/MEC 

 x           

Recebimento Documento 
Orientador e Carta de Acordo, 
enviados pela SEESP/MEC  

    
x 

   
 

     

Envio ao MEC/SEESP, dos 
documentos assinados do 
convênio (Termo de Adesão, 
Projeto de Capacitação e Carta de 
Acordo) 

     
x 

       

Recebimento dos recursos 
financeiros e documentos 
referenciais 

    x x       

Realização da Capacitação dos 
Gestores e Educadores para os 
Municípios da área de abrangência 

        
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

Encaminhamento de prestação de 
contas (relatório de gastos) e 
avaliação (relatório de progresso) 

           
x 

 

Orientações MEC/SEESP 
relativas à continuidade Programa 
em 2005 

           x 

                                                 
7 Ações previstas: - mapear a situação real da população a ser beneficiada pelo Programa; - realizar um diagnóstico 
situacional do município quanto aos serviços e atendimentos realizados pela educação especial; - definir metas a 
serem alcançadas a curto, médio e longo prazos; - estabelecer indicadores de análise do projeto; - indicar parcerias e 
formação de redes de trabalho inclusivo no seu município; - definir ações de disseminação da política de educação 
inclusiva; - inserir no Plano Municipal de Educação a política de educação inclusiva (p. 8). 
8 Documentos referenciais 2004: •Referenciais para a Construção de Sistemas Educacionais Inclusivos; •Direito à 
Educação; •Saberes e Práticas da Inclusão (Ensino Fundamental); • Saberes e Práticas da Inclusão (Educação 
Infantil) (p. 10).  



 

|2005 

 

Em 2005, o Documento é ampliado com um Histórico inicial e com a declaração dos 

Objetivos geral e específicos já apresentados neste trabalho. Foi estruturado na seguinte forma: 

I - Histórico do Programa; II - Dos objetivos; III - Da continuidade; IV - Das parcerias; V - Das 

competências; VI - Da formação de gestores e educadores; VII - Do material instrucional; VIII – Da 

Carta de Acordo; IX - Dos recursos; X - Da prestação de contas; XI - Do acompanhamento e 

monitoramento do programa; XII - Conceitos utilizados na educação especial/Censo Escolar. 

 

Os anexos ficaram assim distribuídos: 

ANEXO I - Modelo da Carta de Acordo; ANEXO 1A: Modelo do Termo de Referência; 

ANEXO II - Modelo do Projeto do Curso de Formação de Gestores e Educadores; ANEXO III - 

Cronograma – 2005; ANEXO IV - Modelos de Planilhas para prestação de contas; ANEXO V 

- Prestação de contas; ANEXO VI - Relação de municípios. 

 

MESES  

ATIVIDADES 
J F M A M J J A S O N D 

Elaboração do Projeto de Formação 

de Gestores e Educadores e envio 

ao MEC/SEESP 

    

x 

 

x 

       

Parecer Técnico da SEESP      x       

Realização da formação de gestores e 
educadores do município-pólo e dos 
municípios da área de abrangência 

       

x 

 

x 

 

x 

   

Avaliação dos cursos de formação       x x x    

Prestação de contas          x x  

Relatório de atividades          x x x 

 



 

|2006 

 

O Documento Orientador final é similar ao de 2005, inclusive na estrutura e alcance teórico. 

As alterações ficam por conta: - da troca da terminologia do item IV - Das publicações9, 

onde anteriormente constava “Do material instrucional”; - do acréscimo de dois anexos: Anexo IV - 

Ficha de Avaliação e Anexo VII - Orientações para elaboração do Relatório Final do Curso de Formação de 

Gestores(as) e Educadores(as). 

 

MESES ATIVIDADES 

J F M A M J J A S O N D 

Recebimento carta enviada pelo 
MEC/SEESP aos Prefeitos e 
informações complementares 

 

x 

 

x 

          

Envio ao MEC/SEESP dos nomes 
dos coordenadores do Programa 

x x           

Envio ao MEC/SEESP dos seguintes 
documentos: Carta de Acordo, 
Termo de Referência e Projeto 

   

x 

 

x 

        

Recebimento dos recursos financeiros 
e das publicações específicas 

   x x        

Realização do Curso de Formação 
dos Gestores(as) e Educadores (as) 

    x x x      

Encaminhamento da Prestação de 
contas (relatório de gastos) 

      x x     

Encaminhamento de Relatório Final e 
Avaliação do Curso de Formação de 
Gestores e Educadores 

       

x 

 

x 

    

Seminário de consolidação das ações 
do Programa 2003-2006 

        x    

 

                                                 
9 Em 2006: Coleções Saberes e Práticas da Inclusão (Ensino Fundamental e Educação Infantil); •Referenciais para a 
Construção de Sistemas Educacionais Inclusivos (Fundamentação Filosófica, Município, Escola e Família); •Direito à 
Educação - marcos legais (meio magnético); •Atendimento Educacional Especializado para Deficiência Mental; 
•Ensaios pedagógicos - construindo escolas inclusivas; •Documento subsidiário à Política de Inclusão; •Portal de 
Ajudas Técnicas; •A inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especiais: deficiência física (p. 14-5). 



 

 



 

2. ROTEIROS ESPECÍFICOS PARA SEMINÁRIOS E CURSOS DE FORMAÇÃO 

 

Queremos fazer com que todas as pessoas que integram as comunidades escolares 
brasileiras estejam mobilizadas para a mudança. Queremos fazer com que todos os 
municípios de nosso País tenham um Plano de Educação Inclusiva, construído 
democraticamente. Vamos juntos, fazer com que a escola brasileira se torne um marco 
desse Novo Tempo, e ajude a fazer do Brasil um País de Todos! (Um novo tempo, 
Apresentação). 

 

 

2.1 Série “Educação Inclusiva” [2004] 

Coordenada pela Secretaria de Educação Especial do MEC (2004), distribuída para as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, especialmente, nos encontros de formação do 

Programa. Esta série está na 2ª edição em 2006. 

Segundo a Secretaria, 

Estes Referenciais que acompanham o programa se constituem em importantes 
subsídios que abordam o planejamento da gestão da educação. Os textos apresentam a 
gestão sob diferentes enfoques: o papel do município, o papel da escola e o papel da 
família, desenvolvidos a partir de uma fundamentação filosófica que afirma uma 
concepção da educação especial tendo como pressuposto os direitos humanos 
(Apresentação). 

 

A série é composta por quatro volumes: 

A Fundamentação Filosófica (28 p.) 

O respeito à diversidade, efetivado no respeito às diferenças, impulsiona ações de cidadania voltadas 
ao reconhecimento de sujeitos de direitos, simplesmente por serem humanos. Suas especificidades não 
devem ser elementos para a construção de desigualdades, discriminações ou exclusões, mas sim, devem 
ser norteadoras de políticas afirmativas de respeito à diversidade, voltadas para a construção de 
contextos sociais inclusivos (p. 7). 

PRINCÍPIOS 

|A identidade pessoal e social e a construção da igualdade na diversidade 

|A escola inclusiva é espaço de construção da cidadania 

|O exercício da cidadania e a promoção da paz 

|A atenção às pessoas com necessidades educacionais especiais 

 

O COMPROMISSO COM A CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS 

INCLUSIVOS 

|Documentos orientadores no âmbito internacional 

Declaração Universal dos Direitos Humanos [1948]; 



 

Declaração de Jomtien [1990]; 

Declaração de Salamanca [1994]; 

Convenção da Guatemala [1999]. 

 

|Legislação brasileira - marcos legais 

Constituição Federal [1988]; 

Estatuto da Criança e do Adolescente [1990]; 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional [1996]; 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência [1999]; 

Plano Nacional de Educação [2001]; 

Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 
Pessoas com Deficiência [2001]; 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica [2001]. 

 

|Documentos norteadores da prática educacional para alunos com necessidades 
especiais 

Saberes e Práticas da Inclusão; 

Educação Profissional; 

Direito à Educação. 

 

 

O Município (27 p.) 

 A elaboração de planos municipais, portanto, contribui tanto para o conhecimento da realidade local, 
como para o planejamento estratégico das ações a serem adotadas para o alcance dos objetivos dos 
diferentes segmentos que constituem a comunidade (p. 7). 

 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 A publicação em questão orienta os municípios na construção dos seus Planos Municipais 

de Educação, pois é considerado o instrumento norteador da política educacional do município e 

de sua relação com as políticas estaduais e nacionais. A construção implica estudo e análise da 

realidade local, suas características, suas necessidades, a explicitação dos objetivos e metas a 

serem alcançados, no decorrer do tempo, “sempre tendo como horizonte os objetivos e metas do 

Plano Nacional de Educação”, atentando para os seguintes pontos: 

 1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de 8 anos  a todas as crianças de 7 a 14 

anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse ensino; 



 

 2. Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria ou que não o concluíram; 

 3. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino: a educação infantil, o ensino 

médio e a educação superior; 

 4. Valorização dos profissionais da educação; 

 5. Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e 

modalidades de ensino. 

Na seqüência, o material explicita as três etapas do processo de elaboração, com critérios 

e tarefas a serem desenvolvidas pelos municípios. 

INDICADORES 

 O material sugere 15 indicadores para subsidiar a avaliação do sistema educacional 

municipal: 

|Mapeamento da população de 0 a 14 anos de idade 

|Informações sobre as necessidades educacionais especiais das crianças de 0 a 14 anos 

|Informações sobre as adequações necessárias, em cada escola, para responder às necessidades 
educacionais especiais dos alunos 

|Plano Municipal de Educação, com metas estipuladas até o ano de 2010, conforme o Plano 
Nacional de Educação 

|Plano Municipal de Educação, que contempla a atenção às necessidades educacionais especiais 
dos alunos 

|Acessibilidade física e nas comunicações 

|Equipe técnica suficiente para suporte às escolas municipais 

|Programa de formação continuada de professores 

|Planejamento estratégico para atendimento das necessidades educacionais especiais dos alunos: 
acessibilidade, aquisição de materiais e equipamentos 

|Plano de carreira para o magistério e plano para contratação de recursos humanos 

|Critérios para organização de salas de aula inclusivas 

|Programa de formação continuada aos professores e gestores educacionais 

|Sistemática para trabalho cooperativo entre o professor da classe regular e o professor 
especialista em educação especial 

|O município com dirigente municipal de Educação Especial 

|Processo de avaliação. 

 

 



 

A Escola (26 p.) 

Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino fundamental a cada um de seus alunos, 
reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas 
potencialidades e necessidades. Assim, uma escola somente poderá ser considerada inclusiva quando 
estiver organizada para favorecer a cada aluno, independentemente de etnia, sexo, idade, deficiência, 

condição social ou qualquer outra situação. Um ensino significativo, é aquele que 
garante o acesso ao conjunto sistematizado de conhecimentos como recursos a serem 
mobilizados (...) Para que uma escola se torne inclusiva há que se contar com a 
participação consciente e responsável de todos os atores que permeiam o cenário 
educacional: gestores, professores, familiares e membros da comunidade na qual cada 
aluno vive (...) A construção da escola inclusiva exige mudanças nessa cultura e nas 
conseqüentes práticas (...) O processo de mudança tem um ponto decisivo por onde 
iniciar: a construção do projeto político-pedagógico da escola (p.7-9). 

 

 |O projeto político-pedagógico 

 Neste item, o material aborda um conceito deste projeto, como “o instrumento teórico-

metodológico, definidor das relações da escola com a comunidade a quem vai atender, 

explicitando o que se vai fazer, porque se vai fazer, para que se vai fazer, para quem se vai fazer e 

como se vai fazer” (p. 9). Seguindo, sugere: (a) reflexões filosóficas e sociopolíticas que devem ser 

incorporadas na construção do projeto; (b) uma base de indicadores para o diagnóstico do 

coletivo da escola; (c) estrutura de planejamento. 

 |A gestão escolar 

 Aborda o papel da direção das escolas, indicando que estas têm “um papel fundamental 

na condução da prática educacional, tendo por horizonte os princípios, objetivos e metas 

estabelecidos no projeto político-pedagógico” (p. 13). 

Cabe à direção a promoção da mobilização dos professores e funcionários e a constituição do 

grupo enquanto uma equipe que trabalha cooperativa e eficientemente. 

 |A coordenação pedagógica 

 Segundo o material, “é de fundamental importância no percurso da escola pelos caminhos 

planejados (...) cabe à coordenação pedagógica coordenar a elaboração dos projetos e buscar, nas 

demais instituições da comunidade (órgãos públicos, privados e empresas), a possibilidade da 

realização de parcerias e convênios de cooperação” (p. 14). 

INDICADORES 

 O material sugere 18 indicadores para subsidiar a transformação da escola: 

|100% da população de 0 a 14 anos encontra-se matriculada 

|100% da população de 0 a 14 anos, da região atendida pela escola, freqüentam as aulas 
regularmente 



 

|Ações conjuntas com órgãos/instituições/setores da comunidade para identificação da demanda 
oculta (pessoas de 0 a 14 anos que não estão freqüentando a escola) 

|Convênios de cooperação com demais setores da comunidade (Saúde, Assistência Social, 
Transportes, Urbanismo, Cultura, Lazer, Esportes, Empresas, Conselho Tutelar, Conselho de 
Pessoas com Deficiência, comunidades religiosas, etc.) para atendimento das necessidades dos 
alunos da escola 

|Projetos em parceria com instituições financiadoras da comunidade 

|Participação da comunidade no cotidiano da instituição, por meio de projetos 

|Conselho de Escola formalmente constituído 

|Conselho de Escola atuante e participativo na vida da escola 

|Oferta regular de programas para a família (escola de pais, etc.) 

|Compromisso com o processo de identificação das necessidades educacionais de seus alunos 

|Processo de desenvolvimento de estudo de caso 

|Processo formal de identificação as flexibilizações curriculares necessárias para atendimento do 
conjunto de necessidades educacionais especiais dos alunos 

|Plano de Implementação das adequações de grande porte (com metas a curto, médio e longo 
prazos) 

|Acessibilidade garantida em todas as dependências 

|A escola adota como política educacional a garantia do acesso ao conhecimento para todos 

|Respostas às necessidades educacionais especiais 

|Sistemática formal de suporte para o professor 

|O acesso do professor ao sistema de suporte disponível. 

 

 

A Família (17 p.) 

A construção de uma sociedade inclusiva exige mudança de idéias e de práticas construídas ao longo 
do tempo. É importante se prover cuidados e apoio à família e à comunidade, para que as crianças e 
adolescentes tenham condições favoráveis para um desenvolvimento saudável (...) Faz-se necessário 

que a família construa conhecimentos sobre as necessidades educacionais de seus 
filhos, bem como desenvolva competências de gerenciamento do conjunto dessas 
necessidades e potencialidades (...) A família precisa construir padrões cooperativos e 
coletivos de enfrentamento dos sentimentos, de análise das necessidades de cada 
membro e do grupo como um todo, de tomada de decisões, de busca dos recursos e 
serviços que entende necessários para seu bem estar e uma vida de boa qualidade (p. 
7). 

 

INDICADORES 

 O material sugere 9 indicadores para subsidiar a construção de um sistema de serviços 

voltados para formação das famílias autogestoras: 

|Sistema organizado e ágil de atenção pré-natal a gestantes e seus familiares 



 

|Sistema eficiente de informações sobre os serviços de saúde disponíveis para as gestantes e seus 
familiares 

|No sistema municipal, os profissionais da saúde encontram-se preparados para informação e 
orientação dos pais sobre os procedimentos necessários para o atendimento à criança com 
deficiência 

|Serviços sistemáticos de suporte para a mãe após o parto 

|Atendimento educacional especializado para bebês com necessidades educacionais especiais 

|Educação infantil inclusiva 

|Serviços de avaliação e atendimento de crianças e adolescentes com necessidades educacionais 
especiais 

|Serviço de atendimento às famílias que têm filhos com necessidades especiais 

|Promoção de relações interinstitucionais, para favorecer a não duplicação de serviços e a 
diversificação de recursos disponíveis na comunidade 

 

 

2.2 Série “Saberes e Práticas da Inclusão” (Ensino Fundamental) [2003] 

Coordenada pela Secretaria de Educação Especial do MEC, distribuída para as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, especialmente, nos encontros de formação do Programa. 

Esta série está na 2ª edição em 2006. 

Segundo a Secretaria, 

Considerando a importância da formação de professores e a necessidade de 
organização de sistemas educacionais inclusivos, para concretização dos direitos dos 
alunos com necessidades educacionais especiais, a Secretaria de Educação Especial do 
MEC tem a satisfação de entregar-lhes a Coleção “Saberes e Práticas da Inclusão” (...) 
(Apresentação). 

 

Composta por sete volumes: 

Caderno do Coordenador e do Formador (15 p.) 

 

Apresenta a coleção, abordando a finalidade da mesma (“contexto de formações”) e o 

público-alvo (“profissionais da educação”). Na seqüência, caracteriza e apresenta a estrutura dos fascículos, 

em termos de: tempo, finalidades, expectativas de aprendizagem, conteúdos, material necessário, 

sugestão de material complementar e organização das atividades. 

 Sobre a organização geral dos fascículos, apresenta: 

- cada fascículo tem um total de horas independente dos demais e foram organizados para 

trabalho em grupo de professores, inclusive, de várias escolas, municipais ou estaduais; 



 

 - o número de integrantes dos grupos fica a critério da secretaria [não superior a 40 

pessoas]; 

- o cronograma das atividades de desenvolvimento da coleção deve ser 

adequado às condições e ao calendário locais; 

- o desenvolvimento dos cursos pode ser contínuo ou em várias etapas. 

Orienta, ainda, sobre o uso dos materiais de apoio, assim como as funções do coordenador e do 

formador de grupo. 

 

Recomendações para a Construção de Escolas Inclusivas (96 p.) 

Este primeiro fascículo é composto de 6 encontros, totalizando 36h de formação. 

 1° encontro: Familiarizando-se com a Declaração de Salamanca 

 2° encontro: Refletindo sobre as conseqüências práticas da Declaração de Salamanca 

 3° encontro: Educação especial e Necessidades educacionais especiais 

4° encontro: Currículo escolar e adequações curriculares 

5° encontro: Estudando a relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem 

6° encontro: A diversidade no contexto educacional. 

 

|Finalidade 

Familiarizar o professor com a Declaração de Salamanca, documento produzido pela 
Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada em Salamanca, 
Espanha, sob o patrocínio da UNESCO e do Ministério da Educação e Ciência, da Espanha, no 
período de 7-10 de junho de 1994. Neste documento são analisadas mudanças necessárias para 
favorecer a capacitação das escolas para atender a todas as crianças, sobretudo às que apresentam 
necessidades educacionais especiais. 

 

|Expectativas de aprendizagem 

Segundo o documento, ao final do módulo, o professor deverá ser capaz de: 

 

1. Discutir os capítulos I, II e II da Declaração de Salamanca: “Novas idéias sobre as 
necessidades educacionais especiais”; “Diretrizes de ação no plano nacional” e “Diretrizes de 
ação nos planos regional e internacional”; e 2. Discutir sobre as possíveis implicações 
educacionais da implementação das ações recomendadas na Declaração de Salamanca (1994). 

 

 

 



 

Desenvolvendo Competências para o Atendimento às Necessidades 
Educacionais de Alunos Surdos (116 p.) 

Este fascículo é composto de 7 encontros, totalizando 37h de formação. 

 1° encontro: Conhecendo a Surdez: anatomia e funcionamento do sistema auditivo, conceitos e 
classificações 

 2° encontro: Conhecendo os Dispositivos de Amplificação Sonora: A.A.S.I., implante coclear e sistema 
F.M. 

 3° encontro: Conhecendo Concepções e Paradigmas do Trato à Surdez e discutindo Processos e 
Propostas de Ensino (Educação Monolíngüe e Educação Bilíngüe) 

4° encontro: Sensibilizando o Professor para a Experiência com a Surdez 

5° encontro: A Singularidade dos Alunos Surdos Expressa na Leitura e na Produção de Textos: 
ensino e avaliação 

6° encontro: Da Identificação de Necessidades Educacionais Especiais às Alternativas de Ensino 

7° encontro: Desenvolvendo Interações Sociais e Construindo Relações Sociais Estáveis, no Contexto 
da Sala Inclusiva. 

 

|Finalidade 

Favorecer condições para que professores e especialistas em educação possam identificar 

e atender às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, presentes na escola comum do 

ensino regular na educação de jovens e adultos no que se refere ao ensino e ao uso da Língua 

Portuguesa e ao uso da Língua de Sinais. 

|Expectativas de aprendizagem 

Segundo o documento, ao final do módulo, o professor deverá ser capaz de: 

1. Identificar as características básicas que constituem o quadro da surdez. 

2. Dissertar sobre as possíveis implicações da surdez para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

3. Dissertar sobre o valor da reabilitação oral, o uso dos dispositivos de amplificação 

sonora (A.A.S.I., implante coclear e sistema de freqüência modulada – F.M.) e as condições 

básicas de seu funcionamento, cuidados, manutenção, problemas e providências. 

4. Dissertar criticamente sobre as diferentes concepções e paradigmas que atualmente 

coexistem no trato da aprendizagem das línguas pelo surdo e das formas de comunicação 

(monolingüismo e bilingüismo). 

5. Dissertar sobre os processos e propostas de ensino a serem adotados nas diferentes 

áreas. 



 

Desenvolvendo Competências para o Atendimento às Necessidades Educacionais de 

Alunos com Deficiência Física/Neuro-Motora (36 p.) 

  

Este fascículo é composto de 2 encontros, totalizando 15h de formação. 

 1° encontro: Deficiência Física / Neuro-motora no Contexto do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 2° encontro: Da Identificação de Necessidades Educacionais Especiais às Alternativas de Ensino 

 

|Finalidade 

 Favorecer condições para que professores e especialistas em educação possam identificar 

e atender a necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência física / neuro-motora. 

|Expectativas de aprendizagem 

Segundo o documento, ao final do módulo, o professor deverá ser capaz de: 

 1. Dissertar sobre tipos de deficiência física/neuro-motora, especialmente no que se 

refere às necessidades educacionais especiais que elas possam implicar. 

2. Identificar necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência física/neuro-

motora. 

3. Propor estratégias pedagógicas alternativas para o atendimento das necessidades 

educacionais especiais identificadas. 

 

Desenvolvendo Competências para o Atendimento às Necessidades 
Educacionais de Alunos com Altas Habilidades/Superdotação (143 p.) 

 

Este fascículo é composto de 15 encontros, totalizando 64h de formação. 

 1° encontro: Capacidades e Talentos: conhecendo a superdotação I 

 2° encontro: Capacidade e Talentos: conhecendo a superdotação II 

 3° encontro: Escola Inclusiva I 

4° encontro: Escola Inclusiva II 

5° encontro: Adequações Curriculares I 

6° encontro: Adequações Curriculares II 

7° encontro: Adequações Curriculares III 

8° encontro: Atendendo a Superdotação na Escola I 

9° encontro: Atendendo a Superdotação na Escola II 



 

10° encontro: Atendendo a Superdotação na Escola III 

11° encontro: Metodologias e Estratégias de Atendimento Pedagógico na Área da Superdotação I 

12° encontro: Metodologias e Estratégias de Atendimento Pedagógico na Área da Superdotação II 

13° encontro: Metodologias e Estratégias de Atendimento Pedagógico na Área da Superdotação III 

14° encontro: Metodologias e Estratégias de Atendimento Pedagógico na Área da Superdotação IV 

15° encontro: Metodologias e Estratégias de Atendimento Pedagógico na Área da Superdotação V 

 

|Finalidade 

Favorecer condições para que os professores e especialistas em Educação desenvolvam 

melhor compreensão sobre superdotação e necessidades educacionais de alunos com altas 

habilidades. 

|Expectativas de aprendizagem 

Segundo o documento, ao final do módulo, o professor deverá ser capaz de: 

1. Discutir sobre os diferentes conceitos acerca da superdotação; 

2. Identificar as características do aluno com superdotação, nos diferentes aspectos que o 

constituem; 

3. Identificar possíveis necessidades educacionais especiais presentes em alunos com 

superdotação / altas habilidades; 

4. Discutir sobre estratégias pedagógicas que possam responder a necessidades individuais 

do aluno com superdotação. 

 

Desenvolvendo Competências para o Atendimento às Necessidades 
Educacionais de Alunos Cegos e Alunos com Baixa Visão (208 p.) 

 

Este fascículo é composto de 12 encontros, totalizando 75h de formação. 

1° encontro: Conhecendo a Deficiência Visual: cegueira e baixa visão 

 2° encontro: Conseqüências da Deficiência Visual: importância e método de triagem diagnóstica 

 3° encontro: Suportes para o Aluno com Deficiência Visual: estimulação sensorial e recursos ópticos 

4° encontro: Sistema Braille 

5° encontro: Complementações Curriculares Específicas para a Educação de Alunos Cegos e de 

Alunos com Baixa Visão: atividades de vida diária (AVD) orientação e mobilidade 

6° encontro: Complementações Curriculares Específicas para a Educação de Alunos Cegos: Escrita 

Cursiva e Soroban 



 

7° encontro: Ensino da Língua Portuguesa e Ensino da Matemática 

8° encontro: Ensino de Estudos Sociais (Geografia e História) e Ensino de Ciências 

9° encontro: Ensino de Arte e de Educação Física 

10° encontro: Construção de um Sistema Educacional Acolhedor para Alunos Cegos e para Alunos 

com Baixa Visão - Adequações Curriculares 

11° encontro: Avaliação Compreensiva 

12° encontro: A Interação Social e o Desenvolvimento de Relações Sociais Estáveis. 

 

|Finalidade 

Favorecer condições para que professores e especialistas em Educação possam identificar 

e atender às necessidades educacionais especiais de alunos cegos e de alunos com baixa visão 

presentes na classe comum, do ensino regular. 

|Expectativas de aprendizagem 

Segundo o documento, ao final do módulo, o professor deverá ser capaz de: 

1. Descrever características da cegueira e da baixa visão, conceitos e classificações 

correntes. 

2. Dissertar sobre as implicações da cegueira e da baixa visão para o desenvolvimento do 

aluno e para o processo de ensino e aprendizagem. 

3. Aplicar o teste de acuidade visual. 

4. Discutir sobre a necessidade de se estimular o desenvolvimento sensorial do aluno cego 

e do aluno com baixa visão. 

5. Reconhecer recursos ópticos disponíveis para diferentes tipos de baixa visão. 

6. Dissertar sobre o Braille, como sistema de comunicação para o aluno com deficiência 

visual. 

7. Dissertar sobre complementações curriculares específicas (embora não exclusivas) para 

o ensino de alunos cegos e/ou de alunos com baixa visão: Atividades de Vida Diária, Orientação 

e Mobilidade, Escrita cursiva, e Soroban. 

8. Dissertar sobre a aplicação do sistema Braille no ensino de diferentes áreas do 

conhecimento para alunos cegos. 



 

9. Dissertar sobre adequações curriculares para o acolhimento de alunos cegos e de 

alunos com baixa visão. 

10. Dissertar criticamente sobre a avaliação compreensiva do processo de ensino e 

aprendizagem do aluno cego e do aluno com baixa visão. 

11. Analisar criticamente os desafios no processo de ensino e aprendizagem, em relação a 

alunos com deficiência visual. 

12. Planejar e implementar ajustes curriculares de pequeno porte: organizacionais, de 

objetivos, de conteúdos, de métodos e procedimentos, de temporalidade e de avaliação, 

considerando as especificidades de cada área do conhecimento. 

13. Apontar os ajustes curriculares de grande porte que se mostram necessários para 

atender às necessidades educacionais especiais de cada aluno: organizacionais, de objetivos, de 

conteúdos, de métodos e procedimentos, de temporalidade e de avaliação. 

14. Identificar estratégias de ação voltadas para o desenvolvimento de interações sociais e 

de relações sociais estáveis no contexto da sala inclusiva. 

 

Avaliação para Identificação das Necessidades Educacionais Especiais (92 p.) 

É consensual a necessidade de rever e atualizar os conceitos e as práticas avaliativas tradicionais, 
normativas, padronizadas e classificatórias, em uso nos sistemas educacionais, substituindo-as por 
outras mais voltadas para a dimensão política e social da avaliação (Hoffmann, 2001). 

 

Este fascículo é composto por 5 eixos temáticos e totaliza 16h de formação. 

 1º eixo: O Processo de Avaliação na Escola: revendo conceitos e posições 

 2º eixo: A Avaliação como Processo de Tomada de Decisões para Fundamentar as Respostas 
Educativas 

 3º eixo: Construindo um Novo Modelo para a Identificação de Necessidades Educacionais Especiais 

 4º eixo: Apontando Caminhos para Remover Barreiras para a Aprendizagem e para a Participação de 
toda a Comunidade Escolar 

 5º eixo: Conclusões. 

 

|Finalidade 

Subsidiar os sistemas de ensino na reflexão dos seus atuais modelos de avaliação. 

|Expectativas de aprendizagem 



 

� Compreender a avaliação como um processo permanente e contínuo, compartilhado 
por todos os que atuam na escola; 

� Identificar os elementos que intervêm no processo de ensino e de aprendizagem: o 
aluno, o contexto escolar (escola e sala de aula) e o contexto familiar; 

� Rever as práticas pedagógicas e a fundamentação teórica que as embasa; 

� Identificar as necessidades educacionais especiais dos alunos; 

� Conhecer os procedimentos e instrumentos de avaliação, como subsídios à prática 
pedagógica; 

� Considerar as diferenças individuais dos alunos, valorizando as competências de cada 
um e a diversidade; 

� Construir caminhos para a remoção de barreiras na aprendizagem, a partir da reflexão 
sobre os objetivos da prática avaliativa; 

� Contribuir para a construção de uma escola inclusiva. 
 

O documento explicita que tem “inspiração na intensificação dos movimentos em prol da 

efetiva melhoria da qualidade da educação para todos e com todos”, oferecida em escolas que: 

- cultuem valores alicerçados na Democracia; 

- não excluam alunos e nem os rotulem; 

- funcionem como sistemas abertos; 

- criem condições para que seus atores também sejam autores das ações educativas; 

- se estruturem para funcionar como comunidades de aprendizagem; 

- busquem os meios necessários para remoção de barreiras para a aprendizagem e para a 
participação de todos, com todos e para toda a vida, isto é, 

- escolas que sejam inclusivas (p. 8). 



 

2.3 Coleção “Saberes e Práticas da Inclusão” (Educação Infantil) [2004] 

  

 Coordenada pela Secretaria de Educação Especial do MEC, distribuída para as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, especialmente, nos encontros de formação do Programa. 

Esta série está na 4ª edição em 2006. 

A educação e os cuidados na infância são amplamente reconhecidos como fatores 
fundamentais do desenvolvimento global da criança, o que coloca para os sistemas de 
ensino o desafio de organizar projetos pedagógicos que promovam a inclusão de todas 
as crianças. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional impulsionou o 
desenvolvimento da educação e o compromisso com uma educação de qualidade, 
introduzindo um capítulo específico que orienta para o atendimento às necessidades 
educacionais especiais dos alunos, que deve ter início na educação infantil (Carta de 
Apresentação). 

  

 Composta por oito volumes: 

 

1. Introdução (45 p.) 

 



 

2. Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

  



 

3. Dificuldades acentuadas de aprendizagem - deficiência múltipla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Dificuldades de comunicação e sinalização - deficiência física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Dificuldades de comunicação e sinalização - surdocegueira/múltipla 

deficiência sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Dificuldades de comunicação e sinalização - surdez 



 

7. Dificuldades de comunicação e sinalização - deficiência visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Altas habilidades/superdotação 

 

 

 



 

2.4 “Direito à educação”: subsídios para a gestão dos sistemas educacionais - 

orientações gerais e marcos legais [2004] 

A tônica desta publicação é a Educação Inclusiva como um direito a ser garantido. O 

Ministério da Educação introduz o material com a seguinte perspectiva: “As duas últimas décadas 

forma marcadas por movimentos sociais importantes, organizados por pessoas com deficiência e 

por militantes dos direitos humanos, que conquistaram o reconhecimento do direito das pessoas 

com deficiência à plena participação social” (p. 7). Assim, essa conquista tomou forma nos 

documentos internacionais que passaram a orientar a reformulação dos marcos legais de todos os 

países, inclusive do Brasil. 

 

A SEESP apresenta a coletânea legal com o seguinte posicionamento: 

 

A importância de fazer do direito de todos à educação um movimento coletivo de 
mudança aponta para a adoção de políticas educacionais inclusivas, para a 
transformação das instituições escolares e, também para a transformação das práticas 
sociais (...) As políticas do sistema de ensino devem prever a eliminação de barreiras à 
educação dos alunos com necessidades educacionais especiais, promovendo a 
participação a partir de novas relações entre os alunos, fundamentais para uma 
socialização humanizadora; de novas relações pedagógicas centradas nos modos de 
aprender das diferentes crianças e jovens; e de relações sociais, que valorizam a 
diversidade em todas as atividades, espaços e formas de convivência e trabalho. Em 
todos os processos de definição de políticas, há sempre um tempo de interlocução, de 
definição de marcos legais e de grandes diretrizes de ação. O tempo, agora é outro, é 
de transformação. Nele, não somos apenas legisladores ou formuladores de políticas, 
mas fundamentalmente trabalhadores na construção do “educar na diversidade” (p. 9). 

 

O corpo do texto é composto pelas seguintes referências legais e normativas: 

|Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica [2001] 

|Fontes de recursos e mecanismos de financiamento da educação especial 

|Evolução estatística da educação especial 

[Aspectos histórico-sociais da informação e Análise de dados censitários] 

|Marcos legais 

[Leis] 

[Decretos] 

[Portarias] 

[Resoluções] 

[Pareceres] 

[Aviso circular] 



 

2.5 “Educação inclusiva”: documento subsidiário à política de inclusão [2005] 

Este documento é mais um dos subsídios oferecidos no apoio aos sistemas 

educacionais para transformação das escolas públicas em espaços inclusivos, que 

valorizam as diferenças sociais, culturais, físicas e emocionais e atendam às necessidades 

educacionais de cada aluno. Neste fascículo são apresentadas reflexões críticas sobre: 

- os referenciais que fundamentaram a educação especial na perspectiva da integração, propondo 

uma análise da formação de educadores; 

- o conceito de deficiência mental e sobre as práticas escolares a partir da evolução da 

concepção sob o novo paradigma no contexto da educação inclusiva; 

- o significado da educação como um direito de todos e do processo de inclusão 

educacional numa perspectiva coletiva da comunidade escolar; 

- a necessidade da construção de escolas inclusivas que contam com redes de apoio a inclusão. 

 O texto fica assim composto: 

|Análise de referenciais da educação especial 

Inclusão Educacional 

Deficiência Mental 

Concepção de Educação Especial 

Formação de Educadores 

Concepção de Inclusão 

 

|Processo de inclusão 

Comunidade Escolar e a Política de Inclusão 

Os Educadores e a Educação Inclusiva 

A Inclusão nos Casos de Deficiência e Doença Mental 

Construção de Espaços Inclusivos 

 

|Estudo de casos 

 

|Redes de apoio à educação inclusiva 

Princípios Norteadores 

Objetivos da Rede de Apoio à Educação Inclusiva 

Equipe Interdisciplinar 



 

2.6 “Educar na Diversidade”: material de formação docente [2006] 

Inserido no Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, é um projeto de formação 

docente que colabora com a consolidação da política nacional de educação inclusiva através 

da formação de educadores das escolas dos municípios-pólos em todas as regiões do país. 

Sua origem remonta ao reconhecimento do papel do/a docente no desenvolvimento de 

sistemas educacionais inclusivos, momento em que a Secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação de nosso país coordenou o Projeto Educar na Diversidade nos Países do 

Mercosul, envolvendo os Ministérios da Educação da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai e vinte 

e cinco escolas distribuídas igualmente nestes países. 

Um dos principais produtos deste projeto foi a publicação do Material de Formação 

Docente Educar na Diversidade, que hoje constitui o elemento chave na implementação do projeto 

brasileiro de formação de professores e professoras preparados/as para responder à diversidade 

de estilos e ritmos de aprendizagem de seus estudantes. O compromisso da Secretaria de 

Educação Especial com o apoio à organização de sistemas educacionais inclusivos está, portanto, 

na base desta iniciativa, que é o Projeto Educar na Diversidade, disseminado no âmbito do Brasil. 

 

Iniciado em 2005, o projeto é realizado numa ação conjunta entre o governo federal, 
estadual e municipal, que desenvolvem ações de formação de 15.000 docentes nas 
escolas que aderiram ao projeto. Desta forma, com a expansão da formação estaremos 
contribuindo para aumentar as oportunidades de acesso, permanência e participação 
educacional e social de todas as crianças, jovens e adultos com ou sem deficiências e 
que enfrentam barreiras para participação e aprendizagem (Apresentação). 

 

O manual foi editado pela primeira vez em 2003 [2.000 exemplares], revisado e reeditado 

em 2005 [15.000 exemplares] e, novamente reeditado em 2006, somando mais 15.000 exemplares 

distribuídos. 

Basicamente, o programa da formação estrutura-se em 4 módulos, a saber: 

|Módulo 1: PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE 

|Unidades de Aprendizagem: 

Quais são suas expectativas nesta formação? 

Definindo formas de avaliação 

O que sabemos sobre a aprendizagem? 



 

|Módulo 2: O ENFOQUE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

|Unidades de Aprendizagem: 

Assumir as diferenças na escola 

Pertinência cultural 

Alunos de comunidades indígenas 

Eqüidade de gênero 

Como as crianças se sentem? 

Atitudes de aceitação e respeito à diversidade 

Escola especial ou escola comum? 

Em direção a sistemas educacionais inclusivos 

 

|Módulo 3: CONSTRUINDO ESCOLAS PARA A DIVERSIDADE 

|Unidades de Aprendizagem: 

Uma gestão para a mudança 

A liderança na escola 

Mudar práticas 

Um projeto educacional para a diversidade 

Monitoramento e avaliação da mudança 

Trabalhando colaborativamente para resolver problemas na escola 

Colaboração entre a escola e a família 

Criando redes de apoio 

O novo papel da Educação Especial no contexto dos sistemas educacionais inclusivos. 

 

|Módulo 4: AULAS INCLUSIVAS 

|Unidades de Aprendizagem: 

Tornar a aprendizagem mais significativa para todos 

Estratégias de respostas à diversidade 

Aprendizagem cooperativa 

Trabalho colaborativo entre duplas 

Ensino da língua escrita 

Expectativas dos docentes 

Estilos de aprendizagem 

Resiliência e auto-estima 



 

Apoio à aprendizagem do(a)s aluno(a)s 

Flexibilização do currículo 

Melhoria das condições de ensino e aprendizagem 

Avaliação da aprendizagem 

Participação ativa da família 

Colaboração entre docentes e profissionais do atendimento especializado 

 

2.7 “Ensaios pedagógicos” (III Seminário Nacional de Formação de Gestores e 

Educadores) [2006] 

O periódico escolhido trata-se do segundo volume do documento Ensaios 

Pedagógicos. A publicação “representa mais uma ação de aproximação desta Secretaria com os 

gestores e educadores dos municípios brasileiros para disseminar e fortalecer a política de 

educação inclusiva” (Apresentação). 

Trata-se de uma coletânea de artigos de pesquisadores e profissionais da educação e áreas 

afins que abordam a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Ao fazê-lo, 

expressam os pressupostos filosóficos, legais, históricos e pedagógicos, contribuindo para 

qualificar a reflexão acerca da necessária transformação do sistema educacional em sistema 

educacional inclusivo. 

 
 

 

2.8 “Experiências educacionais inclusivas”: Programa Educação Inclusiva: direito à 
diversidade [2006] 

 

 O documento é composto por vinte artigos que trazem relatos de práticas positivas de 

ensino10, as quais foram pensadas com a finalidade de propiciar condições de aprendizagem que 

não excluam qualquer aluno, com práticas de educadores que buscam dar respostas às 

necessidades educacionais especiais, valorizando as diversas formas de aprender, compreender o 

mundo e dar significado a ele (Apresentação). 

 Os textos foram encaminhados pelos municípios-pólo do Programa Educação Inclusiva: 

direito à diversidade, analisados por um Comitê Consultivo formado por pesquisadores das 

                                                 
10 São apresentadas experiências de gestão dos sistemas de ensino, de organização de recursos e serviços para o 
atendimento educacional especializado, de práticas educacionais inclusivas em sala de aula e de formação docente na 
perspectiva da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns, bem como reflexões 
acerca da mudança de paradigma na educação especial. 



 

instituições de ensino superior. Foram indicados relatos que representam o processo de 

transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos. 

 

Todas as experiências são legítimas, expressam a história da educação no nosso país, 
suas contradições e singularidades, evidenciam que não existe um caminho pronto e 
que basta percorre-lo, mas que somente a partir da compreensão das necessidades 
presentes e da efetivação de políticas que resultem nas mudanças exigidas pela 
sociedade, poderá se concretizar, em cada município, a inclusão educacional 
(Apresentação). 



 

3. ROTEIROS COMPLEMENTARES11 

Os seguintes materiais foram classificados como “complementares”:  

3.1 Periódicos 

2004 

  

(a) “Educação inclusiva: manual internacional de musicografia Braille” 

 

 

 

(b) “Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática 
pedagógica” - volumes 1 e 2 - Programa Nacional de Apoio à Educação de 
Surdos 

 

 

 

(c) “O tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa” - 
Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos 

 

 

2005 

 

 

(a) “Brincar para Todos” 

 

 

 

(b) “Educação inclusiva: atendimento educacional especializado para deficiência 
mental” 

 

 

                                                 
11 Esta foi uma livre compilação de materiais complementares, produzidos paralelamente aos materiais específicos 
para as Formações de Gestores e Educadores. A intenção de colocá-los neste espaço é, tão somente, para 
exemplificar um pouco da ampla gama de materiais produzidos durante a vigência do Programa, entre 2003 e 2006, 
destacando a produção de alguns materiais generalistas e, na grande maioria, específicos para cada uma das áreas das 
necessidades educacionais especiais. 



 

2006 

 

 

(a) “A hora e a vez da família em uma sociedade inclusiva” 

 

 

(b) “A inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais: deficiência 
física” 

 

 

  

(c) “Idéias para ensinar português para alunos surdos” 

 

 

(d) “Portal de ajudas técnicas: equipamento e material pedagógico especial para 
educação, capacitação e recreação da pessoa com deficiência física” - recursos para 
Comunicação Alternativa 

 

(e) “Salas de Recursos Multifuncionais: espaços para o atendimento educacional especializado” 

 

 

3.2 Audiovisuais 

 (a) Coleção “Clássicos da Literatura em LIBRAS/Português” [2005] 

A distribuição gratuita do material em CD-ROM foi feita para 15.000 escolas da rede 

pública de ensino e se insere nas metas do MEC de acessibilidade à comunicação e 

desenvolvimento de materiais específicos para atendimento às necessidades educacionais 

especiais de alunos surdos ou com deficiência auditiva. Destaca-se que este projeto foi 

desenvolvido em estreita ligação com a comunidade surda e com importantes centros de pesquisa 

sobre a educação de surdos. O apoio do MEC/FNDE foi definitivo para que a coleção pudesse 

chegar às mãos da sociedade. No material, ressalta-se que a viabilização do projeto pelo Governo 

Federal e FNDE para as escolas públicas reflete o compromisso com a educação de todos os 

brasileiros, incluindo, nesses todos, os alunos que utilizam LIBRAS para comunicar-se. 

 

 



 

Volume 1: Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll; 

Volume 2: As aventuras de Pinóquio, texto de Carlo Collodi adaptado para o 
público infanto-juvenil; 

Volume 3: Iracema, de José de Alencar. 

 

 

Volume 4: A história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, texto adaptado para o público infanto-
juvenil; 

Volume 5: O Velho da Horta, de Gil Vicente; 

Volume 6: O Alienista, de Machado de Assis (CD-ROM duplo). 

 

Volume 7: O Caso da Vara, de Machado de Assis; 

Volume 8: A Missa do Galo, de Machado de Assis; 

Volume 9: A Cartomante, de Machado de Assis; 

Volume 10: O Relógio de Ouro, de Machado de Assis. 

 

 

(b) “Dicionário da Língua Brasileira de Sinais” - versão 2.0 [2005] 

Da autoria de Guilherme de Azambuja Lira e Tanya Amara Felipe de Souza, 

organizado pela Acessibilidade Brasil [http://www.acessobrasil.org.br]. O projeto foi 

financiado pela CORDE - Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, Secretaria Especial dos Direitos Humanos e Presidência da República. A distribuição 

gratuita do material em CD-ROM foi feita para 15.000 escolas da rede pública de ensino. 

 

 

(c) Projeto “Escola Viva: garantindo acesso e permanência de todos os alunos na escola - alunos 

com necessidades educacionais especiais” [2005] 

  

 Elaborado por Maria Salete Fábio Aranha, coordenado pela SORRI-BRASIL e com 

revisão da Equipe Técnica da SEESP, foi publicado em cinco volumes. Em 2005, teve sua 2ª 

edição de 1.200 exemplares. Distribuição gratuita. Materiais nas Cartilhas e fitas VHS de apoio. 

 



 

Iniciando nossa conversa 

Esta cartilha inicial consiste num chamamento aos professores, contextualizando a 

questão do ensino na diversidade, apresentando um conjunto de informações sobre as 

diferentes necessidades educacionais dos alunos. Além disso, aborda o debate da 

democracia via “igualdade real para todos”, o que “implica em se garantir respostas adequadas 

para as diferentes necessidades presentes nos indivíduos que constituem o coletivo”. A 

construção de um sistema educacional inclusivo é considerada uma “tarefa nacional” (p. 5-6). 

Para embasar tais discussões, a cartilha apresenta o quadro legal e normativo da educação especial 

atual no Brasil: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica um subcapítulo com “questionamentos recentes”. 

 

Volume 1: Visão histórica 

Visão histórica da leitura que a sociedade tem feito sobre a deficiência enquanto 
fenômeno e a pessoa com necessidades educacionais especiais enquanto ser, no 
decorrer dos séculos, e como essa leitura determinou suas ações. 

 

 

Volume 2: Deficiência no contexto escolar 

O papel do professor e sua participação na construção da escola inclusiva, indicando 
algumas ações que podem ser executadas para apoiar e favorecer o processo ensino e 
aprendizagem, considerando as diferenças e necessidades educacionais especiais dos 
alunos. 

 

 

Volume 3: Sensibilização e Convivência 

Sugestões de atividades que o professor pode desenvolver em sala de aula, visando 
favorecer que os alunos envolvidos no processo de construção de um sistema 
educacional inclusivo possam manifestar e tratar, aberta e dignamente, seus 
sentimentos a esse respeito. 

 

Volume 4: Construindo a escola inclusiva 

Como tem sido ao longo da História, a educação no Brasil, em particular a educação 
das pessoas com necessidades educacionais especiais. Como o professor pode 
identificar essas necessidades por meio da convivência com alunos com deficiência e 
responder a toda diversidade presente em sala de aula. 



 

4. ROTEIROS DE APOIO - DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA 

 

Folheto orientador 2004: “Participe deste programa. Sua parceria faz 

diferença”.  

Este primeiro folheto de divulgação da política ganhou expressão nacional pelo 

layout escolhido, no qual se inseriu uma foto de duas meninas amistosamente 

abraçadas, numa situação de cotidiano de sala de aula; o destaque da foto é o fato de uma das 

estudantes apresentar Síndrome de Down. Com uma verdadeira “chamada” ao Programa, o 

folder apresenta um texto inicial com a descrição da concepção da educação inclusiva, do 

Programa criado para atender este movimento, bem como o posicionamento do Estado 

Brasileiro para com estas políticas de inclusão escolar. Internamente, o folder divulga o 

mapeamento político-geográfico de implementação do Programa, indicando os municípios-pólo 

que compõem a sua base de multiplicação, em todos os Estados brasileiros. 

Além disso apresenta os objetivos geral e específicos, o foco de atuação e a meta para o ano de 2004, 

assim descritos: 

Objetivo geral: garantir o acesso e a permanência de todas as crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino, bem como disseminar a política 

de construção de sistemas educacionais inclusivos e apoiar o processo de implementação nos 

municípios brasileiros. 

Objetivos específicos: - subsidiar filosófica e tecnicamente o processo de transformação do 

sistema educacional brasileiro em um sistema educacional inclusivo; - sensibilizar e envolver a 

sociedade em geral e a comunidade escolar em particular; - capacitar gestores e educadores dos 

municípios-pólo para implementar a política de educação inclusiva no seu município e nos 

municípios de sua área de abrangência. 

Foco de atuação do Programa:- sensibilização da sociedade para a garantia do direito dos 

alunos com necessidades educacionais especiais; - formação de uma rede de apoio à política de 

inclusão educacional e social; - realização de convênios com órgãos governamentais e não-

governamentais; - capacitação de gestores e educadores para implantação da educação inclusiva 

no sistema educacional brasileiro. 

Meta para 2004: capacitar 114 (cento e quatorze) municípios-pólo para atuarem como 

multiplicadores em 2.000 municípios da sua área de abrangência, realizando curso de Capacitação 

de Gestores e Educadores na perspectiva da educação inclusiva. 



 

Eixos temáticos 2004: 

1. Diversidade humana na escola; 

2. Valores e paradigmas na atenção às pessoas com deficiência; 

3. Fundamentos legais para a implantação do sistema educacional inclusivo; 

4. Concepções, princípios e diretrizes de um sistema educacional inclusivo; 

5. Referenciais nacionais de sistemas educacionais inclusivos: o município, a escola e a 
família. 

 

 

Folheto orientador 2005/2006: “Inclusão: um desafio para os sistemas de 

ensino” 

Neste folheto, a tônica do discurso continua sendo a promoção da educação 

inclusiva, fundamentada nos pilares da universalização do acesso à educação e na 

atenção à diversidade, com a filosofia da “educação de qualidade para todos”. 

Do ponto de vista da operacionalização deste princípio, sugere: - desenvolvimento de 

uma pedagogia centrada na criança; - ampliação da participação da família e da comunidade nos 

espaços educacionais; - organização das escolas para a participação e aprendizagem de todos os 

alunos e alunas e; - formação de redes de apoio à inclusão. 

Salienta que o movimento pela inclusão consiste numa “postura ativa de identificação das 

barreiras que alguns grupos encontram no acesso à educação e também na busca dos recursos 

necessários para ultrapassá-las, consolidando um novo paradigma educacional de construção de 

uma escola aberta às diferenças”. 

Outro destaque importante é dado sobre a educação inclusiva como uma questão de 

direitos humanos, o que implica a definição de políticas públicas traduzidas em ações 

institucionalmente planejadas, implementadas e avaliadas, posicionando a educação no amplo 

espectro das políticas sociais que garantem os direitos da população. 

De acordo com esta orientação assinala, por fim, que a viabilização da educação inclusiva 

requer mudanças nos processos de gestão, na formação dos professores e nas metodologias 

educacionais, com ações compartilhadas e práticas colaborativas que respondam às necessidades 

de todos os alunos. 

Na parte interna do folheto está novamente estampado o mapeamento político-

geográfico dos 106 municípios-pólo que compõem a base do Programa, um pequeno histórico da 



 

trajetória até então e os objetivos já demarcados inicialmente, com os eixos temáticos a serem 

desenvolvidos no biênio 2005/2006: 

1. Inclusão: um desafio para os sistemas educacionais; 

2. Fundamentos e princípios da educação inclusiva; 

3. Escola e família: um compromisso comum em educação; 

4. Educação Infantil no sistema educacional inclusivo; 

5. Orientações e marcos legais para a inclusão; 

6.  Experiências educacionais inclusivas; 

7.  Atendimento educacional especializado para a deficiência mental; 

8.  Tecnologias assistivas no processo educacional; 

9.  Surdocegueira: processo de ensinar e aprender; 

10. Educação de alunos com superdotação/altas habilidades; 

11. Inclusão de alunos: deficiência auditiva/deficiência visual; 

12. Inclusão de alunos com autismo. 

Folheto 2006: “Escola de Todos: é o Brasil aprendendo e crescendo com 

as diferenças” 

Este material tem cunho informativo e faz a abertura das várias páginas que o 

compõem tratando da educação inclusiva que, segundo o texto, “compreende a 

construção de uma escola aberta para todos, que respeita e valoriza a diversidade, 

desenvolve práticas colaborativas, forma redes de apoio à inclusão e promove a 

participação da comunidade”. Em relação aos demais, acrescenta uma definição sobre a 

Educação Especial que, nesta perspectiva, “converte-se numa modalidade transversal que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades da educação, disponibiliza serviços, recursos e 

atendimento educacional especializado para apoiar o processo de escolarização nas classes 

comuns do ensino regular, beneficiando todos os alunos”. 

 Finaliza o trecho introdutório salientando que o Ministério da Educação estabeleceu 

programas e ações orientados para o cumprimento das metas de educação para todos, “que 

contemplam os direitos das pessoas com necessidades educacionais especiais, promovendo a 

inclusão, o respeito à diferença e contribuindo para a construção de um país de todos”. 



 

Na seqüência, reapresenta com destaque um pequeno texto sobre o Programa Educação 

inclusiva: direito à diversidade no mesmo estilo dos materiais anteriores, e acrescenta: “Cria-se, assim, 

uma rede de formação continuada com 144 municípios-pólo, atuando na formação de 

educadores em 2.727 municípios, em todos os estados. O programa conclui em 2006 com a 

participação de 80.000 educadores em 4.644 municípios”. 

No interior do fascículo, apresentam-se os programas e projetos em atividade, 

concomitante e paralelamente ao período de desenvolvimento Educação inclusiva: direito à 

diversidade, divididos em três áreas de atuação, a saber: 

Grupo 1: Formação de professores: aprendendo a ensinar 

(a) Programa Interiorizando Libras 

(b) Programa Interiorizando Braille 

(c) Educação à distância 

(d) Projeto Educar na diversidade 

(e) Projeto Inclusão na Educação Infantil 

(f) Curso de Educação Superior Bilíngüe 

(g) Programa de Apoio à Educação Especial [Proesp] 

(h) Fundescola 

(i) Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez 

[CAS] 

(j) Centros de Apoio à Formação de Profissionais para o Atendimento aos Alunos com Deficiência 

Visual [CAP] 

(l) Núcleos de Formação de Professores e Desenvolvimento de Altas Habilidades/Superdotação 

(m) Formação de Professores para a Educação Profissional 

 

Grupo 2: A educação sem barreiras 

Conforme o material, “O conceito de acessibilidade é amplo e pressupõe, além do acesso 

físico aos ambientes, o acesso de todos aos meios de comunicação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, ao lazer e aos recursos tecnológicos. A educação especial, ao 

abordar essa realidade, o faz a partir da ótica das pessoas que, em razão de uma deficiência, ou 



 

mesmo por suas altas habilidades/superdotação, enfrentam barreiras atitudinais, pedagógicas e 

arquitetônicas e nas comunicações, que dificultam ou impedem o acesso à educação”. 

Este grupo de programas e projetos tem procurado disponibilizar aos sistemas de ensino 

ações de apoio para a organização do atendimento educacional especializado por meio da 

implantação de laboratórios de informática, salas de recursos, oficinas pedagógicas, de educação 

profissional e aquisição de material didático e equipamentos específicos e adaptação arquitetônica 

de prédios escolares para acessibilidade. São eles: 

(a) Distribuição de Livros em Braille 

(b) Programa de Informática na Educação Especial [Proinesp] 

(c) Salas de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado 

(d) Dicionários Ilustrados Trilíngües e Livros Digitais em Libras 

(e) Regulamentação da Lei de Libras 

(f) Distribuição de Kits Escolares 

(g) Programa Incluir 

(h) Adaptação arquitetônica 

(i) Programa Saúde do Escolar 

(j) Revista Inclusão. 

 

Grupo 3: Fortalecimento de redes de apoio à inclusão 

Nesta terceira parte do documento são arroladas instituições que participam como 

parceiras da rede de apoio à inclusão: 

(a) Instituto Benjamin Constant [IBC]: fundado em 1854, é um órgão do Ministério da 

Educação que tem ações destinadas à garantia dos direitos das pessoas cegas. Atualmente, é 

centro de referência nacional na área da deficiência visual, realizando atividades educacionais que 

vão desde a estimulação precoce ao ensino fundamental, além de produzir e difundir 

conhecimentos técnico-científicos, formação de professores e outros profissionais, apoio à 

escolas e professores no processo de inclusão, produção de materiais em braille, atividades de 

reabilitação, ambulatoriais, consultas e cirurgias oftalmológicas. 

(b) Instituto Nacional de Educação de Surdos [INES]: centro de referência nacional na área da 

surdez. Fundado em 1857, tem como meta a produção, o desenvolvimento e a divulgação de 



 

conhecimentos científicos e tecnológicos que promovam e assegurem o desenvolvimento pleno 

da pessoa surda. Realiza estudos e pesquisas, desenvolve formação de profissionais, elabora 

documentos técnico-científicos e promove seminários e fóruns permanentes, além de assessoria 

técnica nas áreas de prevenção, audiologia, fonoaudiologia, orientação familiar e informática 

educativa. Em 2006 também passou a desenvolver cursos de educação superior organizados para 

alunos surdos e ouvintes. 

(c) Instituições especializadas sem fins lucrativos 

O Ministério da Educação realiza ações em parceria com escolas especializadas sem fins 

lucrativos para aquisição de equipamentos, material didático e pedagógico, formação de 

professores e adaptação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade. Estas instituições 

são beneficiadas no Programa Nacional de Alimentação Escolar [PNAE] e com o Programa Nacional de 

Alimentação nas Creches [PNAC] e no Programa Dinheiro Direto na Escola [PDDE]. Além disso, apóia 

projetos para aquisição de veículo para o transporte de alunos da educação especial de escolas 

especializadas e destina recurso financeiro por meio do Programa de Complementação ao Atendimento 

Educacional Especializado aos Portadores de Deficiência [PAED] para ações de manutenção e 

desenvolvimento do ensino fundamental. O Programa Nacional do Livro Didático foi também 

modificado, incluindo ações para a acessibilidade ao livro, passando a destinar livros para escolas 

especializadas privadas sem fins lucrativos.  

Encerrando o folheto, um espaço é destinado para divulgação do avanço da educação 

inclusiva, destacando que a partir de 2004 o Ministério da Educação passou a pesquisar no Censo 

Escolar a série/ciclo dos alunos com necessidades educacionais especiais, possibilitando uma 

análise mais precisa do fluxo escolar. Com a coleta dos dados dos alunos cegos, com baixa visão, 

com surdez e com deficiência auditiva, além de outras categorias como autismo, síndrome de 

Down e surdocegueira, “foi ampliado o diagnóstico para organização da oferta de atendimento 

educacional especializado em áreas específicas, bem como a coleta de informações sobre a 

formação de professores para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos”. 

Segundo o documento, “essas informações são fundamentais no planejamento de 

políticas e ações que garantam um ensino de qualidade para todos”. 

Revista Inclusão: Revista da Educação Especial [2006].Publicação semestral da SEESP, foi 

selecionada em função de representar um marco de alteração da proposta de sua edição. Em 

2005, o primeiro volume [v.1, n.1, out. 2005] substituiu o periódico até então vigente: Integração. 

O número 2 foi lançado em agosto de 2006, no encerramento das ações do Programa Educação 

Inclusiva: direito à diversidade. 



 

APÊNDICE C 
Compilação de informações censitárias, materiais e documentos legais e normativos coletados sobre os municípios-
pólo nas Secretarias Municipais de Educação, nas Coordenadorias Regionais de Educação e outras instituições que prestam 
atendimento educacional; nas Divisões de Educação Especial e Informática da Secretaria de Estado da Educação do RS; no 
Conselho Estadual de Educação; na Coordenação Pedagógica da Federação das APAES do RS; na Divisão de Informática da 
Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ITINERÁRIOS DA POLÍTICA PÚBLICA II 

Acompanhamento da implementação da política pública de educação inclusiva no Rio 
Grande do Sul:  contextos políticos “glocais” 

 



 

[1] 

BAGÉ 

 

Pertence à Mesorregião do Sudoeste Rio-grandense e à Microrregião da Campanha 

Meridional, localizando-se próximo ao rio Camaquã. Sua economia é baseada na 

agricultura, pecuária e no comércio local. Possui também uma universidade 

(Universidade da Região da Campanha - Urcamp).  

É marcante no município, desde sua fundação, a 

presença do Exército, por ser cidade de fronteira; 

atualmente Bagé conta com quatro quartéis e um 

hospital militar (que atende toda a região), para além de 

uma unidade da Justiça Militar. 

 

 

|1.1 DADOS GERAIS12 

[Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul] 

 

População Total (2005): 119.961 habitantes 

Área (2005): 4.095,5 km² 

Densidade Demográfica (2005): 29,3 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2000): 7,74 % 

Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 70,68 anos 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (2005): 17,09 por mil nascidos vivos 

PIB pm (2004): R$ mil 840.579 

PIB per capita (2004): R$ 6.997 

Data de criação: 05/06/1846 (Lei nº. 65) 

Município de origem: Piratini, Caçapava do Sul e Alegrete.

                                                 
12 Prefeito: Luis Fernando Mainardi. PT, no cargo até 2008. 



 

|1.2 DADOS EDUCACIONAIS 

1.2.1 PERFIL DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO13 

A. Informações censitárias: matrícula inicial em classes e escolas especiais, alunos “incluídos” e professores atuantes na Educação Especial 

 
QUADRO [1]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - CLASSES ESPECIAIS BAGÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Os indicadores utilizados nesta compilação de dados são uma reprodução dos produzidos e utilizados pela Secretaria de Estado da Educação do RS; neste caso, foram mantidos, 
tanto em 2000 quanto em 2005, as designações atribuídas às deficiências e os critérios e a seqüência da distribuição dos elementos de pesquisa. FONTE: SIED/MEC - Censo 
Escolar 2000 e 2005 - Dados Finais. 
14 Estes dados resultam da soma dos indicadores de Matrícula CLASSES ESPECIAIS - EF com Matrícula CLASSES ESPECIAIS [demais níveis e modalidades de educação]. 
15 Os dados dos alunos “INCLUÍDOS” foram retirados do Censo Escolar INEP/MEC. No controle da Secretaria Estadual de Educação esta categoria é encontrada como 
“ALUNOS ESPECIAIS CLASSE COMUM - com e sem APE”. 

COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO INDICADORES 

2000 200514 

CLASSES ESPECIAIS CLASSES ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV SS SL SC F M A SD MU CT I15 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

32 4 0 0 50 0 0 0 7 22 13 0 0 2 9 0 0 3 4 16 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 12 39 0 0 0 0 0 9 1 0 2 31 0 3 12 45 190 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

32 4 0 12 89 0 0 0 7 22 22 1 0 4 40 0 3 15 49 218 
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137  163 + 218: 381 



 

 

QUADRO [2]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - ESCOLAS ESPECIAIS BAGÉ 

Período: 2000-2005 

 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

ESCOLAS ESPECIAIS ESCOLAS ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV - SS SL SC F M A SD MU CT 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 12 0 72 0 0 0 0 0 6 - 8 0 0 13 64 4 42 52 8 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 12 0 72 0 0 0 0 0 6 - 8 0 0 13 64 4 42 52 8 
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84 197 

 



 

LEGENDAS 

2000 

V: VISUAL 

A: AUDITIVA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

MU: MÚLTIPLA 

S: SUPERDOTADO 

CT: CONDUTAS TÍPICAS 

O: OUTROS 

 

 

 

 

 

2005 

C: CEGUEIRA 

BV: BAIXA VISÃO 

SS: SURDEZ SEVERA/PROFUNDA 

SL: SURDEZ LEVE/MODERADA 

SC: SURDOCEGUEIRA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

A: AUTISMO 

SD: SÍNDROME DE DOWN 

MU: MÚLTIPLA 

CT: CONDUTAS TÍPICAS  

I: “INCLUÍDOS” 

 

QUADRO [3]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - PROFESSORES BAGÉ 

Período: 2000-2005 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

SEM Formação Específica SEM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 1 REDE ESTADUAL 0 

REDE MUNICIPAL 1 REDE MUNICIPAL 0 

REDE PARTICULAR 0 REDE PARTICULAR 1 

TOTAL 2 TOTAL 1 

COM Formação Específica COM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 11 REDE ESTADUAL 10 

REDE MUNICIPAL 11 REDE MUNICIPAL 19 

REDE PARTICULAR 12 REDE PARTICULAR 14 

TOTAL 34 TOTAL 43 
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TOTAL GERAL 36 TOTAL GERAL 44 



 

B. Resumo das informações censitárias 

QUADRO [4]: ALUNOS - EE BAGÉ 

Período: 2005 

TOTAIS CATEGORIAS REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A MATRÍCULAS 12.778 15.724 4.574 33.076 

B MATRÍCULAS NA EE 103 60 197 360 

C ALUNOS INCLUÍDOS 190 16 12 218 

 

 

QUADRO [5]: ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO BAGÉ 

Período: 2005 

CARACTERÍSTICA REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A SALA DE RECURSOS16 2217 01 0 23 

B CLASSES ESPECIAIS 01 08 0 09 

C ESCOLAS ESPECIAIS 0 0 0 0 

 

 

QUADRO [6]: DEMONSTRATIVO FINAL DA DEMANDA E DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO BAGÉ 

Período: 2005 

A ALUNOS DA REDE 33.076 

B ALUNOS COM MATRÍCULA EM EE 360 

C ALUNOS INCLUÍDOS 218 

D SALAS DE RECURSOS 23 

E CLASSES ESPECIAIS 09 

F ESCOLAS ESPECIAIS 0 

 

                                                 
16 A denominação encontrada varia entre Sala de Recursos, Sala de Integração e Recursos e Sala de Apoio Pedagógico. 
17 Onze (11) destas iniciaram atividades no início do ano letivo de 2007. 



 

C. Características da APAE no município18 

Entidade filiada: Bagé           Atualizado: set/06 

Nome (Município): Bagé                    Telefone: (53) 32411200 
Endereço: Rua Breno Ferrando, 2547 
E-mail: apaebage@apaebage.org.br 
CNPJ: 892839980001-92 
 
Nome do Presidente: José Carlos P. Dias Telefone: 84013616 / 32406627 
Endereço: Rua Vereador Antônio Brito, 417 – Bairro Parque Marília 
 
Nome do Vice Presidente: Juvenal Martins Trindade Telefone: 99597416 
Endereço: Rua 205, 986 – Parque Marília 
 

Identificação da Escola 
Mantenedora de Escola (marcar com X): APAE (   ) / Município (   ) 
 
Nome da Escola: E. E. E. Severina Trassante Collares - APAE Bagé  
Endereço da Escola: Rua Breno Ferrando, 2547 
Telefones da Escola: (53) 32411200  E-mail: apaebage@apaebage.org.br  
Nome do Diretor (atual) da Escola: Ana Luiza Veiga Leal 
Telefone do diretor: 3241.4266 / 8401.5671 
 
Nº. Municípios atendidos pela APAE:  
Nº. salas de aula: 6 
Nº. de alunos matriculados: 30 
Nº. alunos residentes zona rural: 7 
Tipo de oficinas mantidas: Artes, Esportes, Informática, Artesanato 
Nº. alunos atendidos em oficinas: 23 
 
Nº. total de alunos incluídos na rede de ensino Estadual, Municipal e particular até 2006: não consta 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio com o Estado: não consta 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio c/ o Município: não consta 
 
Nº. no Censo Escolar do MEC: 43.202.454 
Nº. de Registro no CEED (Conselho de Educação do RS): Em processo 
 
Nº. de professores contratados: 6 
Nº. prof. cedidos pelo Município: x 
Nº. prof. cedidos pelo Estado: x 
Nº. total de professores: 6 
 
Nº. total de técnicos: 12 
Nº. de Voluntários: 8 

Nº. de outros empregados: 8 

                                                 
18 Informações cedidas pela Coordenação Pedagógica da Federação Estadual das APAES do Rio Grande do Sul. Em 
Bagé, esta instituição ainda não está formalmente autorizada como escola. 



 

1.2.2 CAMINHOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Com o propósito de agregar mais 

elementos à construção dos panoramas políticas 

locais de inclusão escolar19, esta seção foi 

estruturada a partir dos Relatórios do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, construídos 

pelos municípios-pólo após a realização dos Cursos 

de Formação de Gestores e Educadores20, 

respectivamente, nos anos 2004, 2005 e 2006. 

Considerando os elementos exigidos aos 

municípios-pólo, este trabalho investigativo 

pautou-se em observar alguns elementos presentes 

na quasi-avaliação. 

 

                                                 
19 Consideramos que os referidos Relatórios também podem ser considerados fontes importantes dentre os textos 
políticos que fornecem, para além de dados e descrição de atividades realizadas, vestígios da concepção de educação 
inclusiva colaborando, desta forma, com a elucidação do paradigma local e das possíveis configurações políticas de 
inclusão escolar que deste decorrem. 
20 Conforme Documento Orientador: VI – DA FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES 
a) A formação dos gestores e educadores dos municípios-pólo, que integram o Programa Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade, se realiza a partir dos Seminários Nacionais de Formação de Gestores e Educadores e da sua 
disseminação nos municípios-pólo e nas respectivas áreas de abrangência. 
(...) 
c) O II Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores do Programa terá duração de 40h e certificado 
emitido pela SEESP/MEC. 
d) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser elaborados conforme orientações 
previstas no formulário (anexo II). 
e) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser enviados para o MEC/SEESP, 
conforme cronograma de execução (anexo III) e sua realização deverá acontecer após o parecer técnico da SEESP. 
f) O Curso de Formação de Gestores e Educadores dos municípios-pólo e da área de abrangência deverá acontecer 
em uma única ação. 
g) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão destinados aos professores que atuam nas classes 
comuns do ensino regular, educadores que atuam no apoio educacional especializado, diretores, coordenadores 
pedagógicos e demais profissionais da educação. 
h) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores do município pólo com os municípios da abrangência terão 
carga horária de 40 (quarenta) horas e a certificação aos cursistas deverá ser emitida pela secretaria de educação do 
município-pólo. 
i) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão coordenados pelos profissionais dos municípios-pólo 
designados pelos Secretários de Educação. 
j) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser ministrados por profissionais com currículos que 
comprovem trabalhos desenvolvidos na área. 
k) Os professores instrutores dos cursos deverão abordar as temáticas a partir da concepção do Programa, que se 
fundamenta nas bases filosóficas da educação inclusiva. 



 

Nestes casos, as pesquisas limitam-se a responder perguntas muito simples, porém 
importantes do ponto de vista da geração de informações que permitam ampliar o 
estoque de conhecimento a respeito das ações do governo, das ações de formação e 
das ações e reações dos envolvidos no processo (professores, alunos, famílias, 
sociedade, etc.), viabilizando, desta forma, avaliações mais aprofundadas no futuro e 
maior transparência do processo. Efetivamente, devem responder às seguintes 
questões: (a) quantas pessoas são atendidas por um determinado programa; (b) como (de 
que maneira, através de quais mecanismos operacionais, institucionais, e financeiros, 
modo de gestão, etc.); (c) qual o montante de recursos alocados. Além disso, pode ser 
realizada uma análise de conteúdo do programa ou política, independentemente do timing 
de sua implementação: quais os valores ou princípios (de justiça, eqüidade social, etc.) são 
norteadores da política que o tornam preferível (ou não) a outro, sob a perspectiva da 
universalização da cidadania e da democratização do Estado (CASTRO, 1989 apud 
BRIZOLLA, 2005, p. 33). 

 

Do município de Bagé foram obtidos alguns dados a partir dos Relatórios de 2005 e 

200621. 

 

|Contexto e objetivos das Formações 

 

◘ Contexto de realização: atendimento ao compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Bagé e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial - SEESP. 

◘ Objetivos: 

- ampliação de discussão; 

- capacitação de agentes; 

- implementação de ações que promovam a inclusão das pessoas com necessidades 

educativas especiais nas classes regulares de ensino; 

- estreitamento de laços “que deverá ocorrer através deste Programa”: possibilidade de 

conhecimento do trabalho já realizado e de trocas de informações e experiências para a 

articulação mais concreta na criação de sistemas educacionais inclusivos.  

◘ Meta: “(...) dar a adultos e crianças de Bagé e dos municípios da região de abrangência o 

direito fundamental ‘de pertencer’, sendo agentes da sua dignidade, da busca de sua cidadania, do 

seu valor e da sua capacidade de ‘ser’ agentes transformadores da cultura excludente e perversa 

que ainda hoje enfrentamos”. 

 
                                                 
21 Em função da alternância política no município, por ocasião do pleito municipal, o relatório do ano de 2004 não 
foi localizado. 



 

[2005 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 24, 25, 26, 27 e 28 de outubro 

(b) Número de participantes: 

◘ cento e noventa (190) profissionais da educação: Diretores de Escolas, Supervisores de 

Escolas, Professores de Classes Regulares e Professores de Classes de Apoio ou Salas de 

Recursos das redes municipal, estadual e particular de ensino do município de Bagé e dos 

municípios da região de abrangência; 

◘ gestores e educadores dos municípios: Ibarama, Jaguarão, Vila Nova do Sul, Dom 

Pedrito, Santana do Livramento, Candiota, Hulha Negra, Piratini, Santana da Boa Vista, 

São Gabriel, Cachoeira do Sul, Pantano Grande, Herval e Lavras do Sul. 

(c) Atividades: palestras e debates 

(d) Temas e Capacitadores 

TEMAS CAPACITADORES 

Educação Infantil no Sistema 
Educacional Inclusivo 

♦Fonoaudióloga. Especialista em Diagnóstico e Tratamento dos 
Transtornos do Desenvolvimento na Infância e na Adolescência. 

Fundamentos e Princípios da 
Educação Inclusiva 

Escola e Família: compromisso 
comum em Educação 

♦Psicóloga – Mestre em Saúde e Comportamento. 
 
♦Mestre em Educação. 

Atendimento Educacional 
Especializado para Deficientes 
Mentais e Déficit Cognitivo 

♦Licenciada em Educação Especial. Especialista em Educação 
Especial. 

Tecnologias Assistivas no 
Processo Educacional 

♦Terapeuta Ocupacional. Curso de Extensão em Saúde Mental. 
Mestranda em Ciências Médicas. 

Educação de alunos com 
superdotação 

♦Mestre em Educação. 

Inclusão de alunos cegos ou com 
baixa visão 

♦Psicóloga. Mestre em Educação. Especialista em Diagnóstico dos 
Transtornos do Desenvolvimento da Infância. 
♦Professora da Rede Estadual de Ensino. 

Inclusão de alunos com 
deficiência auditiva 

♦Psicóloga. Mestre em Educação. Especialista em Diagnóstico dos 
Transtornos do Desenvolvimento da Infância. 

Orientações e Marcos Legais para 
a Inclusão 

♦Pedagoga. Mestre em Educação. 

Inclusão um desafio para os 
Sistemas Educacionais Inclusivos 

♦Professora. Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do 
Norte. 

Inclusão de alunos com autismo ♦Psiquiatra Infantil 

Desenvolvendo competências de 
ações inclusivas no município 

♦Graduação em Letras. Especialista em Educação Popular. 
Secretária Municipal de Educação/Bagé. 
♦Psicóloga. Mestre em Educação. Especialista em Diagnóstico dos 
Transtornos Desenvolvimento da Infância. Coordenadora do 
Departamento de Educação Inclusiva SMED/Bagé. 



 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados: - temas abordados; - local de realização das palestras; - hospedagem; - 

alimentação; - sugestões para novas discussões. 

◘ “Impressões” dos participantes 

- Reconhecimento ao Ministério da Educação pela iniciativa de realização do Programa; 

- Reconhecimento à Prefeitura Municipal de Bagé pela adesão ao Programa, a qual 

possibilitou aos municípios a oportunidade de participação em discussões consideradas de 

extrema importância, tal como a inclusão das pessoas com necessidades educacionais 

especiais na escola de ensino regular; 

- Destaque para a necessidade da realização de outros encontros com o objetivo de 

qualificar um número maior de profissionais da educação, para que cada vez mais 

educadores sintam-se comprometidos com a inclusão das pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminada no Relatório disponibilizado. 

 

 

[2006 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 17, 18, 19, 20 e 21 de julho 

(b) Número de participantes: 

◘ sessenta e oito (68) profissionais da educação: Diretores de Escolas, Supervisores de 

Escolas, Professores de Classes Regulares e Professores de Classes de Apoio ou Salas de 

Recursos das redes municipal, estadual e particular de ensino do município de Bagé e dos 

municípios da região de abrangência; 

◘ gestores e educadores de Bagé e dos onze (11) municípios da área de abrangência, [os 

municípios de Barra do Guarita e Dilermando de Aguiar não enviaram representantes]; 



 

◘ quarenta (40) educadores de Bagé e dezoito (18) educadores dos seguintes municípios: 

Aceguá, Alegria, Ametista do Sul, Arroio dos Ratos, Barão do Cotegipe, Hulha Negra, 

Paraíso do Sul, Pedras Altas e Santa Margarida dos Sul. 

 

(c) Atividades: palestras e debates 

 

(d) Temas e Capacitadores 

TEMAS CAPACITADORES 

Inclusão: um desafio para os Sistemas 
Educacionais 

♦ Equipe de Educação Inclusiva da SMED/Bagé. 

Deficiência Mental ♦ Especialista em Educação Especial 

Atendimento Educacional Especializado para 
Deficientes Mentais e Déficit Cognitivo 

♦ Psicopedagoga/Mestre em Educação. 

Educação Inclusiva na Educação Infantil ♦ Fonoaudióloga. Especialista em Transtornos do 
Desenvolvimento na Infância e na Adolescência. 

Experiências Educacionais Inclusivas ♦ Equipe de Educação Inclusiva SMED/Bagé. 

Inclusão de alunos com Deficiência 
Auditiva/Deficiência Visual 

♦ Psicóloga. Mestre em Educação. Doutoranda 
em Educação. 

♦ Especialista na Área de Deficiência Visual. 

Tecnologias Assistivas no Processo 
Educacional 

♦ Terapeuta Ocupacional. Curso de Extensão em 
Saúde Mental. Mestranda em Ciências Médicas. 

 

Orientações e Marcos Legais para a Inclusão 

♦ Mestre em Educação. 

♦ Bacharel em Artes Visuais. Tutor da disciplina 
de Políticas Públicas e Gestão na Educação Básica 
no Curso de Graduação em Educação Especial à 
Distância/UFSM. 

Fundamentos da Educação Inclusiva ♦Psicóloga. Mestranda em Educação. 

Escola e Família: compromisso comum em 
educação 

♦Psicóloga. Mestre em Saúde e Comportamento. 

Inclusão de alunos com autismo e Educação 
de alunos com Superdotação/Altas 

Habilidades 

♦Psicóloga. Doutoranda em Educação. 

♦Presidente da Associação Gaúcha de Apoio às 
Altas Habilidades. 

 



 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados: - temas abordados; - local de realização das palestras; - hospedagem; - 

alimentação; - sugestões para novas discussões. 

◘ “Impressões” dos participantes 

- Reconhecimento ao Ministério da Educação pela iniciativa de realização do Programa; 

- Reconhecimento à Prefeitura Municipal de Bagé pela adesão ao Programa, a qual 

possibilitou aos municípios a oportunidade de participação em discussões consideradas de 

extrema importância, tal como a inclusão das pessoas com necessidades educacionais 

especiais na escola de ensino regular; 

- Destaque para a necessidade da realização de outros encontros com o objetivo de 

qualificar um número maior de profissionais da educação, para que cada vez mais 

educadores sintam-se comprometidos com a inclusão das pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminada no Relatório disponibilizado. 



 

1.2.3 PERFIL DA POLÍTICA E GESTÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO22: ELEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 

GLOCAL 

 

A. Aspectos históricos da educação especial 

A história da educação especial em Bagé inicia-se na década de 80, com a criação das 

primeiras classes especiais, tanto no município quanto no Estado, a partir do incentivo evidente na 

época para estas políticas de criação das classes especiais; nesta década, os professores passaram 

por capacitação específica de 300h e, a partir disto, passaram atuar com as classes especiais. A 

concepção do atendimento era fundamentada nos moldes do “aluno que não consegue aprender 

na classe regular”, com encaminhamento preponderantemente clínico e funcionamento 

pedagógico diferenciado e desarticulado com o funcionamento geral da escola. Destaca-se que 

estes profissionais eram “detentores” de determinados saberes para se trabalhar com “aqueles” 

alunos, sem proposta pedagógica articulada aos demais professores da escola e com a própria 

escola, preparando as tarefas a partir do modelo clínico da reabilitação. As classes especiais 

atendiam a uma diversidade de alunos com o aspecto em comum da não-aprendizagem; nestas, 

atendiam-se alunos com vários tipos de deficiência e/ou dificuldades gerais de aprendizagem, em 

idades ainda mais diferenciadas. A exceção era feita aos alunos cegos, pois existia a classe especial 

estadual, específica para as questões desta deficiência, com o trabalho de uma excelente 

profissional, na época. Para os alunos surdos não havia atendimento de qualquer tipo. 

Predominavam os casos de alunos com paralisia cerebral, transtornos psíquicos, síndromes, etc. 

A atual administração municipal, frente a esta realidade que se estendeu ou deixou marcas 

estruturais até o fim da década de 1990, encampa um projeto específico para repensar a educação 

especial no município, iniciando com a reorganização do serviço coordenado por profissional da 

área da educação especial, criando um Departamento de Educação Inclusiva na SMED. A partir, 

portanto, do ano de 2002, esta intenção de reestruturação da área da educação especial ganha um 

impulso com o início da articulação dos programas do Governo Federal no âmbito local. Entre 

as primeiras ações destaca-se a implementação de salas de recursos [sob a responsabilidade do 

atendimento pelos professores que haviam recebido a capacitação anterior, nos anos 80 - 

                                                 
22 A estrutura desta seção é composta pelos dados qualitativos coletados nos municípios-pólo, especialmente, nas 
Secretarias Municipais de Educação e nas Coordenadorias Regionais de Educação. Em Bagé, foram formalmente 
entrevistadas: Amélia Rota Borges de Bastos, Coordenadora do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade e 
Coordenadora do Departamento de Educação Inclusiva da SME; Jane Margarete Garcia Domingues, Coordenadora da 
Educação Especial - 13ª CRE. Data: 20 de outubro de 2006. 



 

remanejo de função e de local de atuação destes professores que estavam lotados exclusivamente 

nas classes especiais]. 

Em 2003, no ano de início do Programa, há um aumento dos incentivos à formação dos 

professores, especialmente, curso de LIBRAS e Pós-graduação em educação inclusiva [para um montante de 

vinte e cinco (25) docentes]. Já em 2004 realizaram-se adequações de espaço físico [adequação de 

rampas e banheiros] e foi dada continuidade às formações mencionadas. Apesar da iniciativa das 

ações, estas ainda se tratavam de atitudes isoladas, sem articulação com uma política inclusiva de 

revisão do atendimento prestado aos alunos na rede; tratava-se de providências vinculadas 

exclusivamente à educação especial, organizadas dentro de um setor específico na estrutura da 

secretaria que, basicamente, apenas orientava o trabalho das classes especiais já existentes [com 

“prescrição de atividades”]. 

A partir de todo este cenário, em 2005 decide-se pela constituição de uma nova equipe na 

estrutura da SMEC, denominada Departamento de Educação Inclusiva. 

 

 

B. Aspectos político-pedagógicos das mudanças na gestão para a estruturação do 

sistema educacional inclusivo: ações desenvolvidas pela esfera municipal para 

garantia do acesso e da permanência23  

 

Conforme a declaração da coordenadora do Departamento de Educação Inclusiva da 

SMED: “(...) os problemas relativos ao acesso já não existem mais na rede municipal de educação 

de Bagé; este está garantido (...) a luta é para a garantia da permanência e ampliação da qualidade 

dos serviços e apoios já oferecidos, assim como investimento em novas questões que se 

apresentem”.  

                                                 
23 Como instrumentos analíticos de construção dos contextos políticos dos municípios-pólo, utilizamos os elementos 
do Direito Educacional que fazem referência às questões do acesso e da permanência dos alunos com deficiência em seus 
processos de escolarização; desta forma, acesso e permanência foram considerados neste trabalho como os dois grandes 
eixos para a efetivação de um sistema educacional inclusivo. A partir destes dois ícones, portanto, esquematizaram-se 
algumas categorias já disponibilizadas pela vasta literatura sobre inclusão, como ferramentas auxiliares para a 
construção dos “contextos glocais”, selecionando as ações relatadas nos municípios-pólo, as quais foram 
enquadradas numa ou noutra categoria: 1. questões gerais para o acesso; 2. questões relativas à permanência: 
estruturação pedagógico-administrativa [planejamento; capacitação e qualificação de recursos humanos; estrutura 
pedagógica - Apoio Pedagógico Específico]; currículo [adequações de pequeno e grande porte] e; áreas específicas. 
Espera-se, com esta estratégia, demonstrar um pouco da vicissitude local e sua aproximação ou distanciamento do 
panorama global. Além disso, atentou-se para o indicativo do Programa em relação aos elementos apontados como 
fundamentais à construção de sistemas educacionais inclusivos: mudanças na gestão, na formação de professores e nas 
metodologias. 



 

[ Acesso 

Ação 1: Identificação e reconhecimento dos alunos da rede municipal – alunos com necessidades 

educacionais especiais [características pessoais, familiares e sociais; situação da 

escolarização atual, etc.]: 

1.1 Destaque para o levantamento a respeito da situação da educação de surdos, com 

chamamento à comunidade surda para a discussão. 

 

Ação 2 [permanente]: Matrícula Antecipada para Alunos com NEE24 [garantia da vaga para 

este grupo de alunos, com chamada para cadastro no mês de outubro, através da 

divulgação feita pelos Agentes de Saúde, capacitados pela SME para esta especificidade; 

 

Ação 3 [permanente]: Transporte Escolar [transporte gratuito25 para alunos com paralisia 

cerebral, acometidos por problemas de locomoção, e cadeirantes]. 

 

Ação 4 [permanente]: Trabalho Estratégico de Multiplicação26 [envolvendo professores 

regentes, tutores, professores das Salas de Recursos, Intérpretes de Língua de Sinais e de 

classes especiais;  encontros com periodicidade quinzenal para assessoria pedagógica com 

o Departamento de Educação Inclusiva da SME]. Segundo o relato, a “equipe permanente e 

intensiva na educação inclusiva é o passo decisivo para gerir a mudança”. 

 

[ Permanência 

|questões relativas à estruturação pedagógico-administrativa27 

                                                 
24 Com exceção das EMEI (Escolas Municipais de Educação Infantil), nas quais a matrícula é por sorteio. Caso algum 
aluno cadastrado já esteja recebendo atendimento educacional por instituição municipal especializada, a SME faz 
contato para discussão da melhor situação de adequação e inclusão para o aluno. Os pais também participam do 
processo, através de entrevista. 
25 Realizado através de um acordo; os alunos que já freqüentam alguma instituição especializada no município 
ganham este passe gratuitamente. 
26 A assessoria proporciona a discussão permanente de temas específicos: casos específicos de alunos, tecnologias 
assistivas, produção de materiais, adequação curricular, interface de discussão com supervisores das escolas, etc. O 
Departamento de Educação Inclusiva da SME repassa para estes profissionais com especialização na educação especial os 
princípios e as diretrizes a serem multiplicados nas supervisões e para os demais professores das unidades escolares. 
27 Neste quesito, “reestruturação pedagógico-administrativa” significa toda e qualquer revisão ou reformulação 
tomada em relação a aspectos gerenciais e administrativos nas unidades escolares ou no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, tanto em termos de redistribuição, contratação ou alocação de recursos humanos quanto de 
medidas de infra-estrutura em geral, como quaisquer outras ações de formação para garantir a permanência do aluno 
no processo educacional. 



 

1. Planejamento 

Ação 1: “Diagnóstico” de funcionamento das classes especiais e salas de recursos [registrava-se uma 

incongruência e falta de clareza sobre os objetivos e características de cada um destes 

atendimentos]; 

 

Ação 2: Reorganização e/ou extinção das Classes Especiais em funcionamento28 [processo de 

avaliação e discussão com as escolas sobre os casos de alunos matriculados nestas classes, 

entre outros, o encaminhamento dos maiores de quinze (15) anos para atendimento na 

EJA, em função da capacitação de professores realizada a partir do Programa Educar na 

Diversidade e a adequação dos alunos a suas faixas etárias [estudavam nestas classes alunos 

entre oito (08) e vinte e um (21) anos]. 

 

2. Capacitação e qualificação de recursos humanos 

Ação 1: Cursos de Formação em Educação Inclusiva [cursos de quatro (04) horas em cada 

escola da rede municipal, indistintamente, com toda comunidade escolar: pais, alunos, 

professores e funcionários, para sensibilização e preparação inicial]; 

 

Ação 2: Cursos de Formação de Professores Específicos por Áreas [2006] 

- Curso de LIBRAS: para trinta (30) professores; 

- Curso de Deficiência Visual: para quarenta (40) professores29, via contrato com Escola 

Louis Braille [Pelotas]. 

 

3. Estrutura pedagógica: APE [Apoio Pedagógico Específico] 

Ação 1: Implementação de Salas de Recurso [com reorganização do trabalho das classes 

especiais e remanejo de profissionais capacitados]. 

                                                 
28 Na realidade educacional de Bagé existiam/existem várias classes especiais, tanto municipais quanto estaduais, com 
várias situações de funcionamento. Por exemplo, casos de classe com professora atendendo um (01) único aluno. 
Todo o processo de remanejo de alunos e extinção das classes foi desenvolvido em conjunto com as famílias. Três 
(03) classes especiais foram mantidas em função de solicitação das famílias, que condicionam a escolarização dos 
filhos a este espaço pois “não aceitam” o processo de inclusão. O Departamento de Educação Inclusiva vem trabalhando a 
respeito da questão com estas famílias. Nas três classes, totalizam-se dez (10) matrículas [3+3+4]. 
29 Nota interessante: a rede conta, atualmente, com apenas um (01) aluno cego! Bagé tem uma (01) sala de recursos 
estadual para cegos, em trabalho de parceria com a SME. 



 

Ação 2: implantação do sistema de Professor Itinerante [professores especialistas que 

subsidiam o apoio às escolas que não possuem Salas de Recurso30; cada professor é 

responsável pela itinerância em quatro (04) escolas, com periodicidade de, no mínimo, 

uma vez na semana31]. 

 

Ação 3: implantação do sistema de Tutores32 [os tutores realizam atendimento pedagógico 

diretamente  ao aluno e apoio pedagógico ao professor da classe. Este apoio é estratégico 

para os casos de alunos que necessitam de uma atenção pedagógica ainda mais 

individualizada; permanecem durante a totalidade do tempo da aula com o aluno, com 

periodicidade semanal; auxiliam o professor no desenvolvimento da proposta pedagógica, 

mas o planejamento é de responsabilidade deste. O grande objetivo da estrutura de 

tutores é que este seja uma figura mediadora da participação do aluno nas atividades.  

 

Ação 4: Parceria com Instituições Especializadas33 [para decisão sobre atendimentos e sobre 

avaliação dos alunos].  

 

|questões relativas ao currículo34: adequações de pequeno e grande porte 

                                                 
30 Das cinqüenta e sete (57) escolas municipais, onze (11) delas já estão estruturadas com Salas de Recurso. 
31 O foco do atendimento do professor itinerante é o aluno com necessidade educacional permanente; além disto, trabalha 
na parceria com o professor titular da classe onde o aluno estuda, orientando e co-participando da construção das 
adequações pedagógicas necessárias, assim como as possibilidades de intervenção diferenciada. 
32 Atualmente, são seis (06) alunos graduandos em educação especial e psicologia. 
33 Estas instituições oferecem atendimento especializado e medicamentoso. Os especialistas da saúde orientam os 
professores sobre as questões importantes. Em Bagé, existe uma parceria consolidada entre estas instituições e a 
SME. O relato da Coordenadora salienta o fato de que, inicialmente, estas instituições representavam “a” educação 
especial em Bagé, e ditavam as regras para as escolas. Hoje existe a tendência em procurar consolidar estas parcerias 
pela importância do atendimento educacional especializado que é prestado. Como exemplo citam-se: CAMINHO 
DA LUZ - instituição filantrópica, atende aos alunos surdos que estão incluídos na rede comum; realiza trabalho 
com a língua de sinais. CENTRO MUNICIPAL DE APOIO EDUCACIONAL MATILDE FAYAD - centro 
clínico. APAE. CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL [CAPS] - ambulatorial, psiquiatria, psicologia, 
enfermagem e assistência social. Também existe parceria recente com a UFSM (Universidade Federal de Santa 
Maria), através do campus no município; são os casos dos alunos da rede, apoiados por tutores, e outros.  
34 Para este quesito, utilizamos as orientações vigentes no país, normatizadas pelo documento Adaptações Curriculares 
[1999], o qual também é uma das bases de orientação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, conforme 
segue: “As adequações curriculares constituem (...) possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário, para 
torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um 
currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas 
circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em 
critérios que definem: • o que o aluno deve aprender; • como e quando aprender; • que formas de organização do 
ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; • como e quando avaliar o aluno. Para que alunos com 
necessidades educacionais especiais possam participar integralmente em um ambiente rico de oportunidades 
educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, destacando-se entre eles: • a 
preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores; • o apoio adequado e recursos especializados, 



 

1. Pequeno porte35 

Ação 1: Avaliação educacional 

Revisão das práticas inadequadas [ou inexistentes] de avaliação pedagógica [instrumentos 

com aplicação descontextualizada; provas específicas de áreas inadvertidamente aplicadas à 

verificação de outras áreas diferentes, etc.]; 

 

2. Grande porte36 

Ação 1: Adequação de currículo em funcionamento via terminalidade específica37 [destinada aos 

alunos com necessidades educacionais especiais que têm atingido níveis mais elevados de 

ensino; focaliza-se o desenvolvimento de habilidades específicas para o trabalho com 

projeto de inserção destes alunos na própria estrutura municipal, inicialmente, com 

acompanhamento].  

                                                                                                                                                         
quando forem necessários; • as adequações curriculares e de acesso ao currículo. Algumas características curriculares 
facilitam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, dentre elas: • Flexibilidade; • Acomodação 
do trabalho previsto às necessidades dos alunos; • Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. As adequações 
curriculares apóiam-se nesses pressupostos para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, 
objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Estão 
focalizadas, portanto, na interação entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem 
propiciadas. Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou de situações especiais de educação 
realizando-se, preferencialmente, em ambiente o menos restritivo e pelo menor período de tempo, de modo a 
favorecer a promoção do aluno a formas cada vez mais comuns de ensino (...) As adaptações curriculares não devem 
ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 
aluno. Realizam-se em três níveis: • no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); • no currículo desenvolvido 
na sala de aula; • no nível individual” (BRASIL, MEC/SEESP, 2006, p. 61-8). Neste caso, estamos trabalhando com 
a idéia da gestão municipal como elemento de divulgação e co-promotor destas adequações nas unidades escolares. 
35 Aqui, agrupamos todas as ações relatadas e desenvolvidas pelo município em termos das várias adequações deste 
porte: - organizativas [agrupamentos dos alunos; organização didática da aula; organização do espaço e dos 
períodos das atividades]; relativas aos objetivos e conteúdos [priorização de áreas ou unidades de conteúdos; 
priorização de tipos de conteúdos; priorização de objetivos; seqüenciação; e eliminação de conteúdos secundários]; 
avaliativas [adequação de técnicas e instrumentos; modificação de técnicas e instrumentos; nos procedimentos 
didáticos e nas atividades; modificação de procedimentos; introdução de atividades alternativas às previstas; 
introdução de atividades complementares às previstas; modificação do nível de complexidade das atividades; 
eliminação de componentes; seqüenciação de tarefas; facilitação dos planos de ação; adaptação dos materiais]; e de 
temporalidade [modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos previstos]. 
36 Nas adequações de grande porte agrupamos novamente as ações desenvolvidas pelo município que se enquadram 
no que descreve o documento das Adaptações Curriculares sobre as adequações deste porte: - nos elementos 
curriculares [objetivos; conteúdos; metodologia e organização didática; organização; avaliação; e temporalidade]. É 
neste domínio que estão previstas as adequações de maior impacto, para atender às necessidades especiais dos alunos 
quando estas forem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos significativas. De um 
modo geral constituem estratégias necessárias quando os alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, como 
resultado, entre outros fatores: • da discrepância entre as suas necessidades e as demandas das atividades e 
expectativas escolares; • da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, na medida do 
avanço na escolarização. Tais adequações focalizam as capacidades, o potencial, a zona de desenvolvimento proximal 
(nos termos de Vygotsky) e não se centralizam nas deficiências e limitações do aluno, como tradicionalmente ocorria. 
37 Atualmente, a maioria destes casos é composta pelos alunos surdos, que estão chegando à oitava série. São 
exemplos de projetos de terminalidade específica já em execução: - “Projeto das Hortas” (projeto de inclusão no mercado 
de trabalho, para os alunos adultos da classe especial, a partir do currículo funcional); - Convênio com CGTE [CEEE] 
(com capacitação para os alunos surdos, especialmente, os que estiverem fora da escola). 



 

|questões educacionais em áreas específicas 

1. Educação de surdos 

Opção pedagógica com perspectiva inclusiva [inserção do aluno surdo na classe comum], 

baseada na educação bilíngüe, com a conjugação das seguintes ações: 

Ação 1: garantia do aprendizado da LIBRAS, em escolas e instituições específicas, com 

professor surdo, condição a partir da qual os alunos surdos aprendem a língua de sinais 

como sua primeira e legítima língua [português como segunda língua]; 

Ação 2: garantia de apoio específico com professor surdo, no turno inverso38 [trabalho pedagógico 

com as questões da língua portuguesa, retomada de conteúdos, adequação de avaliação 

dos alunos, etc.]; 

Ação 3: capacitação sobre alfabetização, letramento e aquisição da língua portuguesa pelos alunos 

surdos [em andamento]; 

Ação 4: oferecimento de oficinas gratuitas de LIBRAS39 (Língua Brasileira de Sinais) para a 

comunidade escolar e sociedade em geral; 

Ação 5: garantia de Intérprete de Língua de Sinais em todas as turmas com matrícula de alunos 

surdos40 ou de professor capacitado em Língua de Sinais; 

Ação 6: política de criação do cargo de Intérprete de Língua de Sinais; 

Ação 7: contratação de profissionais [dificuldade de provimento das vagas estipuladas 

pela demanda com os recursos humanos já concursados]; 

                                                 
38 Os alunos surdos são estimulados a aprender a língua de sinais em escola especializada e a participar, 
concomitantemente, do espaço comum de sala de aula, onde se garante um intérprete ou algum professor proficiente 
em língua de sinais. Uma experiência em andamento conta com uma professora bilíngüe [segunda série] que está 
trabalhando com aluno surdo incluído e inserindo horário no currículo para desenvolvimento da LIBRAS com todos 
os alunos da classe. Este projeto já está em fase de preparação para 2007: todas as turmas com alunos surdos 
matriculados terão a disciplina de LIBRAS como componente curricular. Há apenas uma turma exclusivamente de 
surdos na EJA, em torno da qual está sendo proposta uma discussão sobre duas possibilidades para a questão da 
progressão nas totalidades: ou manter turma única multisseriada, com oferecimento de todas as totalidades, ou, 
proceder ao avanço do aluno apto, para outras turmas, com garantia de intérprete. 
39 As oficinas são oferecidas três vezes por semana, para os próprios alunos, para os pais, professores e demais 
familiares interessados, assim como para a comunidade em geral. Há, também, uma turma específica para pais e 
alunos e mais outras duas (02) para comunidade dos demais profissionais do município que atuam em interface com 
a educação. O município tem feito todo um investimento no aprendizado da LIBRAS para todos, atendendo ao 
princípio da educação inclusiva; além das oficinas já mencionadas, também são promovidas outras mais informais, na 
praça central do município, participação dos alunos surdos nos eventos eclesiásticos e em eventos de datas 
comemorativas importantes, etc.].  
40 Os alunos surdos concentram-se, atualmente, em seis (06) escolas, com faixas etárias diversas e em séries 
diferentes. 



 

Ação 8: oferecimento de formação específica via Curso de LIBRAS [em 2006 foi oferecido o 

módulo II para trinta (30) professores41, com reconhecimento da FENEIS/RS (Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos)];  

Ação 9: rediscussão sobre a concepção de cultura e identidade surdas enquanto “questão cultural” 

[retomada da reflexão sobre os conceitos fundamentais da área da educação de surdos 

para encaminhamento das ações, e as implicações práticas derivadas destes 

posicionamentos, etc.]. 

 

2. Outras áreas e necessidades 

De acordo com o relato, alunos com necessidades educacionais permanentes, com 

Síndrome de Down ou Paralisia Cerebral, por exemplo, já não são mais considerados casos “difíceis”, 

pois além do apoio do professor especialista e da estrutura que vem sendo garantida e melhorada, 

o município conta com tecnologias assistivas e materiais adaptados. O grande desafio atual na 

gestão dos processos inclusivos fica por conta dos alunos multi-repetentes, também considerados 

utentes da estrutura dos serviços especializados, em função do paradigma inclusivo. Está sendo 

conduzido um trabalho dentro da secretaria que possa pensar as questões pedagógicas para estes 

alunos, para além do que vem sendo desenvolvido para os alunos com deficiência. 

No que se refere ao âmbito da esfera estadual, Bagé também é município-pólo da região 

da 13ª CRE42 - Coordenadoria Regional de Educação. Concomitantemente à implementação do 

Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade no âmbito municipal, a 13ª CRE coordenou o 

projeto da gestão estadual na sua área de abrangência: Projeto Pensando a escola inclusiva43. Nesta 

                                                 
41 Estima-se que estes professores assumam turmas que tenham matrícula de alunos surdos a partir de 2007. 
42 Composta por sete (07) municípios. Das oitenta e cinco (85) escolas da região, doze (12) têm classes especiais e 
duas (02) têm Sala de Recursos. Em Bagé, são 24 estabelecimentos de ensino e oito (08) destes têm matrículas em 
educação especial [classes especiais] e uma (01) destas escolas têm a classe especial e mais (01) sala de recursos 
[Deficiência Visual]. 
43 Em 2004, a Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto Escrevendo a Educação 
Especial, executado pela equipe desta Divisão em parceria com o CAP [Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual], também pertencente ao Departamento Pedagógico da SE/RS. A 
justificativa do projeto está fundamentada num diagnóstico da realidade que apontava, dentre outros: - uma 
necessária revisão da dinâmica de trabalho realizado no espaço especializado; - a reduzida articulação entre este 
espaço com as escolas e as CRE nas diversas regiões do Estado; - um entendimento equivocado entre os professores 
da rede estadual quanto à centralização do processo de inclusão como uma medida relacionada tão somente ao aluno 
com necessidades especiais e à educação especial; - desconhecimento, por parte de muitos docentes, a respeito do 
sujeito focalizado pela educação especial e das competências, papéis e função do professor que atua na educação 
especial; - confusão conceitual entre inclusão e integração de alunos com necessidades especiais na rede regular de 
ensino, tanto na escola comum quanto na escola especial; - fragilidade na formalização de uma rede de atendimento 
que mantenha consenso entre os objetivos da educação especial e as necessidades demandadas pelo aluno, sua 
família e a escola dentro dos parâmetros filosóficos da Educação para Todos; - número insuficiente de profissionais 
compondo as equipes da Divisão de Educação Especial e CAP/RS diante da demanda por orientação in loco das 
trinta CRE. Sua operacionalização baseou-se em descentralização das ações, compartilhamento das responsabilidades 



 

Coordenadoria, o projeto-piloto de inclusão escolar foi implementado em escola estadual de 

Caçapava do Sul que já tem uma classe especial. A coordenadora da educação especial relata que 

uma das maiores dificuldades na realização dos trabalhos de inclusão escolar está por conta dos 

profissionais da educação, assim como pela distância existente entre os municípios da região, a 

falta de recursos e de estrutura para atendimento destes municípios. A Coordenadoria tem realizado 

encontros mensais entre as classes especiais. Dentre as classes especiais foi criada uma (01) classe 

de surdos, composta exclusivamente por alunos com esta condição, sob orientação pedagógica da 

Divisão de Educação Especial [SE-RS]. 

Relacionando, finalmente, o contexto local do município de Bagé às informações censitárias 

e a sua história educacional político-institucional, encontramos uma rede de educação com presença da 

modalidade de educação especial desde o ano de 198744, quando foi autorizado o funcionamento 

de Estudos Adicionais à habilitação de Magistério de 1ª a 4ª série, destinados à especialização de 

professores em Educação Especial/Deficiência Mental45. A partir desta época, nos anos 1993 a 

1998 foi autorizado o funcionamento de classes especiais estaduais e municipais, fato incomum à 

história geral da educação especial oferecida pelos municípios, nos quais esta instância era 

praticamente inexistente em termos de oferecimento de serviços especializados, com exceção dos 

municípios que assumem as escolas da APAE como “escolas municipais de educação especial”. 

Um fato peculiar que este município agrega à história municipal da educação especial no 

Estado foi a aprovação de um adendo para os regimentos escolares em relação às classes 

especiais, a ser outorgado às escolas municipais, em 1995, o que simboliza a “força” e a presença 

                                                                                                                                                         
e racionalização de recursos humanos e do contingente financeiro, através da organização de orientação à demanda a 
partir de cinco Núcleos Regionais. Os objetivos e metas foram: 1ª etapa - formalizar, de modo conjunto, um plano 
estratégico de metas e ações na educação especial entre as 30 CRE e Divisão de Educação Especial da SE; 2ª etapa - 
formalizar uma rede de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, envolvendo os 
profissionais das CRE e diretores de escolas; 3ª etapa - co-construção de uma rede de atendimento ao aluno com 
necessidades educacionais especiais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul a partir de estratégias elaboradas 
pelos profissionais que atuam nas CRE, equipes diretivas das escolas e professores de todos os níveis e modalidades 
do sistema estadual de ensino. Tivemos a oportunidade de acompanhar o 2º Encontro da 3ª Etapa [novembro de 
2006], onde foi realizada a culminância do projeto com a participação dos representantes de cada CRE; nesta 
oportunidade, foram realizadas apresentações sobre os projetos desenvolvidos em cada localidade, elaborados no 1º 
Encontro desta etapa, assim como uma avaliação geral da situação da inclusão escolar nos município de abrangência 
de cada Coordenadoria. As informações subsidiadas na íntegra estão no anexo C. 
44 As informações sobre criação e autorização de funcionamento de classes e escolas especiais no Rio Grande do Sul, 
tanto as mantidas pelo Estado quanto pelo município, foram sistematizadas em pesquisa anterior para o Curso de 
Mestrado [BRIZOLLA, 2000], a partir do ano de 1967 até 1999. Para a pesquisa atual, estas referências foram 
reconsultadas e atualizadas no período 2000 a 2006. Até o ano de 1999, a fonte das informações era o CEED/RS - 
Conselho Estadual de Educação do RS, que as registrava nos Documentários; na investigação atual, além deste espaço, 
foi preciso recorrer a mais uma fonte de dados - Divisão de Educação Especial [Secretaria Estadual da Educação do RS] 
porque, a partir de 1999, o CEED/RS passa a delegar a avaliação dos processos e autorizações dos espaços 
especializados para a Secretaria, com exceção para o registro de novas escolas especiais. No Rio Grande do Sul, as 
Salas de Recursos foram oficialmente consideradas como forma alternativa de atendimento ao aluno “portador” de 
deficiência no ano de 1991, pelo Parecer CEED/RS n. 1.130/91. 
45 Parecer CEED/RS n. 197/87. 



 

BAGÉ 2006: SITUAÇÃO FINAL DE 
MATRÍCULAS

Ensino Fundamental Regular e Especial, Alunos 
Incluídos e Total de Alunos atendidos pela 

Educação Especial

Ens. Fund.
regular
19.421

Alunos EE
Total Geral

494

Alunos EE
Ens. Fund.

86

Alunos EE
Incluídos
203

Alunos EE
demais 
níveis
291

incontestável do atendimento especializado via classes especiais como alternativa preferencial [ou 

exclusiva?] da escolarização para alunos com deficiência. 

Em termos do atendimento educacional especializado oferecido, considerando as três 

dependências administrativas, no ano de 2000 este município contava com oitenta e quatro (84) 

matrículas em escolas especiais e mais cento e trinta e sete (137) matrículas em classes especiais, 

totalizando duzentos e vinte e uma (221) matrículas em espaços segregados; em 2005, este 

número subiu para trezentos e sessenta matrículas (360) matrículas, sendo cento e noventa e 

sete (197) nas escolas especiais e cento e sessenta e três (163) nas classes especiais. É nítido, pois, 

o aumento da oferta desta modalidade no município, sendo, entretanto, uma oferta limitada ao 

espaço segregado. Às cento e sessenta e três matrículas (163) somam-se duzentos e dezoito (218) 

matrículas nas classes comuns46, quando o município chega à marca de quinhentos e setenta e 

oito alunos (578) alunos com alguma deficiência matriculados no município. 

O perfil do atendimento em educação especial no contexto geral do ensino fundamental 

regular do município, de acordo com os resultados preliminares do Censo Escolar 2006, aponta a 

seguinte configuração: 

 

  

 

 

     

     

     

 

 

 

  

  

                                                 
46 O número de matrículas de alunos “incluídos” passou a ser contabilizado no Censo Escolar a partir de 2004. 



 

BAGÉ 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Municipal
10.161
52%

Estadual
6.552
34%

Privada
2.708
14%

BAGÉ 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Municipal
12
14%

Estadual
37
43%

Privada
37
43%

BAGÉ 2006: Matrículas
EDUCAÇÃO ESPECIAL (INCLUÍDOS)

Municipal
183
90%

Privada
12
6%

Estadual
8
4%

 De aproximadamente vinte mil (20.000) matrículas no ensino fundamental, oitenta e seis 

(86) são de alunos com deficiência matriculados em classes e/ou escolas especiais; os alunos 

“incluídos”47 no ensino fundamental regular contabilizam aproximadamente duzentas (200) 

matrículas. A esfera municipal tem o maior número de matrículas no ensino fundamental. 

 

 Já em relação às matrículas de ensino fundamental realizadas exclusivamente em classes 

e/ou escolas especiais, estas ficam distribuídas igualmente entre a esfera estadual e a esfera 

privada, o que nos leva a apostar num grande número de alunos com deficiência ainda 

freqüentando serviços segregados neste nível de ensino, dado às características da modalidade de 

educação especial nestes dois âmbitos. 

 No que diz respeito aos alunos com deficiência que foram contabilizados como matrícula 

de educação especial pelo Censo, porém, “incluídos”, a realidade do município está demonstrada 

no gráfico que segue.  

A maior parte das matrículas de alunos com 

deficiência, realizadas no âmbito do ensino comum 

são efetuadas pela esfera municipal, sendo 

inexpressivas as participações das esferas estadual e 

privada frente ao total de matrículas dos alunos 

“incluídos”. Este parece ser um indicador importante 

na questão da garantia do acesso de alunos com 

deficiência à educação pública, uma vez que é a esfera 

municipal que agrega o maior número de matrículas no nível do ensino fundamental (52%). 

 Finalmente, um último dado que contribui com a análise da situação do município frente 

às políticas públicas de inclusão escolar: o total de alunos com alguma deficiência, considerando 

                                                 
47 No Censo Escolar INEP/MEC, os dados dos alunos “incluídos” aparecem em item anterior ao total do ensino 
fundamental, como categoria da educação especial, posição que pode acarretar alguma distorção de interpretação. 



 

BAGÉ 2006: Matrículas
TOTAL ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL

Municipal
197
40%

Privada
227
46%

Estadual
70
14%

os alunos matriculados no ensino fundamental especial, mais os alunos “incluídos” e os dos 

demais níveis e/ou modalidades. 

 O último levantamento aponta 

aproximadamente 400 alunos com alguma 

deficiência, com a maior parte das matrículas 

repartidas entre as esferas privada e municipal; 

com uma pequena vantagem, mas de importante 

reflexão, ainda é a esfera privada que agrega o 

maior número de alunos. Considerando que 

nesta esfera o atendimento em situação comum 

de ensino é praticamente inexistente, pode-se 

dizer que grande parte do contingente de alunos com deficiência deste município continua com 

atendimentos apartados à escola comum de referência. 

 Para além destas conclusões, este dado também foi destacado para destacar a importância 

do planejamento de políticas de apoio pedagógico específico e de formação de professores, uma vez que, 

independentemente do lócus de inserção [classes comuns ou classes e escolas especiais], estes 

alunos apresentam algumas necessidades específicas durante o processo de escolarização, as quais 

não sendo devidamente contempladas acarretam em barreiras à aprendizagem. Isto posto, é 

fundamental considerar a totalidade destes alunos que já acessaram a escolarização por alguma via 

[comum ou especial] e a necessária provisão destes apoios para a garantia da permanência, com 

qualidade, para continuidade do processo de educação. 



 

 



 

[2] 

CAXIAS DO SUL 

 

Com cerca de 400.000 habitantes (dados do IBGE, 2005), é o segundo polo metal-

mecânico do país e um dos maiores da América Latina. Mais de 6.500 indústrias 

fazem com que o município responda por 6,5% do PIB do Rio Grande do Sul. 

Além disto é terra de vinho e uva contando inclusive com várias vinícolas. 

De dois em dois anos é comemorada a Festa da Uva, uma das maiores festas 

nacionais, retratando a pujança da região.  

A cidade surgiu em 1875, com o início da colonização italiana48 no Rio Grande 

do Sul. Os imigrantes, originários principalmente da região do Vêneto, no 

norte da Itália, eram sobretudo camponeses, mas também pequenos 

comerciantes e operários, que começaram a montar as primeiras fábricas da cidade. 

 

|2.1 DADOS GERAIS49 

[Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul] 

 

População Total (2005): 400.313 habitantes 

Área (2005): 1.643,9 km² 

Densidade Demográfica (2005): 243,5 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2000): 3,65 % 

Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 74,11 anos 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (2005): 15,19 por mil nascidos vivos 

PIB pm (2004): R$ mil 8.117.442 

PIB per capita (2004): R$ 20.485 

Data de criação: 20/06/1890 (Lei nº. 257) 

Município de origem: São Sebastião do Caí 

                                                 
48 Curiosidade: Em Caxias do Sul, além do Português também é falado um dialeto derivado do Dialeto Vêneto, ou seja, 
o Dialeto Vêneto Riograndense, chamado por muitos de Talian. Este dialeto é encontrado unicamente no Sul do Brasil 
(compare-se com o dialeto Hunsrückisch do Idioma Alemão, falado em regiões vizinhas e outras partes do sul do 
Brasil). 
49 Prefeito: José Ivo Sartori. PMDB, no cargo até 2008. 



 

|2.2 DADOS EDUCACIONAIS 

2.2.1 PERFIL DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO50 

A. Informações censitárias: matrícula inicial em classes e escolas especiais, alunos “incluídos” e professores atuantes na Educação Especial 

QUADRO [1]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - CLASSES ESPECIAIS CAXIAS DO SUL 

                                                 
50 Os indicadores utilizados nesta compilação de dados são uma reprodução dos produzidos e utilizados pela Secretaria de Estado da Educação do RS; neste caso, foram mantidos, 
tanto em 2000 quanto em 2005, as designações atribuídas às deficiências e os critérios e a seqüência da distribuição dos elementos de pesquisa. FONTE: SIED/MEC - Censo 
Escolar 2000 e 2005 - Dados Finais. 

COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO INDICADORES 

2000 200551 

CLASSES ESPECIAIS CLASSES ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV SS SL SC F M A SD MU CT I52 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 6 0 18 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 75 0 0 0 0 1 0 0 0 1 38 2 2 14 13 625 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 0 0 0 145 0 0 0 0 1 0 0 0 1 98 2 2 20 13 669 
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145 669 + 137: 806 



 

 

QUADRO [2]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - ESCOLAS ESPECIAIS CAXIAS DO SUL 

Período: 2000-2005 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

ESCOLAS ESPECIAIS ESCOLAS ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV - SS SL SC F M A SD M
U 

CT 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 - 31 3 0 0 164 0 23 0 0 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 145 0 0 7 0 0 0 0 0 - 185 12 0 0 0 0 0 0 0 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 136 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 135 0 69 49 17 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 145 0 254 7 0 0 0 1 0 - 216 15 0 0 26
9 

0 92 49 17 
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406 659 

                                                                                                                                                                                                                                           
51 Estes dados resultam da soma dos indicadores de Matrícula CLASSES ESPECIAIS - EF com Matrícula CLASSES ESPECIAIS [demais níveis e modalidades de educação]. 
52 Os dados dos alunos “INCLUÍDOS” foram retirados do Censo Escolar INEP/MEC. No controle da Secretaria Estadual de Educação esta categoria é encontrada como 
“ALUNOS ESPECIAIS CLASSE COMUM - com e sem APE”. 



 

LEGENDAS 

 

2000 

V: VISUAL 

A: AUDITIVA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

MU: MÚLTIPLA 

S: SUPERDOTADO 

CT: CONDUTAS TÍPICAS 

O: OUTROS 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

C: CEGUEIRA 

BV: BAIXA VISÃO 

SS: SURDEZ SEVERA/PROFUNDA 

SL: SURDEZ LEVE/MODERADA 

SC: SURDOCEGUEIRA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

A: AUTISMO 

SD: SÍNDROME DE DOWN 

MU: MÚLTIPLA 

CT: CONDUTAS TÍPICAS  

I: “INCLUÍDOS" 

 

 

QUADRO [3]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - PROFESSORES CAXIAS DO SUL 

Período: 2000-2005 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

SEM Formação Específica SEM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 3 REDE ESTADUAL 1 

REDE MUNICIPAL 10 REDE MUNICIPAL 3 

REDE PARTICULAR 5 REDE PARTICULAR 7 

TOTAL 18 TOTAL 10 

COM Formação Específica COM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 24 REDE ESTADUAL 41 

REDE MUNICIPAL 39 REDE MUNICIPAL 49 

REDE PARTICULAR 18 REDE PARTICULAR 24 

TOTAL 81 TOTAL 114 
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TOTAL GERAL 99 TOTAL GERAL 124 



 

B. Resumo das informações censitárias 

QUADRO [4]: ALUNOS - EE CAXIAS DO SUL 

Período: 2005 

TOTAIS CATEGORIAS REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A MATRÍCULAS 35.570 39.632 20.753 95.955 

B MATRÍCULAS NA EE 268 287 271 826 

C ALUNOS INCLUÍDOS 625 18 26 669 

 

 

QUADRO [5]: ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO CAXIAS DO SUL 

Período: 2005 

CARACTERÍSTICA REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A SALA DE RECURSOS53 37 04 0 41 

B CLASSES ESPECIAIS 08 07 0 15 

C ESCOLAS ESPECIAIS 01 01 01/APAE 03 

 

 

QUADRO [6]: DEMONSTRATIVO FINAL DA DEMANDA E DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL 

Período: 2005 

A ALUNOS DA REDE 95.955 

B ALUNOS COM MATRÍCULA EM EE 826 

C ALUNOS INCLUÍDOS 669 

D SALAS DE RECURSOS 41 

E CLASSES ESPECIAIS 15 

F ESCOLAS ESPECIAIS 03 

 

                                                 
53 A denominação encontrada varia entre Sala de Recursos, Sala de Integração e Recursos e Sala de Apoio Pedagógico. 



 

C. Características da APAE no município54 

 
Entidade filiada: Caxias do Sul           Atualizado: mai/06 
Nome (Município): Caxias do Sul                    Telefone: (54) 30282416 
Endereço: Rua Profª. Maria D’Ávila Pinto, 55 
E-mail: apaecx@terra.com.br / apae.cx@terra.com.br 
CNPJ:  
 
Nome do Presidente: Lúcia A. Battastini Neves Telefone: 3211.1161 / 9102.0818 
Endereço:   
 
Nome do Vice Presidente: Vera Longhi  Telefone:  
Endereço:  
 
Identificação da Escola 
Mantenedora de Escola (marcar com X): APAE (   )   /   Município (   ) 
 
Nome da Escola: EEE Dr. Henrique Ordovas Fº. - APAE Caxias do Sul  
Endereço da Escola:  
Telefones da Escola: (54) E-mail: apaecx@terra.com.br  / apae.cx@terra.com.br  
Nome do Diretor (atual) da Escola: Maria Paula R. Menegat 
Telefone do diretor: 3221.1028 / 8122.3430 
 
Nº. Municípios atendidos pela APAE:  
Nº. salas de aula: 20 
Nº. de alunos matriculados: 257 
Nº. alunos residentes zona rural: 6  
Tipo de oficinas mantidas: velas, reciclagem de papel, higiene, sabonete e padaria 
Nº. alunos atendidos em oficinas: 85 
Nº. total de alunos incluídos na rede de ensino Estadual, Municipal e particular até 2006: 15  
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio com o Estado: 35 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio c/ o Município:  
 
Nº. no Censo Escolar do MEC: 43.180.396 
Nº. de Registro no CEED (Conselho de Educação do RS): Port. 5928594/82 
 
Nº. de professores contratados: 15  
Nº. Prof. cedidos pelo Município: 14 
Nº. prof. cedidos pelo Estado: 2 
Nº. total de professores: 31 
 
Nº. total de técnicos: 15 
Nº. de Voluntários: 5 
Nº. de outros empregados: 61  

                                                 
54 Informações cedidas pela Coordenação Pedagógica da Federação Estadual das APAES do Rio Grande do Sul. Esta 
instituição já está formalmente reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação/RS. 



 

2.2.2 CAMINHOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Com o propósito de agregar mais 

elementos à construção dos panoramas políticas 

locais de inclusão escolar55, esta seção foi 

estruturada a partir dos Relatórios do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, construídos 

pelos municípios-pólo após a realização dos Cursos 

de Formação de Gestores e Educadores56, 

respectivamente, nos anos 2004, 2005 e 2006. 

Considerando os elementos exigidos aos 

municípios-pólo, este trabalho investigativo 

pautou-se em observar alguns elementos presentes 

na quasi-avaliação. 

 

                                                 
55 Consideramos que os referidos Relatórios também podem ser considerados fontes importantes dentre os textos 
políticos que fornecem, para além de dados e descrição de atividades realizadas, vestígios da concepção de educação 
inclusiva colaborando, desta forma, com a elucidação do paradigma local e das possíveis configurações políticas de 
inclusão escolar que deste decorrem. 
56 Conforme Documento Orientador: VI – DA FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES 
a) A formação dos gestores e educadores dos municípios-pólo, que integram o Programa Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade, se realiza a partir dos Seminários Nacionais de Formação de Gestores e Educadores e da sua 
disseminação nos municípios-pólo e nas respectivas áreas de abrangência. 
(...) 
c) O II Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores do Programa terá duração de 40h e certificado 
emitido pela SEESP/MEC. 
d) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser elaborados conforme orientações 
previstas no formulário (anexo II). 
e) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser enviados para o MEC/SEESP, 
conforme cronograma de execução (anexo III) e sua realização deverá acontecer após o parecer técnico da SEESP. 
f) O Curso de Formação de Gestores e Educadores dos municípios-pólo e da área de abrangência deverá acontecer 
em uma única ação. 
g) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão destinados aos professores que atuam nas classes 
comuns do ensino regular, educadores que atuam no apoio educacional especializado, diretores, coordenadores 
pedagógicos e demais profissionais da educação. 
h) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores do município pólo com os municípios da abrangência terão 
carga horária de 40 (quarenta) horas e a certificação aos cursistas deverá ser emitida pela secretaria de educação do 
município-pólo. 
i) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão coordenados pelos profissionais dos municípios-pólo 
designados pelos Secretários de Educação. 
j) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser ministrados por profissionais com currículos que 
comprovem trabalhos desenvolvidos na área. 
k) Os professores instrutores dos cursos deverão abordar as temáticas a partir da concepção do Programa, que se 
fundamenta nas bases filosóficas da educação inclusiva. 



 

Nestes casos, as pesquisas limitam-se a responder perguntas muito simples, porém 
importantes do ponto de vista da geração de informações que permitam ampliar o 
estoque de conhecimento a respeito das ações do governo, das ações de formação e 
das ações e reações dos envolvidos no processo (professores, alunos, famílias, 
sociedade, etc.), viabilizando, desta forma, avaliações mais aprofundadas no futuro e 
maior transparência do processo. Efetivamente, devem responder às seguintes 
questões: (a) quantas pessoas são atendidas por um determinado programa; (b) como (de 
que maneira, através de quais mecanismos operacionais, institucionais, e financeiros, 
modo de gestão, etc.); (c) qual o montante de recursos alocados. Além disso, pode ser 
realizada uma análise de conteúdo do programa ou política, independentemente do timing 
de sua implementação: quais os valores ou princípios (de justiça, eqüidade social, etc.) são 
norteadores da política que o tornam preferível (ou não) a outro, sob a perspectiva da 
universalização da cidadania e da democratização do Estado (CASTRO, 1989 apud 
BRIZOLLA, 2005, p. 33). 

 

Do município de Caxias do Sul foram obtidos alguns dados a partir dos Relatórios de 

2005 e 200657. 

|Contexto e objetivos das Formações 

◘ Contexto de realização: atendimento ao compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Caxias do Sul e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial - SEESP. 

◘ Objetivos: 

Promover a Educação Inclusiva, fundamentada no princípio da universalização do acesso 

à Educação e na atenção à diversidade, requerendo uma filosofia de Educação de 

Qualidade para Todos.  

◘ Meta: não explicitada no Relatório disponibilizado. 

 

[2005 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 31 de agosto, 01, 02, 22, 23 e 24 de setembro 

(b) Número de participantes: 

◘ trezentos e quinze (315) participantes do município-pólo; 

◘ dezesseis (16) participantes dos municípios da área de abrangência58: Bento Gonçalves, 

Bom Jesus, Canela, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Igrejinha, São Francisco de 

Paula, Nova Petrópolis e São Marcos. 

                                                 
57 Em função da alternância política no município, por ocasião do pleito municipal, o relatório do ano de 2004 não 
foi localizado. Até o fechamento da pesquisa, o Relatório 2006 também não foi disponibilizado. 



 

(c) Atividades: palestras e debates 

(d) Temas e Capacitadores: não discriminados no Relatório disponibilizado. 

Eixos temáticos abordados: 

1. Fundamentação Legal 

2. Inclusão de alunos com necessidades especiais em todos os níveis e modalidades de ensino 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados: 

- avaliação global do Curso; 

- avaliação do Curso pela Comissão Organizadora: 

Pontos positivos: *contratação de profissionais qualificados que deram sustentação ao 

objetivo relacionado à Educação Inclusiva; *participação de muitos profissionais da área 

da saúde e assistência social, buscando relacionar os conhecimentos destas áreas afins. 

Pontos negativos: *valor inicial estipulado pelo MEC para pagamento dos palestrantes 

dificultou a contratação destes profissionais; *carga horária (40h) muito extensa para ser 

realizada em uma ação envolvendo gestores de outros municípios e educadores; *boicote 

por parte das equipes diretivas filiadas em partidos contrários ao da atual administração, 

impedindo a liberação de um número maior de professores. 

Pontos a melhorar: *por ter sido o primeiro evento organizado pelo Setor de Educação 

Especial desta Secretaria, e através da análise dos resultados, consideramos que esta ação 

efetivou-se com sucesso. 

- avaliação do papel desenvolvido pela Coordenação Geral e da Articulação da Política de 

Inclusão/SEESP/MEC: os profissionais desta equipe mostraram-se solícitos, atenciosos e 

esclarecedores. 

 

◘ “Impressões” dos participantes: não discriminadas no Relatório disponibilizado. 

|Descrição das despesas: não discriminadas no Relatório disponibilizado. 

                                                                                                                                                         
58 Municípios que não participaram: Antônio Prado, Carlos Barbosa, Encantado, Garibaldi, Gramado, Guaporé, 
Nova Prata, Três Coroas, Vacaria e Veranópolis. 



 

 

2.2.3 PERFIL DA POLÍTICA E GESTÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO59: ELEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 

GLOCAL 

 

A. Aspectos históricos da educação especial 

 

 O histórico das políticas de atendimento educacional especializado no município de 

Caxias do Sul caracteriza-se por uma expressiva oferta de serviços aos alunos com deficiência, 

sendo um dos municípios do Rio Grande do Sul com maior índice de atendimento, considerando 

as três dependências administrativas e a dupla possibilidade de matrículas: em instituições, classes 

ou escolas exclusivamente para este grupo ou em classes comuns, com apoio pedagógico 

específico. 

 Em termos histórico-institucionais60, os primeiros registros são do ano de 1978, quando é 

autorizado o funcionamento de Estudos Adicionais para especialização em educação especial, na 

área da deficiência mental61, na UCS [Universidade de Caxias do Sul]. No ano de 1982 é autorizado o 

funcionamento de uma escola especial de 1º grau incompleto62. Quatro anos depois, mais uma 

escola especial ganha autorização, implantada exclusivamente para a educação de alunos surdos - 

Escola Helen Keller63; através do Parecer CEED/RS n. 930/92, é autorizado na referida escola o 

funcionamento de classes de Jardim de Infância, níveis A e B. Em 1995, é autorizado o 

funcionamento de classe de educação especial em escola estadual64.   

                                                 
59 A estrutura desta seção é composta pelos dados qualitativos coletados nos municípios-pólo, especialmente, nas 
Secretarias Municipais de Educação e nas Coordenadorias Regionais de Educação. Em Caxias do Sul, foram 
formalmente entrevistadas: Khátia Maris Sonálio, Coordenadora do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade e 
Coordenadora do Departamento de Educação Inclusiva da SME, juntamente com Silvana Camassola Mondadori e 
Márcia Regina Sgarbi; Ilma Salomon Vieira, Professora responsável pela Educação Especial - 4ª CRE. Data: julho e 
novembro de 2006. 
60 As informações sobre criação e autorização de funcionamento de classes e escolas especiais no Rio Grande do Sul, 
tanto as mantidas pelo Estado quanto pelo município, foram sistematizadas em pesquisa anterior para o Curso de 
Mestrado [BRIZOLLA, 2000], a partir do ano de 1967 até 1999. Para a pesquisa atual, estas referências foram 
reconsultadas e atualizadas no período 2000 a 2006. Até o ano de 1999, a fonte das informações era o CEED/RS - 
Conselho Estadual de Educação do RS, que as registrava nos Documentários; na investigação atual, além deste espaço, 
foi preciso recorrer a mais uma fonte de dados - Divisão de Educação Especial [Secretaria Estadual da Educação do RS] 
porque, a partir de 1999, o CEED/RS passa a delegar a avaliação dos processos e autorizações dos espaços 
especializados para a Secretaria, com exceção para o registro de novas escolas especiais. No Rio Grande do Sul, as 
Salas de Recursos foram oficialmente consideradas como forma alternativa de atendimento ao aluno “portador” de 
deficiência no ano de 1991, pelo Parecer CEED/RS n. 1.130/91. 
61 Parecer CEED/RS n. 947/78. 
62 Parecer CEED/RS n. 517/82. 
63 Parecer CEED/RS n. 341/86. 
64 Parecer CEED/RS n. 665/95. 



 

  

 A partir do ano 2000, iniciam-se as implantações de salas de recursos estaduais, conforme 

segue: 

ANO Nº. ÁREA 

03 Deficiência Mental  

2004 
01 Deficiência Visual 

2005 01 Deficiência Mental 

 

 A estruturação definitiva da educação especial na Secretaria Municipal de Educação de 

Caxias do Sul ocorreu no ano de 199765; nesta época, foram instituídos os GAP [Grupos de Apoio] 

que realizavam assessorias e foram realizados os primeiros projetos para a implantação de Salas 

de Recurso nas escolas66, sendo que a primeira foi efetivamente implantada no ano de 1999, na 

área da deficiência mental. 

 Em relação às classes especiais que já prestavam atendimento a alunos com deficiência e 

demais necessidades educacionais especiais desde o fim da década de setenta/início da década de 

oitenta, estas já apresentavam a característica de funcionamento mais voltado ao apoio, pois os 

alunos eram matriculados na escola comum e recebiam, em turno inverso, o atendimento 

especializado nestes espaços, uma situação distinta do que ocorreu em relação à maioria das 

localidades pesquisadas. 

 De uma maneira geral, portanto, a educação em Caxias do Sul constituiu-se de forma 

singular no contexto das políticas de educação especial no Estado, apresentando pontos 

convergentes com a média e característica das ações empreendidas para a modalidade, assim 

como apresentou, nestas mesmas estruturas, aspectos divergentes. Um dos pontos de 

aproximação com a realidade geral é, também, uma história que se constitui com a presença de 

classes especiais estaduais e uma carência de professores habilitados na área da educação 

especial67. 

                                                 
65 Anteriormente a este período, a educação especial era vinculada à Secretaria da Saúde, que dispunha de três 
assessoras da área para realização de atendimentos. Era um setor sem identidade e sem reconhecimento. Um dos 
principais impulsos à readequação da área na Secretaria foi a alternância político-partidária local, pela qual assume a 
administração popular o Partido dos Trabalhadores, que estabeleceu algumas alterações na gestão da estrutura da rede 
municipal de educação. Este partido estabeleceu-se como Governo durante duas gestões consecutivas. 
66 Estas salas eram de iniciativa das próprias escolas, e não um projeto da mantenedora; as escolas projetavam as 
necessidades e construíam projetos. Se aprovados, a mantenedora responsabilizava-se pelo provimento de professor. 
67 Segundo a Coordenadora, hoje são apenas dezessete (17) professores com formação específica na área da educação 
especial. 



 

 Em relação à estrutura vigente, a educação municipal encontra-se em fase de 

normatização das políticas que dizem respeito à educação especial e apresenta a seguinte 

configuração: 

 ◘ classes/escolas 

- oitenta e oito (88) escolas: a maioria destas escolas tem matrículas de alunos com 

deficiência ou demais necessidades educacionais especiais, entretanto, nem todas têm 

Salas de Recurso ou professores de educação especial. Efetivamente, trinta e sete (37) 

unidades oferecem serviços de apoio - salas de recurso; 

- oito (08) classes especiais68: sete (07) atendem alunos com deficiência mental - destas, 

uma (01) está localizada na Escola Helen Keller e atende alunos com deficiência múltipla, 

que inclua a surdez como uma das deficiências primárias; uma (01) atende alunos com 

deficiência visual; 

- uma (01) escola especial municipal [ensino médio] para educação de surdos; 

- uma (01) escola especial estadual para alunos com deficiência mental. 

◘ alunos: aproximadamente, quarenta e cinco mil (45.000) alunos. O levantamento 

interno dos dados de alunos com deficiência e demais necessidades educacionais especiais 

não foi disponibilizado até o encerramento da pesquisa.  

 ◘ serviços/ações de apoio69: 

- trinta e sete (37) salas de recurso: trinta e seis (36) multifuncionais e uma (01) na área 

da deficiência visual; 

- um (01) professor itinerante que atua na área da baixa visão; 

- política de co-regência, através de serviço de monitoria nas turmas que têm alunos 

com deficiência matriculados (▪); 

- política de diminuição do número de alunos por turma em função da matrícula de 

alunos com deficiência e demais necessidades educacionais especiais (▪); 

                                                 
68 Inicialmente, eram aproximadamente dez (10). Atualmente, existe um teto máximo para a permanência dos alunos 
nas classes especiais, que não pode ser superior à três anos; o encaminhamento é realizado, se necessário, somente 
após avaliação multidisciplinar, acrescida de uma avaliação clínica [neurologista] e uma avaliação pedagógica da 
experiência escolar do aluno, principalmente, o processo de construção do conhecimento do aluno na primeira série 
do ensino fundamental. A permanência na classe especial tem caráter temporário, visando a recondução do aluno 
para a classe comum, o mais cedo possível. 
69 (▪) Várias destas políticas em andamento serão debatidas, reformuladas e /ou oficializadas por ocasião da 
normatização da educação especial no município, em tramitação junto ao Conselho Municipal de Educação. 



 

- parceria com o Centro-Dia [programa da área da Assistência Social do município], 

dedicado ao atendimento de alunos com Síndrome do Autismo, Síndrome de Rett, Síndrome de 

Asperger, etc.; 

- Escola Helen Keller: especializada na educação de alunos surdos, com proposta 

bilíngüe; 

- parceria com a Escola Estadual Especial João Prataviera; 

- CAPSI: serviço de triagem e avaliação diagnóstica de alunos com transtorno global de 

desenvolvimento; 

- Projeto de Eqüoterapia. 

  

 Em relação aos serviços de natureza multidisciplinar, já faz parte da política local os 

seguintes atendimentos: 

◘ Programa Vinculação: programa municipal de atendimento multidisciplinar (áreas da 

educação, psicopedagogia, fonoaudiologia e fisioterapia); 

◘ Parceria com a APAE local, para serviços de avaliação diagnóstica, através de cedência 

de professores municipais [atualmente, são quatorze (14) profissionais cedidos]; 

◘ Parceria com a APADEV - Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais; 

◘ Parceria com a Associação de Surdos local, 

  

 Em termos de Educação de Jovens e Adultos, ainda não há uma política de atendimento 

sistematizada aos alunos com deficiência e demais necessidades educacionais especiais. A 

Coordenação da Educação Especial vem investindo na construção de um projeto específico para estes 

alunos, propondo a construção de um Centro de Convivência municipal. Também estão investindo 

na idéia de implantação de Oficinas Profissionalizantes, buscando parcerias com SESI, SENAI, 

SENAC, entre outros. 

 Em relação ao Programa, a Coordenadora mencionou dificuldades internas e externas na 

implementação da idéia da educação inclusiva; alguns municípios da área de abrangência não 

participaram dos Cursos de Formação em função da dificuldade de conciliar a carga horária de 40h, 

considerada muito extensa para ser realizada em uma única ação; internamente, a Coordenadora 

salienta o boicote por parte das equipes diretivas filiadas em partidos contrários ao da atual 



 

administração, impedindo a liberação de um número maior de professores, o que impediu um 

melhor aproveitamento desta Formação pelos professores locais. 

 Acompanhando a reflexão sobre a implementação do Programa, é possível perceber que 

o caso deste município-pólo também é instigante no panorama da pesquisa realizada, pois se 

apresenta como uma rede que, muito embora tenha “tradição” em serviços e apoios aos alunos 

com deficiência e demais necessidades educacionais, com larga experiência na constituição de 

parcerias e ações, o que justificaria uma realidade provida dos recursos necessários à efetivação de 

um sistema educacional inclusivo, esta rede ainda está marcada intensivamente pelos 

condicionantes culturais locais do preconceito e da dificuldade em lidar com a questão da 

deficiência enquanto diferença, o que é sempre um fator que dificulta a construção de políticas e 

estruturas educacionais alinhadas com a perspectiva da inclusão. Talvez a própria possibilidade 

que permitiu a construção de uma rede na qual estão presentes vários espaços para este alunos 

seja o reflexo da dificuldade mencionada. 

 Considerando todos estes elementos, a formatação dos serviços de educação especial na 

perspectiva inclusiva em Caxias do Sul tem sido uma caminhada caracterizada por alguns 

antagonismos, extremamente desafiadora na tarefa de relacionar a tradição histórica do 

atendimento especializado desenvolvido há longa data no município com o desafio atual de 

sustentar a manutenção do mesmo, entretanto, com atribuição remodelada no contexto geral da 

educação oferecida aos alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais. 

Em relação ao âmbito estadual, Caxias do Sul também é município-pólo da região da 8ª 

CRE70 - Coordenadoria Regional de Educação. Concomitantemente à implementação do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade no âmbito municipal, esta CRE coordenou o projeto da 

gestão estadual na sua área de abrangência71. O projeto iniciou em 2004 com um levantamento 

                                                 
70 Composta por quatorze (14) municípios, com cento e trinta e seis (136) estabelecimentos de ensino; em termos de 
serviços de apoio conta com onze (11) classes especiais e cinco (05) salas de recursos. Além disso, conta com duas 
(02) escolas especiais. 
71 Em 2004, a Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto Escrevendo a Educação 
Especial, executado pela equipe desta Divisão em parceria com o CAP [Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual], também pertencente ao Departamento Pedagógico da SE/RS. A 
justificativa do projeto está fundamentada num diagnóstico da realidade que apontava, dentre outros: - uma 
necessária revisão da dinâmica de trabalho realizado no espaço especializado; - a reduzida articulação entre este 
espaço com as escolas e as CRE nas diversas regiões do Estado; - um entendimento equivocado entre os professores 
da rede estadual quanto à centralização do processo de inclusão como uma medida relacionada tão somente ao aluno 
com necessidades especiais e à educação especial; - desconhecimento, por parte de muitos docentes, a respeito do 
sujeito focalizado pela educação especial e das competências, papéis e função do professor que atua na educação 
especial; - confusão conceitual entre inclusão e integração de alunos com necessidades especiais na rede regular de 
ensino, tanto na escola comum quanto na escola especial; - fragilidade na formalização de uma rede de atendimento 
que mantenha consenso entre os objetivos da educação especial e as necessidades demandadas pelo aluno, sua 
família e a escola dentro dos parâmetros filosóficos da Educação para Todos; - número insuficiente de profissionais 
compondo as equipes da Divisão de Educação Especial e CAP/RS diante da demanda por orientação in loco das 
trinta CRE. Sua operacionalização baseou-se em descentralização das ações, compartilhamento das responsabilidades 



 

sobre a situação da educação especial na região, através de questionários. A seguir foram 

trabalhadas com fichas-padrão de catalogação de “alunos especiais”. Depois desta fase, foi 

realizado trabalho em um município da região, com formação na área da educação especial, 

através de Seminários, estimulando a discussão de aspectos da educação especial e a construção 

de um projeto de implantação de uma sala de recurso em escola estadual local. Destaca-se que 

nas Formações realizadas pela Coordenadoria no município escolhido foram utilizados os 

materiais disponibilizados pela SEESP. 

Na configuração dos serviços e da estrutura da modalidade da educação especial nesta 

região72 predomina o atendimento realizado em classes especiais, salas de recurso e apoio 

pedagógico através do CIAE - Centro Integrado de Atendimento ao Educando73. Em relação à APAE 

local, a Coordenadora manifesta a necessidade de urgente discussão e resolução da situação dos 

alunos matriculados nesta instituição, uma vez que, apesar de a instituição de Caxias do Sul ter 

autorização de funcionamento pelo Conselho Estadual de Educação, não certifica a escolarização 

dos alunos, pois não são escolas oficiais de ensino fundamental. 

◘ Em relação às classes e escolas 

- cinqüenta e quatro (54) escolas estaduais no município-pólo, das quais doze (12) 

realizam atendimento de alunos com deficiência e demais necessidades educacionais 

especiais; 

- uma (01) escola especial para alunos com deficiência mental; 

                                                                                                                                                         
e racionalização de recursos humanos e do contingente financeiro, através da organização de orientação à demanda a 
partir de cinco Núcleos Regionais. Os objetivos e metas foram: 1ª etapa - formalizar, de modo conjunto, um plano 
estratégico de metas e ações na educação especial entre as 30 CRE e Divisão de Educação Especial da SE; 2ª etapa - 
formalizar uma rede de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, envolvendo os 
profissionais das CRE e diretores de escolas; 3ª etapa - co-construção de uma rede de atendimento ao aluno com 
necessidades educacionais especiais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul a partir de estratégias elaboradas 
pelos profissionais que atuam nas CRE, equipes diretivas das escolas e professores de todos os níveis e modalidades 
do sistema estadual de ensino. Tivemos a oportunidade de acompanhar o 2º Encontro da 3ª Etapa [novembro de 
2006], onde foi realizada a culminância do projeto com a participação dos representantes de cada CRE; nesta 
oportunidade, foram realizadas apresentações sobre os projetos desenvolvidos em cada localidade, elaborados no 1º 
Encontro desta etapa, assim como uma avaliação geral da situação da inclusão escolar nos município de abrangência 
de cada Coordenadoria. Neste encontro, não foi possível realizar levantamento do projeto desenvolvido no âmbito 
da 8ª CRE em função da ausência da mesma no Encontro. As informações subsidiadas na íntegra estão no anexo C. 
Neste encontro, não foi possível realizar levantamento do projeto desenvolvido no âmbito da 8ª CRE em função da 
ausência da mesma no Encontro. 
72 As informações relativas à dependência administrativa estadual apresentam muitas divergências entre os dados 
subsidiados pela 8ª Coordenadoria Regional de Educação e os dados coletados no Censo Escolar INEP/MEC 
[Preliminar 2006]. Consideramos este um sério fato na investigação da situação da política de inclusão escolar na rede 
estadual deste município, mas informamos ambos indicadores na íntegra em que foram recolhidos para que se 
perceba a incongruência. Apostamos na hipótese de não alimentação dos dados da esfera estadual da 8ª CRE junto à 
base de dados do INEP/MEC, ou, ainda, na hipótese de erro na informação subsidiada pela regional na informação 
ao Censo, ou, na ocasião desta pesquisa. 
73 Este Centro realiza avaliação em áreas multidisciplinares: neurologia, psicologia, psicopedagogia e 
psicomotricidade. 



 

- sete (07) classes especiais, todas na área da deficiência mental. 

◘ Em relação aos serviços de apoio 

- quatro salas de recurso (04), sendo três (03) para a área da deficiência mental e uma 

(01) para a área da deficiência visual. 

◘ Em relação aos alunos 

- aproximadamente quarenta mil (39.840) alunos nas escolas estaduais de Caxias do Sul, 

dos quais duzentos e cinqüenta e seis (256) apresentam deficiências74; 

- quatrocentos e vinte e sete (427) alunos incluídos, sendo que oitenta e seis (86) 

destes recebem apoio em Salas de Recurso75 e trezentos e quarenta e um (341) alunos 

incluídos sem este tipo de apoio76, o que resulta num total de seiscentos e oitenta e três 

(683) alunos com matrículas de educação especial [em classes e/ou escolas especiais 

e os incluídos nas classes comuns]77. 

No que diz respeito ao processo de inclusão escolar na região, a Coordenadora ressalta 

que já houve um avanço significativo nesta questão; destaca que a Secretaria de Estado da 

Educação realizou um trabalho de difusão da “cultura da inclusão” junto às Coordenadorias 

Regionais, com sensibilização dos gestores e professores das escolas. O ponto positivo é a 

consciência sobre a acolhida a estes alunos como um direito dos mesmos. Na região, e em Caxias 

do Sul, registra-se aumento no número das matrículas dos alunos “incluídos”, diminuição de 

número de alunos nas classes especiais e, paradoxalmente, aumento no número de matrículas das 

escolas especiais, talvez, em função de que os alunos surdos tenham uma escola específica para 

sua escolarização, referendada como um espaço de inclusão78. Como fatores dificultadores à 

                                                 
74 A regional informa que são duzentos e oito (208) alunos na Escola Estadual João Prataviera, com deficiência mental, e 
quarenta e oito (48) alunos na Escola Especial Municipal Helen Keller, com deficiência auditiva/surdez; neste caso, há um 
agregação de matrículas municipais no levantamento da esfera estadual. 
75 Setenta e oito (78) alunos com deficiência mental e oito (08) alunos com deficiência visual. 
76 Destes, duzentos e um (201) alunos têm diagnóstico; cento e quarenta (140) ainda não o apresentam. 
77 A discrepância dos dados é fortemente evidenciada no número de alunos atendidos na rede estadual de Caxias do 
Sul, uma vez que as informações cedidas pela CRE e as coletadas no Censo INEP/MEC [2006] não conferem [vide 
gráficos finais]: por exemplo, em relação ao número de alunos “incluídos”, a CRE fornece o dado de 427 alunos, 
enquanto que no Censo aparecem somente 94 alunos; em relação às matrículas totais de educação especial na esfera 
estadual de Caxias do Sul, outra incongruência: o Censo aponta 383 alunos, enquanto que as informações da CRE 
sugerem 683. No Censo, o dado de matrícula da educação especial estadual, no ensino fundamental, aponta 253 
alunos, o que nos parece ter sido contabilizado apenas os alunos das duas escolas especiais já citadas que, no 
levantamento da CRE, chegam a 256. Ainda faltariam os dados dos alunos das classes especiais estaduais. 
78 Esta tem sido uma discussão fortemente travada em relação aos alunos surdos e sua inclusão escolar, 
protagonizada pelos integrantes da Comunidade Surda de algumas regiões do país, assim como por alguns 
especialistas na educação destes alunos. Atualmente, o RS é um campo exemplar da disputa entre duas concepções: 
uma, na qual o questionamento sobre a diferença lingüística entre surdos e ouvintes é levantado como principal 
ferramenta de reflexão; neste caso, esta visão defende que uma inclusão, com qualidade e aprendizagem por parte 
dos alunos surdos, só se concretiza no espaço apropriado ao desenvolvimento integral da língua de sinais, como 
condição imprescindível para a aprendizagem, portanto, em escolas e/ou classes compostas unicamente por alunos 



 

construção de um sistema de ensino inclusivo, aponta: - despreparo dos docentes para o 

atendimento pedagógico propriamente dito destes alunos; e - demora na avaliação diagnóstica 

dos alunos; - escassez de recursos humanos na Coordenadoria [equipe técnica pedagógica: 

professores especializados, psicopedagoga e psicóloga]. 

 

B. Aspectos político-pedagógicos das mudanças na gestão para a estruturação do 

sistema educacional inclusivo: ações desenvolvidas pela esfera municipal para 

garantia do acesso e da permanência79  

 

Conforme apreciação do percurso de implementação das políticas de inclusão escolar 

desenvolvidas pelo município de Caxias do Sul, relatado no item anterior, o Programa em tela 

também foi utilizado como uma ferramenta de atualização do diagnóstico da realidade. Além disso, e 

apesar de já existir atendimento significativo para estes alunos na esfera municipal, o Programa 

foi utilizado como ferramenta de sensibilização aos demais professores da rede, que ainda não atuam 

com estes alunos já matriculados. 

Assim como ocorre em Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria, o município de Caxias do Sul 

também registra um número considerável de serviços para atendimento aos alunos com 

deficiência mas, em contraposição às experiências de Pelotas e Porto Alegre, assemelha-se ao 

caso de Santa Maria onde, diferentemente das outras duas realidades, o processo de inclusão 

                                                                                                                                                         
na mesma condição; uma segunda posição, reiterada pela concepção da política nacional em vigência, que aposta na 
necessidade da criação de espaços de convivência entre surdos e ouvintes, na escola, inclusive no processo 
pedagógico de sala de aula, apontando a construção coletiva do conhecimento e da inclusão social. O que está em 
evidência nesta disputa é a discussão sobre qual das alternativas realmente promove a inclusão ou a exclusão destes 
alunos, atentando para a articulação entre igualdade e diferença, constitutiva da identidade pessoal. Esta percepção da 
“classe de surdos” ou das “escolas para surdos” como espaços de inclusão também foi apresentada pelos municípios de 
Passo Fundo, Porto Alegre e Santa Maria, além de ter configurado na orientação pedagógica da Divisão de Educação 
Especial [SE-RS], entre 2003-2006, pelo menos. Nota-se uma maior inclinação a esta proposta no âmbito estadual do 
que na esfera municipal: em algumas realidades, convergem as posições do Estado e do Município (por exemplo, em 
Passo Fundo e Pelotas) e, noutras, são divergentes (por exemplo, Bagé e Uruguaiana). 
79 Como instrumentos analíticos de construção dos contextos políticos dos municípios-pólo, utilizamos os elementos 
do Direito Educacional que fazem referência às questões do acesso e da permanência dos alunos com deficiência em seus 
processos de escolarização; desta forma, acesso e permanência foram considerados neste trabalho como os dois grandes 
eixos para a efetivação de um sistema educacional inclusivo. A partir destes dois ícones, portanto, esquematizaram-se 
algumas categorias já disponibilizadas pela vasta literatura sobre inclusão, como ferramentas auxiliares para a 
construção dos “contextos glocais”, selecionando as ações relatadas nos municípios-pólo, as quais foram 
enquadradas numa ou noutra categoria: 1. questões gerais para o acesso; 2. questões relativas à permanência: 
estruturação pedagógico-administrativa [planejamento; capacitação e qualificação de recursos humanos; estrutura 
pedagógica - Apoio Pedagógico Específico]; currículo [adequações de pequeno e grande porte] e; áreas específicas. 
Espera-se, com esta estratégia, demonstrar um pouco da vicissitude local e sua aproximação ou distanciamento do 
panorama global. Além disso, atentou-se para o indicativo do Programa em relação aos elementos apontados como 
fundamentais à construção de sistemas educacionais inclusivos: mudanças na gestão, na formação de professores e nas 
metodologias. 



 

parece estar desenvolvendo-se mais favoravelmente, talvez em função da larga experiência do 

município com o oferecimento de apoio pedagógico específico a este grupo de alunos, ainda que 

também sustente a existência de classes especiais. No caso deste município, aposta-se que alunos 

que freqüentam anteriormente os serviços oferecidos nas classes e/ou escolas especiais 

apresentam maior chance de sucesso no momento de sua inclusão nas classes comuns, 

“oficializando” a concepção informal de que a modalidade de educação especial [serviços 

oferecidos em espaços segregados] é fundamental à posterior inclusão. 

 

[ Acesso 

Pelas características desta rede municipal, pode-se dizer que os alunos com deficiência 

sofreram poucas restrições de acesso aos serviços de educação especial, pois a história da 

educação municipal registra a implantação de vários espaços com esta finalidade, a exemplo das 

classes especiais. Concomitantemente a isto, algumas políticas de remanejo e/ou inserção destes 

alunos nas classes comuns foram sendo desenvolvidas, através da criação das Salas de Recurso. O 

desafio para este município, portanto, parece ser maior em relação à efetivação da permanência 

dos alunos e do estabelecimento de apoio específicos, uma vez que muitas escolas da rede 

comportam matrículas deste grupo de alunos, mas ainda não têm serviço de apoio na unidade 

escolar. 

De acordo com os propósitos desta pesquisa, também é possível considerar que o 

Programa em tela foi muito mais eficaz enquanto uma política de formação de gestores e 

professores do que propriamente como uma ferramenta geral de construção de políticas, pois 

neste município, ao contrário da realidade de outros pesquisados, já existe um trabalho em 

andamento na área da educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Sendo assim, as ações 

de acesso e permanência arroladas no item anterior nem sempre estão diretamente vinculadas à 

influência do Programa, pois são, muitas delas, anteriores ou concomitantes ao período de 

execução do mesmo. 

 

[ Permanência 

 

|questões relativas à estruturação pedagógico-administrativa80 

                                                 
80 Neste quesito, “reestruturação pedagógico-administrativa” significa toda e qualquer revisão ou reformulação 
tomada em relação a aspectos gerenciais e administrativos nas unidades escolares ou no âmbito da Secretaria 



 

1. Planejamento 

◘ Atualização do Censo Escolar: mapeamento interno do Setor de Educação Especial. 

2. Capacitação e qualificação de recursos humanos 

◘ Formações locais para professores: organizadas na própria rede municipal. 

3. Estrutura pedagógica: APE [Apoio Pedagógico Específico] 

◘ Provimento de novas estruturas de serviços de apoio: experiência com monitores 

auxiliares, professores especialistas itinerantes, além da ampliação do número de Salas de 

recurso, de acordo com a atualização do mapeamento de alunos e escolas. 

|questões relativas ao currículo81: adequações de pequeno82 e grande83 porte 

                                                                                                                                                         
Municipal de Educação, tanto em termos de redistribuição, contratação ou alocação de recursos humanos quanto de 
medidas de infra-estrutura em geral, como quaisquer outras ações de formação para garantir a permanência do aluno 
no processo educacional. 
81 Para este quesito, utilizamos as orientações vigentes no país, normatizadas pelo documento Adaptações Curriculares 
[1999], o qual também é uma das bases de orientação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, conforme 
segue: “As adequações curriculares constituem (...) possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário, para 
torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um 
currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas 
circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em 
critérios que definem: • o que o aluno deve aprender; • como e quando aprender; • que formas de organização do 
ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; • como e quando avaliar o aluno. Para que alunos com 
necessidades educacionais especiais possam participar integralmente em um ambiente rico de oportunidades 
educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, destacando-se entre eles: • a 
preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores; • o apoio adequado e recursos especializados, 
quando forem necessários; • as adequações curriculares e de acesso ao currículo. Algumas características curriculares 
facilitam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, dentre elas: • Flexibilidade; • Acomodação 
do trabalho previsto às necessidades dos alunos; • Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. As adequações 
curriculares apóiam-se nesses pressupostos para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, 
objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Estão 
focalizadas, portanto, na interação entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem 
propiciadas. Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou de situações especiais de educação 
realizando-se, preferencialmente, em ambiente o menos restritivo e pelo menor período de tempo, de modo a 
favorecer a promoção do aluno a formas cada vez mais comuns de ensino (...) As adaptações curriculares não devem 
ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 
aluno. Realizam-se em três níveis: • no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); • no currículo desenvolvido 
na sala de aula; • no nível individual” (BRASIL, MEC/SEESP, 2006, p. 61-8). Neste caso, estamos trabalhando com 
a idéia da gestão municipal como elemento de divulgação e co-promotor destas adequações nas unidades escolares. 
82 Aqui, agrupamos todas as ações relatadas e desenvolvidas pelo município em termos das várias adequações deste 
porte: - organizativas [agrupamentos dos alunos; organização didática da aula; organização do espaço e dos 
períodos das atividades]; relativas aos objetivos e conteúdos [priorização de áreas ou unidades de conteúdos; 
priorização de tipos de conteúdos; priorização de objetivos; seqüenciação; e eliminação de conteúdos secundários]; 
avaliativas [adequação de técnicas e instrumentos; modificação de técnicas e instrumentos; nos procedimentos 
didáticos e nas atividades; modificação de procedimentos; introdução de atividades alternativas às previstas; 
introdução de atividades complementares às previstas; modificação do nível de complexidade das atividades; 
eliminação de componentes; seqüenciação de tarefas; facilitação dos planos de ação; adaptação dos materiais]; e de 
temporalidade [modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos previstos]. 
83 Nas adequações de grande porte agrupamos novamente as ações desenvolvidas pelo município que se enquadram 
no que descreve o documento das Adaptações Curriculares sobre as adequações deste porte: - nos elementos 
curriculares [objetivos; conteúdos; metodologia e organização didática; organização; avaliação; e temporalidade]. É 
neste domínio que estão previstas as adequações de maior impacto, para atender às necessidades especiais dos alunos 



 

Pela considerável estrutura de serviços de apoio existentes nesta rede, via de regra 

realizados através das Salas de recurso, cotidianamente são praticadas adequações curriculares de 

pequeno porte no âmbito das salas de aula, especialmente, no que diz respeito às adequações 

curriculares para os alunos com deficiência e a adaptação de recursos e metodologias de acordo 

com as características do aluno em questão, com vistas à aprendizagem destes alunos84. 

O mesmo ocorre com as adequações de grande porte, que vem sendo realizadas na rede 

sempre que as necessidades dos alunos exigem tais providências; o exemplo mais emblemático é 

a implantação da escola de surdos e das salas de recurso. 

 

|questões educacionais em áreas específicas e outras necessidades 

 

Os trabalhos pedagógicos desenvolvidos pela SMED de Caxias do Sul não especificam 

apenas uma área, mas atuam para os vários grupos de alunos com deficiência e demais 

necessidades educacionais especiais. 

Em relação à educação de surdos, uma política particular é realizada através de 

escolarização específica em escola municipal de ensino fundamental Helen Keller, com a qual o Estado 

estabelece parceria; na rede municipal de educação de Caxias do Sul a escola de surdos é considerada 

um espaço de inclusão85. Além da deficiência mental e das síndromes que acarretam transtornos 

                                                                                                                                                         
quando estas forem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos significativas. De um 
modo geral constituem estratégias necessárias quando os alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, como 
resultado, entre outros fatores: • da discrepância entre as suas necessidades e as demandas das atividades e 
expectativas escolares; • da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, na medida do 
avanço na escolarização. Tais adequações focalizam as capacidades, o potencial, a zona de desenvolvimento proximal 
(nos termos de Vygotsky) e não se centralizam nas deficiências e limitações do aluno, como tradicionalmente ocorria. 
84 Não foram citadas estas experiências particulares, mas o contexto geral destas adequações nas escolas. Nesta 
questão, a atuação dos professores especialistas das salas de recurso é de extrema importância, pois trabalham 
conjuntamente com os professores das classes comuns, realizando os projetos de adaptação curricular conforme o 
caso de cada um dos alunos. 
85 Esta tem sido uma discussão fortemente travada em relação aos alunos surdos e sua inclusão escolar, 
protagonizada pelos integrantes da Comunidade Surda de algumas regiões do país, assim como por alguns 
especialistas na educação destes alunos. Atualmente, o RS é um campo exemplar da disputa entre duas concepções: 
uma, na qual o questionamento sobre a diferença lingüística entre surdos e ouvintes é levantado como principal 
ferramenta de reflexão; neste caso, esta visão defende que uma inclusão, com qualidade e aprendizagem por parte 
dos alunos surdos, só se concretiza no espaço apropriado ao desenvolvimento integral da língua de sinais, como 
condição imprescindível para a aprendizagem, portanto, em escolas e/ou classes compostas unicamente por alunos 
na mesma condição; uma segunda posição, reiterada pela concepção da política nacional em vigência, que aposta na 
necessidade da criação de espaços de convivência entre surdos e ouvintes, na escola, inclusive no processo 
pedagógico de sala de aula, apontando a construção coletiva do conhecimento e da inclusão social. O que está em 
evidência nesta disputa é a discussão sobre qual das alternativas realmente promove a inclusão ou a exclusão destes 
alunos, atentando para a articulação entre igualdade e diferença, constitutiva da identidade pessoal. Esta percepção da 
“classe de surdos” ou das “escolas para surdos” como espaços de inclusão também foi apresentada pelos municípios de 
Passo Fundo, Porto Alegre e Santa Maria, além de ter configurado na orientação pedagógica da Divisão de Educação 
Especial [SE-RS], entre 2003-2006, pelo menos. Nota-se uma maior inclinação a esta proposta no âmbito estadual do 



 

globais do desenvolvimento, outro grupo de alunos com deficiência particularmente apoiado no 

município é o dos alunos com deficiência visual. 

Relacionando, finalmente, o contexto local do município de Caxias do Sul às informações 

censitárias e a sua história educacional político-institucional, encontramos uma rede de educação 

estruturada com um expressivo segmento de educação especial, algumas vezes, utilizado como 

alternativa “exclusiva” de escolarização dos alunos com deficiência e, em outras, tido como 

segmento de apoio ao fluxo comum da escolarização destes mesmos alunos. 

Em termos do atendimento educacional especializado oferecido, considerando as três 

dependências administrativas, no ano de 2000 computavam-se quatrocentas e seis (406) 

matrículas em escolas especiais e mais cento e quarenta e cinco (145) matrículas nas classes 

especiais, totalizando quinhentos e cinqüenta e uma (551) matrículas em espaços 

segregados. Já em 2005 o total de matrículas em espaços segregados foi de setecentos e 

noventa e seis (796), divididas em seiscentas e cinqüenta e nove (659) nas escolas especiais 

e cento e trinta e sete (137) nas classes especiais. A estes alunos somam-se seiscentas e 

sessenta e nove (669) matrículas de alunos “incluídos” totalizando, neste ano, um mil e 

quatrocentos e sessenta e cinco (1.465) matriculados como educação especial. Percebe-se, 

pois, um aumento do número de alunos matriculados nos espaços segregados neste período de 

tempo, provavelmente como resultado das políticas de criação de escolas e classes especiais e 

posteriormente dos serviços de apoio pedagógico específicos. 

O perfil do atendimento em educação especial no contexto geral do ensino fundamental 

regular do município, de acordo com os resultados preliminares do Censo Escolar 2006, aponta a 

seguinte configuração: 

                                                                                                                                                         
que na esfera municipal: em algumas realidades, convergem as posições do Estado e do Município (por exemplo, em 
Passo Fundo e Pelotas) e, noutras, são divergentes (por exemplo, Bagé e Uruguaiana). 



 

CAXIAS DO SUL 2006: SITUAÇÃO FINAL 
DE MATRÍCULAS

Ensino Fundamental Regular e Especial, 
Alunos Incluídos e Total de Alunos atendidos 

pela Educação Especial

Alunos EE
demais 
níveis
823

Alunos EE
Incluídos
555

Alunos EE
Ens.Fund.
626

Alunos EE
Total
1.378

Ens.Fund.
regular
57.691

CAXIAS DO SUL 2006: Matrículas ENSINO 
FUNDAMENTAL REGULAR

Municipal
31.693
55%

Estadual
18.577
32%

Privada
7.421
13%

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Da totalidade de aproximadamente cinqüenta e sete mil (57.691) matrículas no ensino 

fundamental, seiscentas e vinte e seis (626) são de alunos com deficiência matriculados em classes 

e/ou escolas especiais; os alunos “incluídos”86 no ensino fundamental regular contabilizam 

aproximadamente quinhentas (555) matrículas. As esferas municipal e estadual dividem o maior 

número de matrículas no ensino fundamental, sendo a participação da primeira maior que a da 

segunda. 

Em relação às matrículas de ensino fundamental 

realizadas exclusivamente em classes e/ou escolas 

especiais, a maioria está dividida entre as esferas 

estadual (41%) e municipal (34%), o que resulta numa 

certa paridade de atendimento em espaços segregados 

entre as duas redes, pois ambas possuem escola 

especial e classes especiais. Tem importância neste 

quesito a esfera privada, que agrega 25% das 

matrículas. 

 

                                                 
86 No Censo Escolar INEP/MEC, os dados dos alunos “incluídos” aparecem em item anterior ao total do ensino 
fundamental, como categoria da educação especial, posição que pode acarretar alguma distorção de interpretação. 



 

CAXIAS DO SUL 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Municipal
214
34%

Estadual
253
41%

Privada
159
25%

CAXIAS DO SUL 2006: Matrículas
TOTAIS ALUNOS

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Estadual
383
28%

Municipal
657
47%

Privada
338
25%

   

       

 No que diz respeito aos alunos com deficiência contabilizados como matrícula de 

educação especial pelo Censo, porém, “incluídos”, a realidade do município está demonstrada 

abaixo. Estão agregadas com larga vantagem na esfera municipal, assim como também ocorre na 

maioria dos municípios investigados, muito provavelmente pela existência dos serviços de apoio 

já mencionados87. 

 Finalmente, um último dado que contribui com a análise da situação do município frente 

às políticas públicas de inclusão escolar: o total de alunos com alguma deficiência88, considerando 

os alunos matriculados no ensino fundamental especial, mais os alunos “incluídos” e os dos 

demais níveis e/ou modalidades. 

 O último levantamento aponta 

aproximadamente um mil e trezentos (1.378) 

alunos com alguma deficiência, cujas matrículas 

estão agregadas em maior número na esfera 

municipal (47%); as redes estadual e privada 

dividem o restante das matrículas em situação 

paritária. Percebe-se, finalmente, que o 

atendimento aos alunos com deficiência e 

demais necessidades educacionais em Caxias do Sul apresenta influência importante das três 

dependências administrativas, com exceção do quesito relativo aos alunos “incluídos”. 

Para além destas conclusões, este dado também foi destacado para destacar a importância 

do planejamento de políticas de apoio pedagógico específico e de formação de professores, uma vez que, 

                                                 
87 Verificar as considerações sobre a discrepância dos dados informados por fontes distintas, conforme nota 30. 
88 Idem nota 40. 

CAXIAS DO SUL 2006: Matrículas 

EDUCAÇÃO ESPECIAL
(INCLUÍDOS)

Privada
37
7%

Estadual
94
17%

Municipal
424
76%



 

independentemente do lócus de inserção [classes comuns ou classes e escolas especiais], estes 

alunos apresentam algumas necessidades específicas durante o processo de escolarização, as quais 

não sendo devidamente contempladas acarretam em barreiras à aprendizagem. Isto posto, é 

fundamental considerar a totalidade destes alunos que já acessaram a escolarização por alguma via 

[comum ou especial] e a necessária provisão destes apoios para a garantia da permanência, com 

qualidade, para continuidade do processo de educação. 



 

 



 

 

[3] 

CRUZ ALTA 

 

Cruz Alta é conhecida como Cidade do Guarani, dos Tropeiros e de 

Érico Verísssimo. 

No século XVII, os bandeirantes tinham por objetivo expulsar os 

jesuítas do território a leste do rio Uruguai. Deparam-se próximo 

às nascentes do rio Jacuí com a próspera redução de Santa Teresa, que chegou a abrigar mais de 

8.000 indígenas. Atacada e destruída essa aldeia indígena em 1637, há mais ou menos 2 léguas do 

local da atual cidade de Cruz Alta, um pequeno grupo instala-se no alto de uma coxilha, em redor 

de uma capela, na frente da qual havia um enorme cruz de madeira. A localização e a cruz 

forneceram os elementos para denominação do lugar que, mais tarde, veio a transferir-se para o 

primitivo local, que é onde se encontra edificada a cidade de Cruz Alta. O povoado que assim se 

formou foi elevado à categoria de freguesia em 1821 e a município em 

1834. 

De origem luso-guarani, a cidade também acolheu outras etnias. Terra rica 

para agricultura e pecuária, sede da Universidade de Cruz Alta e da Escola de Aperfeiçoamento 

de Sargentos, Cruz Alta destaca-se regionalmente como sendo pólo nas áreas de Educação, Saúde 

e Comunicação Social. 

 

|3.1 DADOS GERAIS89 
[Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul] 

 

População Total (2005): 65.340 habitantes 

Área (2005): 1.360,4 km²          Densidade Demográfica (2005): 48,0 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2000): 6,47 % 

Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 73,40 anos 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (2005): 14,81 por mil nascidos vivos 

PIB pm (2004): R$ mil 637.534         PIB per capita (2004): R$ 9.301 

Data de criação: 11/03/1833 (Resolução do Presidente da Província em Conselho) 

Município de origem: Rio Pardo 

                                                 
89 Prefeito: Vilson Roberto Bastos dos Santos. PT, no cargo até 2008. 
 



 

|3.2 DADOS EDUCACIONAIS 

3.2.1 PERFIL DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO90 

A. Informações censitárias: matrícula inicial em classes e escolas especiais, alunos “incluídos” e professores atuantes na Educação Especial 

QUADRO [1]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - CLASSES ESPECIAIS CRUZ ALTA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Os indicadores utilizados nesta compilação de dados são uma reprodução dos produzidos e utilizados pela Secretaria de Estado da Educação do RS; neste caso, foram mantidos, 
tanto em 2000 quanto em 2005, as designações atribuídas às deficiências e os critérios e a seqüência da distribuição dos elementos de pesquisa. FONTE: SIED/MEC - Censo 
Escolar 2000 e 2005 - Dados Finais. 
91 Estes dados resultam da soma dos indicadores de Matrícula CLASSES ESPECIAIS - EF com Matrícula CLASSES ESPECIAIS [demais níveis e modalidades de educação]. 
92 Os dados dos alunos “INCLUÍDOS” foram retirados do Censo Escolar INEP/MEC. No controle da Secretaria Estadual de Educação esta categoria é encontrada como 
“ALUNOS ESPECIAIS CLASSE COMUM - com e sem APE”. 

COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO INDICADORES 

2000 200591 

CLASSES ESPECIAIS CLASSES ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV SS SL SC F M A SD MU CT I92 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 14 0 0 34 0 0 0 0 0 21 0 0 0 32 0 0 0 0 27 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 14 0 0 34 0 0 0 0 0 21 0 0 0 32 0 0 0 0 50 
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48 53 + 50: 103  



 

QUADRO [2]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - ESCOLAS ESPECIAIS CRUZ ALTA 

 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

ESCOLAS ESPECIAIS ESCOLAS ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV - SS SL SC F M A SD MU CT 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 86 38 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 92 0 0 38 0 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 51 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 46 1 1 2 0 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 25 4 0 8 15 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 0 0 146 49 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 163 5 1 48 15 
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195 233 



 

LEGENDAS 

 

2000 

V: VISUAL 

A: AUDITIVA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

MU: MÚLTIPLA 

S: SUPERDOTADO 

CT: CONDUTAS TÍPICAS 

O: OUTROS 

 

 

 

 

 

2005 

C: CEGUEIRA 

BV: BAIXA VISÃO 

SS: SURDEZ SEVERA/PROFUNDA 

SL: SURDEZ LEVE/MODERADA 

SC: SURDOCEGUEIRA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

A: AUTISMO 

SD: SÍNDROME DE DOWN 

MU: MÚLTIPLA 

CT: CONDUTAS TÍPICAS  

I: “INCLUÍDOS" 

 

 

QUADRO [3]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - PROFESSORES CRUZ ALTA 

 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

SEM Formação Específica SEM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 0 REDE ESTADUAL 2 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 0 

REDE PARTICULAR 0 REDE PARTICULAR 0 

TOTAL 0 TOTAL 2 

COM Formação Específica COM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 32 REDE ESTADUAL 32 

REDE MUNICIPAL 6 REDE MUNICIPAL 9 

REDE PARTICULAR 5 REDE PARTICULAR 9 

TOTAL 43 TOTAL 50 
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TOTAL GERAL 43 TOTAL GERAL 52 



 

B. Resumo das informações censitárias 

QUADRO [4]: ALUNOS - EE CRUZ ALTA - Período: 2005 

TOTAIS CATEGORIAS REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A MATRÍCULAS 5.789 12.205 2.027 20.021 

B MATRÍCULAS NA EE 51 183 52 286 

C ALUNOS INCLUÍDOS 19 27 4 50 

 

QUADRO [5]: ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO CRUZ ALTA - Período: 2005 

CARACTERÍSTICA REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A SALA DE RECURSOS93 0194 0495 0 05 

B CLASSES ESPECIAIS 0 0696 0 06 

C ESCOLAS ESPECIAIS 01 01/CIEP 01/APAE 03 

 

QUADRO [6]: DEMONSTRATIVO FINAL DA DEMANDA E DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO CRUZ ALTA 

QUADROS [4] + [5] Período: 2005 

A ALUNOS DA REDE 20.021 

B ALUNOS COM MATRÍCULA EM EE 286 

C ALUNOS INCLUÍDOS 50 

D SALAS DE RECURSOS 05 

E CLASSES ESPECIAIS 06 

F ESCOLAS ESPECIAIS 03 

 

C. Características da APAE no município97 

                                                 
93 A denominação encontrada varia entre Sala de Recursos, Sala de Integração e Recursos e Sala de Apoio Pedagógico. 
94 Está em implantação uma Sala de Recursos Multifuncional para início de funcionamento no ano de 2006. 
95 São: 01 para deficiência auditiva; 02 para deficiência mental; e 01 para deficiência visual. 
96 São: 02 para deficiência auditiva e 04 para deficiência mental.  
97 Informações cedidas pela Coordenação Pedagógica da Federação Estadual das APAES do Rio Grande do Sul. Esta 
instituição está com funcionamento irregular, em processo de revisão de seu estatuto jurídico. Não existe interface 
direta com a rede municipal. Conforme informações coletadas na 9ª CRE, esta instituição também não tem parceria 
com a esfera estadual. Atendia os casos graves e severos de deficiência mental, distúrbios de aprendizagem, doença 



 

3.2.2 CAMINHOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Com o propósito de agregar mais 

elementos à construção dos panoramas políticas 

locais de inclusão escolar98, esta seção foi 

estruturada a partir dos Relatórios do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, construídos 

pelos municípios-pólo após a realização dos Cursos 

de Formação de Gestores e Educadores99, 

respectivamente, nos anos 2004, 2005 e 2006. 

Considerando os elementos exigidos aos 

municípios-pólo, este trabalho investigativo 

pautou-se em observar alguns elementos presentes 

na quasi-avaliação. 

                                                                                                                                                         
mental associada à deficiência mental. Alguns dos alunos foram remanejados para o CIEP Estadual. Atualmente, a 
instituição atende a maioria de alunos já na idade adulta. Não está formalmente autorizada como escola pelo 
CEED/RS. 
98 Consideramos que os referidos Relatórios também podem ser considerados fontes importantes dentre os textos 
políticos que fornecem, para além de dados e descrição de atividades realizadas, vestígios da concepção de educação 
inclusiva colaborando, desta forma, com a elucidação do paradigma local e das possíveis configurações políticas de 
inclusão escolar que deste decorrem. 
99 Conforme Documento Orientador: VI – DA FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES 
a) A formação dos gestores e educadores dos municípios-pólo, que integram o Programa Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade, se realiza a partir dos Seminários Nacionais de Formação de Gestores e Educadores e da sua 
disseminação nos municípios-pólo e nas respectivas áreas de abrangência. 
(...) 
c) O II Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores do Programa terá duração de 40h e certificado 
emitido pela SEESP/MEC. 
d) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser elaborados conforme orientações 
previstas no formulário (anexo II). 
e) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser enviados para o MEC/SEESP, 
conforme cronograma de execução (anexo III) e sua realização deverá acontecer após o parecer técnico da SEESP. 
f) O Curso de Formação de Gestores e Educadores dos municípios-pólo e da área de abrangência deverá acontecer 
em uma única ação. 
g) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão destinados aos professores que atuam nas classes 
comuns do ensino regular, educadores que atuam no apoio educacional especializado, diretores, coordenadores 
pedagógicos e demais profissionais da educação. 
h) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores do município pólo com os municípios da abrangência terão 
carga horária de 40 (quarenta) horas e a certificação aos cursistas deverá ser emitida pela secretaria de educação do 
município-pólo. 
i) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão coordenados pelos profissionais dos municípios-pólo 
designados pelos Secretários de Educação. 
j) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser ministrados por profissionais com currículos que 
comprovem trabalhos desenvolvidos na área. 
k) Os professores instrutores dos cursos deverão abordar as temáticas a partir da concepção do Programa, que se 
fundamenta nas bases filosóficas da educação inclusiva. 



 

Nestes casos, as pesquisas limitam-se a responder perguntas muito simples, porém 
importantes do ponto de vista da geração de informações que permitam ampliar o 
estoque de conhecimento a respeito das ações do governo, das ações de formação e 
das ações e reações dos envolvidos no processo (professores, alunos, famílias, 
sociedade, etc.), viabilizando, desta forma, avaliações mais aprofundadas no futuro e 
maior transparência do processo. Efetivamente, devem responder às seguintes 
questões: (a) quantas pessoas são atendidas por um determinado programa; (b) como (de 
que maneira, através de quais mecanismos operacionais, institucionais, e financeiros, 
modo de gestão, etc.); (c) qual o montante de recursos alocados. Além disso, pode ser 
realizada uma análise de conteúdo do programa ou política, independentemente do timing 
de sua implementação: quais os valores ou princípios (de justiça, eqüidade social, etc.) são 
norteadores da política que o tornam preferível (ou não) a outro, sob a perspectiva da 
universalização da cidadania e da democratização do Estado (CASTRO, 1989 apud 
BRIZOLLA, 2005, p. 33). 

 

Do município de Cruz Alta foram obtidos alguns dados a partir dos Relatórios de 2005 e 

2006100. 

 

|Contexto e objetivos das Formações 

 

◘ Contexto de realização: atendimento ao compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Cruz Alta e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial - SEESP. 

◘ Objetivos: 

Geral: Garantir o acesso e permanência de todas as crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais nos sistemas educacionais inclusivos e apoiar o 

processo de implementação nos municípios brasileiros. 

Específicos: 

- Informar e sensibilizar os novos gestores e educadores dos municípios-pólo e da área de 

abrangência sobre a importância do Programa; 

- Subsidiar filosófica e tecnicamente o processo de transformação de sistema educacional 

inclusivo. 

- Fortalecer as ações previstas para continuidade do programa. 

- Aprofundar os conceitos sobre as deficiências101 

◘ Meta: Capacitar gestores e educadores em 40 horas/aula. 

                                                 
100 Este município-pólo foi um dos últimos três municípios integrados ao Programa no RS, em 2005. 
101 Objetivo previsto apenas para a Formação de 2006. 



 

[2005 

 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 05, 06, 07, 08 e 09 de dezembro 

(b) Número de participantes: 

◘ 166 Educadores da Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental de Cruz Alta e demais 

da região de abrangência102: Ajuricaba, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do INCRA, 

Chapada, Condor, Colorado, Estrela Velha, Fortaleza dos Valos, Jóia, Ibirubá, Não-Me-

Toque, Palmeira das Missões, Pejuçara, Quinze de Novembro, Salto do Jacuí, Santa 

Bárbara, Tapera e Espumoso. 

◘ Outros instituições participantes: Conselho Municipal de Educação de Cruz Alta; 9º 

Coordenadoria Regional de Educação; Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - 

UERGS; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cruz Alta; Instituto 

Estadual de Educação Prof. Annes Dias; Escola Estadual Especial Dep. Carlos Santos - 

CIEP; Associação Acreditar Down; Associação de Deficientes Visuais de Cruz Alta – 

ADVICA; UNICRUZ (Universidade de Cruz Alta). 

◘ Gestores Municipais. 

(c) Atividades: palestras, debates, dinâmicas de grupo e relatos de experiência 

(d) Temas e Capacitadores 

TEMAS CAPACITADORES 
O Programa Escola Inclusiva: 

Direito à Diversidade 
♦Graduação e Especialização em Educação Especial - 
Deficiência Mental. Pós-graduação em Psicopedagogia Clínica 
e Institucional. Mestre em Educação/UFSM/RS. Coordenadora 
Geral de Articulação Política de Inclusão da SEESP/MEC. 

Concepções e Mitos: Diversidade, 
Deficiência e Atendimento 

Especializado 

♦Graduação em Letras/Português. Coordenadora Geral de 
Desenvolvimento da Educação Especial e Assessora Técnica da 
Secretaria de Educação Especial (SEESP). 

 
Atendimento Especializado Para 

Deficiência Mental 

♦Graduação e Especialização em Educação Especial - 
Deficiência Mental. Pós-graduação em Psicopedagogia Clínica 
e Institucional. Mestre em Educação/UFSM/RS. Coordenadora 
Geral de Articulação Política de Inclusão do Ministério da 
Educação/Secretaria de Educação Especial (SEESP). 

A Formação de Professores na 
Perspectiva da Diversidade 

♦Graduação em Letras/Português. Coordenadora Geral de 
Desenvolvimento da Educação Especial e Assessora Técnica da 
Secretaria de Educação Especial (SEESP). 

                                                 
102 Municípios que não participam do curso: Selbach, Pinhal Grande e Jacuizinho. 
 



 

Inclusão ♦Graduação em Educação Especial - Deficiência Mental. 
Especialização em Educação Especial. Mestre em Educação - 
UFSM/RS. 

Experiência de Sistema Inclusivo 
de Deficientes Mentais na Escola 
Regular e no Mercado de Trabalho  

♦Graduação em Pedagogia. Mestrado em Educação nas 
Ciências/UNIJUÍ. 

 
A Diferença no Contexto Escolar 

♦Psicólogo Clínico (Clínicas infantis, adultos e Terapia 
Sexual). Especialista em Psicologia Clínico-Social. Mestre em 
Educação/UFSM. Estágio em Inclusão Social - CSAPSSA. 

Inclusão e a formação de docentes ♦Graduação em Pedagogia. Mestrado em Educação nas 
Ciências/UNIJUÍ. 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados: 

- avaliação global; 

- atuação da atuação da Coordenação Geral e da Articulação da Política de 

Inclusão/SEESP/MEC; 

- avaliação das palestras de formação. 

◘ “Impressões” dos participantes 

- destaque para a orientação e o apoio ao processo de construção do curso pela 

SEESP/MEC, considerados decisivos no êxito alcançado; 

- destaque para a competência e experiência da equipe técnica do Programa Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade. 

Observação: o município-pólo realizou um Fórum de Secretários de Educação dentro da 

programação do curso, a fim de que os gestores pudessem tratar das questões específicas da 

educação inclusiva na educação municipal. No final do Curso, foi redigida a Carta de Cruz Alta, 

marcando os encaminhamentos possíveis, dentro da política de inclusão. 

 



 

|Descrição das despesas103 

Discriminação do item Valores/despesa 
Palestrantes Horas/aula R$ 1.280,00 

Materiais de Consumo [Quadro branco, flip-chart em madeira, folha de 
ofício A4 - pacote, lâminas para impressora jato de tinta, CD ROM gravável 
(80minx700mb), conjunto de pincéis para quadro branco, conjunto de canetas 
hidrográficas, cartucho de tinta para impressora, bloco de sulfite para flip-
chart, canetas esferográficas, caneta para retroprojetor] 

 
R$ 948,42 

Materiais para trabalho em grupo (5000 cópias xerográficas) R$ 350,00 
Aluguel de espaço físico + Hospedagem + Alimentação R$ 13.670,00 

Interurbanos: 1.200,00 Transporte 
Urbano: 2.100,00 

 
R$ 3.300,00 

Material de Divulgação [folders, banner, pastas e certificados] R$ 3.500,00 
Aluguel de equipamento [projetor DATASHOW, som, microfones, TV, 
DVD, vídeo] 

R$ 1.400,00 

TOTAL R$ 24.448,42 
 

[2006 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 31 de julho e 01, 02, 03 e 04 de agosto 

(b) Número de participantes: 

◘ 502 Educadores da Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental de Cruz Alta e demais 

da região de abrangência104: Ajuricaba, Alto Alegre, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do 

INCRA, Bozano, Chapada, Chiapeta, Condor, Colorado, Erval Seco, Espumoso, Estrela 

Velha, Fortaleza dos Valos, Jacuizinho, Jóia, Ibirubá, Mormaço, Não-Me-Toque, Nova 

Boa Vista, Nova Ramada, Novo Barreiro, Novo Xingu, Palmeira das Missões, Pejuçara, 

Quinze de Novembro, Redentora, Salto do Jacuí, Santa Bárbara, São Pedro das Missões, 

Tapera e Victor Graeff; 

◘ Outros instituições participantes: Conselho Municipal de Educação de Cruz Alta; 9º 

Coordenadoria Regional de Educação; Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - 

UERGS; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cruz Alta; Instituto 

Estadual de Educação Prof. Annes Dias; Escola Estadual Especial Dep. Carlos Santos - 

CIEP; Associação Acreditar Down; Associação de Deficientes Visuais de Cruz Alta – 

ADVICA; UNICRUZ (Universidade de Cruz Alta); Escolas Estaduais de Cruz Alta: 

Belarmino Cortes, Hildebrando Westphalen, José Carlomagno, Venâncio Aires, Gabriel 
                                                 
103 Foram relacionados apenas os totais de cada item. 
104 Municípios que não participam do curso: Selbach, Pinhal Grande e Seberi. 
 



 

Miranda e Maria Bandarra; Escola Santíssima Trindade; APAE - Arroio do Tigre; 

Associação de Pais de Autistas - Cruz Alta; Secretaria Municipal de Saúde - Cruz Alta. 

(c) Atividades: palestras 

(d) Temas e Capacitadores: não discriminados no Relatório disponibilizado. 

Eixos temáticos abordados: 

1. A Inclusão como movimento social 
2. Sistema Inclusivo: desafios e possibilidades 

3. O programa Escola Inclusiva: Direito à Diversidade 
4. Escola e família: um compromisso comum 

5. Atendimento Educacional Especializado para Deficiência Mental 
6. Tecnologias Assistivas no processo educacional 

7. Educação Infantil no Sistema Inclusivo 
8. Condutas Típicas 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados 

- avaliação global; 

- atuação da atuação da Coordenação Geral e da Articulação da Política de 

Inclusão/SEESP/MEC; 

- avaliação das palestras de formação. 

◘ “Impressões” dos participantes 

- destaque para a orientação e o apoio ao processo de construção do curso pela 

SEESP/MEC, considerados decisivos no êxito alcançado; 

- destaque para a competência e experiência da equipe técnica do Programa Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade; 

- os conceitos que não obtiveram conceito “ótimo” são atribuídos à “problemas 

estruturais” do município, especialmente, nas questões administrativas [espaço físico para 

realização do evento, qualidade dos equipamentos técnicos, distribuição de materiais, 

etc.].  

Observação: este município-pólo realizou o II Fórum de Secretários de Educação, de forma paralela à 

programação de palestras; nesta edição houve a participação de vinte e dois (22) municípios, além dos 

municípios de Victor Graeff e Três Corações (MG) como convidados. 

|Descrição das despesas: não discriminadas no Relatório disponibilizado. 



 

3.2.3 PERFIL DA POLÍTICA E GESTÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO105: ELEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 

GLOCAL 

 

A. Aspectos históricos da educação especial 

A trajetória do atendimento educacional especializado em Cruz Alta assemelha-se a 

muitas outras configurações municipais no Estado, nas quais o atendimento aos alunos com 

deficiência é realizado em classes e escolas especiais como alternativa predominante. 

Neste município, os atendimentos aconteciam tanto na rede estadual quanto na rede 

municipal, com uma peculiaridade importante para registro: a presença de duas escolas especiais 

municipais, entretanto, demasiadamente deslocadas da idéia de rede. Segundo registros do 

Conselho Estadual de Educação do RS106, ainda em 1978 é realizado o primeiro pedido de 

autorização de funcionamento para uma escola de primeiro grau incompleto específica para 

educação especial107. Em 1986, há o registro de autorização da escola municipal de primeiro grau 

incompleto, para educação especial108 (Escola Professor Pardal). 

No início da década de 90, há um movimento político de criação de escolas estaduais de 

tempo integral - CIEP; nesta oportunidade, o município de Cruz Alta é designado para sediar 

uma destas escolas, em funcionamento até os dias de hoje, conhecida como escola estadual de 

primeiro grau - CIEP ESPECIAL109. 

                                                 
105 A estrutura desta seção é composta pelos dados qualitativos coletados nos municípios-pólo, especialmente, nas 
Secretarias Municipais de Educação e nas Coordenadorias Regionais de Educação. Em Cruz Alta, foram 
formalmente entrevistados: Carmen Luisa Mello Pereira, Coordenadora do Programa Educação Inclusiva: direito à 
diversidade; Estela Maris Fagundes, Secretária Municipal de Educação; Cleonice Silva Mayer, Secretária Adjunta. Oscar 
Alfredo N. de Oliveira, Coordenador da Área da Educação Especial - 9ª CRE. Data: outubro de 2006. 
106 As informações sobre criação e autorização de funcionamento de classes e escolas especiais no Rio Grande do 
Sul, tanto as mantidas pelo Estado quanto pelo município, foram sistematizadas em pesquisa anterior para o Curso 
de Mestrado [BRIZOLLA, 2000], a partir do ano de 1967 até 1999. Para a pesquisa atual, estas referências foram 
reconsultadas e atualizadas no período 2000 a 2006. Até o ano de 1999, a fonte das informações era o CEED/RS - 
Conselho Estadual de Educação do RS, que as registrava nos Documentários; na investigação atual, além deste espaço, 
foi preciso recorrer a mais uma fonte de dados - Divisão de Educação Especial [Secretaria Estadual da Educação do RS] 
porque, a partir de 1999, o CEED/RS passa a delegar a avaliação dos processos e autorizações dos espaços 
especializados para a Secretaria, com exceção para o registro de novas escolas especiais. No Rio Grande do Sul, as 
Salas de Recursos foram oficialmente consideradas como forma alternativa de atendimento ao aluno “portador” de 
deficiência no ano de 1991, pelo Parecer CEED/RS n. 1.130/91. 
107 Parecer CEED/RS n. 574/78. 
108 Parecer CEED/RS n. 1.042/86. 
109 Parecer CEED/RS n. 753/91. Inicialmente, a previsão de atendimento educacional no CIEP Especial era 
generalista, ou seja, uma escola com atendimento para todas as áreas. Além disso, seria um centro clínico de 
referência e ofereceria oficinas profissionalizantes. Houve um redimensionamento da abrangência inicial proposta, 
ficando como escola de Ensino Fundamental [apenas Anos Iniciais], com atendimento em estimulação precoce, 
priorizando o atendimento para alunos com deficiência mental e deficiência múltipla. 
 



 

Outro elemento que se agrega de forma particular à história do atendimento em educação 

especial em Cruz Alta é a autorização de funcionamento de uma classe especial para deficientes 

auditivos, em escola estadual, no ano de 1994110. 

Todas estas providências, enfim, eram estratégias criadas para atendimento aos “alunos 

com problemas na classe regular”, com viés preponderantemente clínico e funcionamento 

pedagógico desarticulado com o funcionamento geral da educação. 

Em agosto de 2005, com a adesão efetiva do município ao Programa111 e com a realização 

do primeiro seminário no final do mesmo ano, inicia-se uma nova fase de políticas públicas de 

inclusão escolar para os alunos com deficiência em Cruz Alta, ancorada numa participação efetiva 

das escolas e da comunidade, através das Formações do Programa; a maior contribuição às 

características locais foi a desmitificação do campo da educação especial e sobre a atuação dos 

professores na perspectiva da inclusão. 

Em 2006, além da continuidade da sensibilização, foram realizadas algumas capacitações 

do próprio município, ampliando a discussão sobre a educação inclusiva112 para além dos alunos 

                                                 
110 Parecer CEED/RS n. 257/94. 
111 É importante salientar que no caso do município de Cruz Alta, foi este que solicitou ao Ministério da Educação a 
inserção no Programa. Pode-se dizer que houve um encontro de interesses e possibilidades entre as duas esferas, pois 
foi através de algumas das políticas de interiorização das ações do Ministério que esta iniciativa ocorreu em função de que 
o município encontrava-se numa indefinição quanto à política local de educação especial, sem maiores deliberações a 
respeito da normatização da área, assim como sem uma filosofia de trabalho coletivo, etc. Neste sentido, o município 
relata que a filosofia do Programa vinha ao encontro das idéias e políticas da administração atual e, por isso, a 
manifestação de interesse e posterior adesão concedida.  
112 Neste aspecto da discussão sobre a educação inclusiva, a coordenadora do Programa fez um relato a respeito da 
implementação do mesmo na visão da atual administração municipal; segundo ela, o Programa acionou a noção da 
responsabilidade compartilhada entre os sistemas [municipais e estaduais], entre os professores das escolas e a equipe 
diretiva e, ainda, entre a rede de escolas e a gerência municipal. Para Cruz Alta, particularmente, foi um instrumento 
para a produção de políticas públicas. Desta forma, o êxito que consideram ter obtido com o Programa está 
diretamente relacionado à proposta de gestão do município, em função do alinhamento da filosofia do Programa 
com as políticas locais, para além da questão político-partidária. Um ponto alto que exemplifica a questão da 
possibilidade de gestar a política pública foi a inovação da realização do Fórum de Secretários Municipais, o qual 
propiciou a discussão e o compartilhamento de experiências na gestão da educação especial nos municípios. A idéia 
de que o Fórum fosse do âmbito da discussão e não unicamente de normatização revelou-se um profícuo “espaço de 
diálogo e reflexão sobre as políticas”, pelos gestores. O Programa, por estas razões, foi exemplo de uma política 
pública “aberta,” onde os municípios puderam implementar as suas políticas de gerenciamento para o acordo 
firmado, uma política descentralizada, porém, compartilhada, onde se evidenciou o respeito à parceria, tanto na 
reivindicação do cumprimento das ações previstas quanto no apoio a estas ações. Instala-se, portanto, um “lócus” de 
poder político radicado no próprio município, que dá credibilidade para que este possa compreender-se como agente 
responsável e indispensável da política, que não apenas cumpre para com a política, mas que também delega e 
constrói junto a política pública. As Formações, por exemplo, propiciaram encontros entre professores e gestores, 
onde a discussão central sobre a educação especial na perspectiva inclusiva acabou gerando outros elementos de 
discussão da política educacional, possibilitando um entendimento das políticas públicas como ferramentas setoriais 
interligadas, como é o Ensino Fundamental de nove anos, por exemplo. Na avaliação do município, a avaliação do 
Programa deve ser diferenciada em cada Estado e em cada localidade, pois não há um sistema padronizado de metas 
que deviam ser atendidas: o resultado das Formações é muito mais um indicador da realidade de cada localidade, 
aquilo que pode pensar e que ainda necessita pensar a respeito da educação inclusiva, do que propriamente um meio 
linear de efetivação de uma “nova” política educacional. Por último, foi realizado um destaque para a relação 
empreendida pelo Ministério da Educação, através da SEESP, que passou a ser compartilhada com as localidades, 



 

que apresentam necessidades educacionais especiais e incluindo outros grupos de “não-

aprendizes”, numa rediscussão sobre a inclusão social de todos os alunos, especialmente, porque 

as escolas municipais atendem majoritariamente as classes populares. 

Atualmente113, no âmbito municipal está sendo implantada uma (01) sala de recursos, de 

caráter multifuncional; os apoios pedagógicos específicos são realizados por profissional da 

psicopedagogia e psicologia [20h cada], especialmente o trabalho com os professores, nas escolas. 

Tem havido uma reorganização para a ampliação deste atendimento, constituindo uma equipe 

interdisciplinar no município. A ação com o CIEP Especial também vem sendo rearticulada, pois 

esta instituição tem promovido algumas iniciativas importantes para a inclusão dos alunos na rede 

municipal, mas ainda sem uma parceria formal entre as mantenedoras114.  

O município ainda registra alunos matriculados exclusivamente na escola especial. As 

parcerias entre esta escola e as classes especiais, inclusive da mantenedora estadual, estão em 

andamento; a meta da parceria é assegurar matrícula na escola comum com o apoio da especial. 

Os casos de alunos com deficiência que já estão matriculados nas classes comuns têm sido 

estudados para que possam passar a receber o apoio da sala de recurso em implantação e 

assessoria da própria Secretaria. 

No geral, entre município e estado, o município de Cruz Alta contabiliza, em 2006, uma 

rede com 65 escolas: 44 municipais [23 de ensino fundamental + 21 de educação infantil] e 

21 escolas estaduais. Em termos do número total de alunos, considerando os controles internos 

da Secretaria Municipal e da CRE, são aproximadamente 11.762 alunos nas escolas estaduais e 

5.807 alunos matriculados nas escolas municipais, totalizando 17.569 alunos entre estas duas 

reses.  

Para a coordenadora, a “fase de sensibilização inicial” foi preliminarmente concluída, com 

a disseminação da idéia de que a escola pública municipal é para e de todos os alunos. Também, a 

consciência de que esta tarefa de democratização do processo escolar deve ser uma 

responsabilidade compartilhada entre a gestão municipal, a unidade de ensino e as famílias e 

                                                                                                                                                         
construída democraticamente, sem os tradicionais ranços hierárquicos de poder. Para a Secretária Municipal, as 
políticas foram demarcadas pelo agente federal, mas tiveram espaço para as readequações locais. 
113 Segundo relato da coordenadora do Programa, alunos com surdez já têm procurado vaga nas escolas da rede 
municipal para sua escolarização. 
114 De um trabalho pedagógico inicial extremamente segregado, a atual direção da escola vem promovendo algumas 
ações em prol da inclusão escolar dos alunos com deficiência que estudam na instituição, a maioria, com deficiência 
múltipla. O CIEP tem dado apoio pedagógico na forma de orientação e acompanhamento na fase do acesso destes 
alunos às escolas comuns, após o início do processo de inclusão. Está em discussão um redimensionamento da 
proposta político-pedagógica da instituição, para atendimento às Diretrizes (2001). 



 

sociedade como um todo115. Projeta-se para a nova fase, após o encerramento das atividades de 

2005 e 2006, uma nova etapa de articulações políticas. 

No que se refere ao atendimento aos alunos com deficiência em Cruz Alta por parte da 

esfera estadual, registra-se uma trajetória de atendimento e de serviços na área da Educação 

Especial através do atendimento prioritário em classes especiais localizadas em algumas das 

escolas desta mantenedora, inicialmente para alunos com deficiência mental e, posteriormente, 

ampliando para alunos com deficiência auditiva e deficiência visual. Para esta última, a classe 

especial logo foi operacionalizada como Classe de Recursos, ainda na década de 80. 

No final desta mesma década e início dos anos 90 houve a criação do primeiro CIEP 

Especial do Estado, conforme já relatado. 

Em relação às áreas específicas, a educação de surdos se faz presente no município desde 

1994, com a criação da classe especial autorizada. A perspectiva pedagógica é a do bilingüismo, 

considerando a LIBRAS [Língua Brasileira de Sinais] como a primeira língua dos surdos. 

Operacionalmente, estes alunos têm sido matriculados na classe especial apenas durante os Anos 

Iniciais; para a escolarização dos Anos Finais, a matrícula é realizada na classe comum, tendo a 

“classe especial de surdos” apenas como apoio. A dificuldade em termos de recursos humanos - 

Intérprete de Língua de Sinais - é considerada o maior entrave à inclusão destes alunos no município, 

comprometendo a continuidade dos estudos tanto no ensino fundamental quanto a continuidade 

dos estudos no ensino médio e profissionalizante. 

Já em relação à educação dos alunos com deficiência visual, existe uma articulação com as 

Associações e para atendimento na EJA [Educação de Jovens e Adultos], assim como já se pôde 

garantir o uso do Braile como apoio nos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental em 

função destas parcerias; os casos de alunos com surdocegueira são atendidos no CIEP Especial, 

mas pretende-se a inserção destes alunos no ensino comum com apoio de Sala de Recursos 

específica. 

Em termos de matrículas na educação especial na esfera estadual, estas estão praticamente 

estabilizadas. A causa do fenômeno é atribuída a não aceitação da deficiência por parte dos 

professores, ou seja, os alunos com deficiência são matriculados na escola comum, mas são 

ignorados em suas necessidades [reprovação]. Além disso, a outra dificuldade encontrada é a 

resistência das famílias em relação à deficiência de seus filhos; alguns pais não os matriculam na 

categoria “especial” após a avaliação realizada no CIEP Especial, situação em que os pais 
                                                 
115 Uma das preocupações da atual gestão da educação no município é a formalização de alguma parceria com a 
mantenedora estadual para assegurar apoio pedagógico específico ao conjunto dos alunos com deficiência que já 
estão matriculados, através das classes de recurso estaduais. 



 

ignoram o apoio pedagógico específico em turno inverso – “meu filho não tem problemas”. 

Neste sentido, a Coordenadoria tem pensado num trabalho de conscientização com os familiares 

sobre a necessidade de comparecimento a este serviço especializado, que é direito do aluno, 

inclusive. 

Em termos de redimensionamento das classes especiais para sala de recursos, apesar do 

Projeto Estadual116 desenvolvido, ainda não foi efetivada nenhuma alteração [estão tramitando 

dois processos de alteração]. Nos registros da Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da 

Educação, de 2000 a 2006, nenhuma Sala de Recursos estadual foi autorizada no município. Assim 

como nas demais CRE, concomitantemente à implementação do Programa Educação Inclusiva: 

direito à diversidade no âmbito municipal, a 9ª CRE117 coordenou o projeto da gestão estadual na 

sua área de abrangência; nesta Coordenadoria, entretanto, o projeto-piloto de inclusão escolar 

não foi implementado em função das dificuldades alegadas pelo Coordenador da Área: 

- insuficiência de professores capacitados em áreas específicas; 

- professores capacitados fora do exercício da função; 

- insuficiência de professores especialistas para atendimento das Salas de Recursos; 

                                                 
116 Em 2004, a Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto Escrevendo a Educação 
Especial, executado pela equipe desta Divisão em parceria com o CAP [Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual], também pertencente ao Departamento Pedagógico da SE/RS. A 
justificativa do projeto está fundamentada num diagnóstico da realidade que apontava, dentre outros: - uma 
necessária revisão da dinâmica de trabalho realizado no espaço especializado; - a reduzida articulação entre este 
espaço com as escolas e as CRE nas diversas regiões do Estado; - um entendimento equivocado entre os professores 
da rede estadual quanto à centralização do processo de inclusão como uma medida relacionada tão somente ao aluno 
com necessidades especiais e à educação especial; - desconhecimento, por parte de muitos docentes, a respeito do 
sujeito focalizado pela educação especial e das competências, papéis e função do professor que atua na educação 
especial; - confusão conceitual entre inclusão e integração de alunos com necessidades especiais na rede regular de 
ensino, tanto na escola comum quanto na escola especial; - fragilidade na formalização de uma rede de atendimento 
que mantenha consenso entre os objetivos da educação especial e as necessidades demandadas pelo aluno, sua 
família e a escola dentro dos parâmetros filosóficos da Educação para Todos; - número insuficiente de profissionais 
compondo as equipes da Divisão de Educação Especial e CAP/RS diante da demanda por orientação in loco das 
trinta CRE. Sua operacionalização baseou-se em descentralização das ações, compartilhamento das responsabilidades 
e racionalização de recursos humanos e do contingente financeiro, através da organização de orientação à demanda a 
partir de cinco Núcleos Regionais. Os objetivos e metas foram: 1ª etapa - formalizar, de modo conjunto, um plano 
estratégico de metas e ações na educação especial entre as 30 CRE e Divisão de Educação Especial da SE; 2ª etapa - 
formalizar uma rede de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, envolvendo os 
profissionais das CRE e diretores de escolas; 3ª etapa - co-construção de uma rede de atendimento ao aluno com 
necessidades educacionais especiais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul a partir de estratégias elaboradas 
pelos profissionais que atuam nas CRE, equipes diretivas das escolas e professores de todos os níveis e modalidades 
do sistema estadual de ensino. Tivemos a oportunidade de acompanhar o 2º Encontro da 3ª Etapa [novembro de 
2006], onde foi realizada a culminância do projeto com a participação dos representantes de cada CRE; nesta 
oportunidade, foram realizadas apresentações sobre os projetos desenvolvidos em cada localidade, elaborados no 1º 
Encontro desta etapa, assim como uma avaliação geral da situação da inclusão escolar nos município de abrangência 
de cada Coordenadoria. As informações subsidiadas na íntegra estão no anexo C. 
117 A 9ª CRE é composta por onze (11) municípios. Nesta Coordenaria, vinte e duas (22) escolas têm matrículas de 
educação especial. Em Cruz Alta, são cinco (05) escolas nas quais predominam classes especiais para deficiência 
mental e para deficiência auditiva; Salas de Recurso para deficiência visual; uma escola especial para deficiência 
múltipla (CIEP Especial). 



 

- postura resistente dos professores que atuam nas classes especiais na transformação 

destas em espaços pedagógicos de apoio; 

- despreparo da gestão escolar na implementação e normatização das diretrizes da 

educação especial na perspectiva da inclusão. 

A ação do projeto foi um trabalho de revisão da fundamentação das escolas especializadas 

e das classes especiais que prestam o atendimento educacional especializado a respeito do 

processo de inclusão escolar, em função de que estas unidades escolares que trabalham com os 

espaços especializados são altamente segregadoras, comprometendo, portanto, o trabalho de 

conscientização e de mudança de visão sobre os alunos com deficiência junto às demais escolas 

da rede. Também houve trabalho de reavaliação dos projetos político-pedagógicos das escolas 

comuns frente ao contexto da educação inclusiva.  

 

B. Aspectos político-pedagógicos das mudanças na gestão para a estruturação do sistema 

educacional inclusivo: ações desenvolvidas pela esfera municipal para garantia do acesso 

e da permanência118  

 

[ Acesso 

“O acolhimento é fundamental para a permanência na escola, mas são fases diferenciadas! 

Não se trata apenas do direito à educação, mas é preciso passar por ela, sim. Além do direito do 

aluno, se teve primazia para com o respeito ao professor que fará este acolhimento” [Fala da 

Coordenadora do Programa Educação Inclusiva: direito a diversidade - Cruz Alta]. 

Conforme apreciação do percurso de implementação relatado no item anterior, este 

município-pólo utilizou-se do Programa em tela muito mais como uma ferramenta de diagnóstico 

da realidade e de sensibilização da temática do que propriamente como uma ferramenta de 

                                                 
118 Como instrumentos analíticos de construção dos contextos políticos dos municípios-pólo, utilizamos os 
elementos do Direito Educacional que fazem referência às questões do acesso e da permanência dos alunos com deficiência 
em seus processos de escolarização; desta forma, acesso e permanência foram considerados neste trabalho como os dois 
grandes eixos para a efetivação de um sistema educacional inclusivo. A partir destes dois ícones, portanto, 
esquematizaram-se algumas categorias já disponibilizadas pela vasta literatura sobre inclusão, como ferramentas 
auxiliares para a construção dos “contextos glocais”, selecionando as ações relatadas nos municípios-pólo, as 
quais foram enquadradas numa ou noutra categoria: 1. questões gerais para o acesso; 2. questões relativas à 
permanência: estruturação pedagógico-administrativa [planejamento; capacitação e qualificação de recursos humanos; 
estrutura pedagógica - Apoio Pedagógico Específico]; currículo [adequações de pequeno e grande porte] e; áreas 
específicas. Espera-se, com esta estratégia, demonstrar um pouco da vicissitude local e sua aproximação ou 
distanciamento do panorama global. Além disso, atentou-se para o indicativo do Programa em relação aos elementos 
apontados como fundamentais à construção de sistemas educacionais inclusivos: mudanças na gestão, na formação de 
professores e nas metodologias. 



 

orientação pragmática. Senão observado o caminho percorrido, corre-se o risco de dizer que este 

município tenha realizado poucas ações efetivas em relação ao acesso e à permanência. Percebe-

se, por outro lado, que a configuração local permitiu, nos dois anos, a aproximação à discussão e 

à política de inclusão escolar, até então, pouco tensionadas na prática. Neste sentido, portanto, 

cumpre que se indique as ações a serem providenciadas pelo município na construção de um 

sistema inclusivo, a partir da realidade percebida nas Formações e nas ações de desenvolvimento 

do Programa. 

 

Ação 1: Inserção dos princípios da educação inclusiva nos regimentos das escolas; 

Ação 2: Desenvolvimento de políticas intersetoriais com demais Secretarias Municipais. 

 

[ Permanência 

 

|questões relativas à estruturação pedagógico-administrativa119 

 

1. Planejamento 

Ação 1: Revisão e reorganização da atribuição e do funcionamento das classes e escolas especiais já 

existentes e em funcionamento 

Ação 2: Ampliação da equipe de Educação Inclusiva na Secretaria Municipal de Educação para 

apoiar a gestão da inclusão escolar nas escolas. 

 

2. Capacitação e qualificação de recursos humanos 

Ação 1: Criação de equipe interdisciplinar [psicologia, psicopedagogia, profissionais da área da 

saúde, etc.] para apoio pedagógico específico ao processo de inclusão escolar. 

 

3. Estrutura pedagógica: APE [Apoio Pedagógico Específico] 

                                                 
119 Neste quesito, “reestruturação pedagógico-administrativa” significa toda e qualquer revisão ou reformulação 
tomada em relação a aspectos gerenciais e administrativos nas unidades escolares ou no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, tanto em termos de redistribuição, contratação ou alocação de recursos humanos quanto de 
medidas de infra-estrutura em geral, como quaisquer outras ações de formação para garantir a permanência do aluno 
no processo educacional. 



 

Ação 1: Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais; 

Ação 2: Construção de parceria formal com as escolas especiais120 para que estas ofereçam apoio 

pedagógico específico. 

 

|questões relativas ao currículo121: adequações de pequeno122 e grande porte123 

                                                 
120 Estas instituições sempre foram “tradicionais” no atendimento às pessoas com deficiência em Cruz Alta. Apesar 
disto, a Coordenadora relata uma duplicação de ações e uma desarticulação com as escolas públicas. Hoje existe a 
tendência em procurar consolidar estas parcerias pela importância do atendimento educacional especializado que é 
prestado por estas instituições, embora se faça necessário uma revisão das atribuições e, principalmente, das 
concepções de cada segmento envolvido com o aluno.  
121 Para este quesito, utilizamos as orientações vigentes no país, normatizadas pelo documento Adaptações Curriculares 
[1999], o qual também é uma das bases de orientação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, conforme 
segue: “As adequações curriculares constituem (...) possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário, para 
torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um 
currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas 
circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em 
critérios que definem: • o que o aluno deve aprender; • como e quando aprender; • que formas de organização do 
ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; • como e quando avaliar o aluno. Para que alunos com 
necessidades educacionais especiais possam participar integralmente em um ambiente rico de oportunidades 
educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, destacando-se entre eles: • a 
preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores; • o apoio adequado e recursos especializados, 
quando forem necessários; • as adequações curriculares e de acesso ao currículo. Algumas características curriculares 
facilitam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, dentre elas: • Flexibilidade; • Acomodação 
do trabalho previsto às necessidades dos alunos; • Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. As adequações 
curriculares apóiam-se nesses pressupostos para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, 
objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Estão 
focalizadas, portanto, na interação entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem 
propiciadas. Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou de situações especiais de educação 
realizando-se, preferencialmente, em ambiente o menos restritivo e pelo menor período de tempo, de modo a 
favorecer a promoção do aluno a formas cada vez mais comuns de ensino (...) As adaptações curriculares não devem 
ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 
aluno. Realizam-se em três níveis: • no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); • no currículo desenvolvido 
na sala de aula; • no nível individual” (BRASIL, MEC/SEESP, 2006, p. 61-8). Neste caso, estamos trabalhando com 
a idéia da gestão municipal como elemento de divulgação e co-promotor destas adequações nas unidades escolares. 
122 Aqui, agrupamos todas as ações relatadas e desenvolvidas pelo município em termos das várias adequações deste 
porte: - organizativas [agrupamentos dos alunos; organização didática da aula; organização do espaço e dos 
períodos das atividades]; relativas aos objetivos e conteúdos [priorização de áreas ou unidades de conteúdos; 
priorização de tipos de conteúdos; priorização de objetivos; seqüenciação; e eliminação de conteúdos secundários]; 
avaliativas [adequação de técnicas e instrumentos; modificação de técnicas e instrumentos; nos procedimentos 
didáticos e nas atividades; modificação de procedimentos; introdução de atividades alternativas às previstas; 
introdução de atividades complementares às previstas; modificação do nível de complexidade das atividades; 
eliminação de componentes; seqüenciação de tarefas; facilitação dos planos de ação; adaptação dos materiais]; e de 
temporalidade [modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos previstos]. 
123 Nas adequações de grande porte agrupamos novamente as ações desenvolvidas pelo município que se enquadram 
no que descreve o documento das Adaptações Curriculares sobre as adequações deste porte: - nos elementos 
curriculares [objetivos; conteúdos; metodologia e organização didática; organização; avaliação; e temporalidade]. É 
neste domínio que estão previstas as adequações de maior impacto, para atender às necessidades especiais dos alunos 
quando estas forem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos significativas. De um 
modo geral constituem estratégias necessárias quando os alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, como 
resultado, entre outros fatores: • da discrepância entre as suas necessidades e as demandas das atividades e 
expectativas escolares; • da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, na medida do 
avanço na escolarização. Tais adequações focalizam as capacidades, o potencial, a zona de desenvolvimento proximal 
(nos termos de Vygotsky) e não se centralizam nas deficiências e limitações do aluno, como tradicionalmente ocorria. 



 

 Conforme o momento atual das políticas de inclusão escolar no município, ainda não 

havia sido desenvolvido ações de adequações e/ou alterações curriculares específicas na gestão da 

rede municipal ou nas unidades escolares. Como foi enfatizada, a circunstância atual promoveu 

um movimento de diagnose e reflexão a estas questões, assim como de abertura a estas 

possibilidades educacionais. 

 

|questões educacionais em áreas específicas e outras necessidades 

O município de Cruz Alta deflagrou um movimento de educação inclusiva, pautado no 

direito de todos à educação pública; entretanto, conforme sinalizado, é a partir desta condição 

iniciada que as mudanças serão construídas. Neste sentido, não foi relatado nenhuma questão 

educacional específica das áreas das deficiências. 

O município já sistematizou a ampliação da discussão sobre os alunos com deficiência 

para a questão dos alunos em condições sociais desfavoráveis, utentes da educação pública 

municipal. A educação das classes populares foi citada como área a ser priorizada na educação 

inclusiva. 

 

Relacionando, finalmente, o contexto local do município de Cruz Alta às informações 

censitárias e a sua história educacional político-institucional, encontramos uma rede de educação com 

presença da modalidade de educação especial desde o fim da década de 70 e início dos anos 80. 

Um fato peculiar que este município agrega à história da educação especial no Estado foi 

a criação de uma escola municipal de educação especial, existente até hoje, independente da 

instituição APAE. Igualmente, é o município que recebeu a primeira, e uma das poucas, escolas 

especiais estaduais de tempo integral - CIEP Especial. Ou seja, para além das classes especiais, Cruz Alta 

conta com uma estrutura de atendimento especializado há considerável tempo, em relação à 

realidade das demais cidades do Estado. 

Em termos do atendimento educacional especializado oferecido, considerando as três 

dependências administrativas, no ano de 2000 este município contava com cento e noventa e 

cinco (195) matrículas em escolas especiais e mais quarenta e oito (48) matrículas em classes 

especiais, totalizando duzentos e quarenta e três (243) matrículas em espaços segregados. 

Em 2005, este indicador teve um discreto aumento, atingindo as marcas de duzentos e trinta e 

três (233) matrículas em escolas especiais e mais cinqüenta e três (53) matrículas em classes 

especiais, totalizando duzentos e oitenta e seis (286) matrículas em espaços segregados; os alunos 



 

CRUZ ALTA 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR
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CRUZ ALTA 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL
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CRUZ ALTA 2006: SITUAÇÃO FINAL DE 
MATRÍCULAS

Ensino Fundamental Regular e Especial, 
Alunos Incluídos e Total de Alunos atendidos 

pela Educação Especial

Alunos EE
Total 
Geral
360

Alunos EE
Ens.Fund.
234

Alunos EE
Incluídos
85

Alunos EE
demais 
níveis
275

Ens.Fund.
Regular
10.756

“incluídos” 124 totalizaram cinqüenta (50) matrículas, dando um índice final de trezentos e trinta 

e seis (336) alunos considerados nas matrículas de educação especial. 

O perfil do atendimento em educação especial no contexto geral do ensino fundamental 

regular do município, de acordo com os resultados preliminares do Censo Escolar 2006, aponta a 

seguinte configuração:  

 Da totalidade de aproximadamente 

onze mil (11.000) matrículas no ensino 

fundamental, duzentos e trinta e quatro 

(234) são de alunos com deficiência 

matriculados, portanto, em classes e/ou 

escolas especiais; os alunos “incluídos”125 no 

ensino fundamental regular contabilizam 

aproximadamente oitenta e cinco (85) 

matrículas. É a esfera estadual que 

contabiliza o maior número de matrículas no 

total de matrículas de ensino fundamental 

neste município. 

 As matrículas de ensino fundamental 

realizadas exclusivamente em classes e/ou 

escolas especiais acompanham a tendência anterior, pois é a esfera estadual que agrega o maior 

número destas matrículas, o que pode ser justificado pelo número considerável de classes 

especiais do município, assim como pela presença da escola especial.  

 

 

                                                 
124 O número de matrículas de alunos “incluídos” passou a ser contabilizado no Censo Escolar a partir de 2004. 
125 No Censo Escolar INEP/MEC, os dados dos alunos “incluídos” aparecem em item anterior ao total do ensino 
fundamental, como categoria da educação especial, posição que pode acarretar alguma distorção de interpretação. 



 

CRUZ ALTA 2006: Matrículas EDUCAÇÃO 
ESPECIAL
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Em relação aos alunos com deficiência que foram contabilizados como matrícula de 

educação especial pelo Censo, porém, “incluídos”, a realidade do município está demonstrada no 

gráfico que segue.  

As matrículas de alunos com deficiência, realizadas no 

âmbito do ensino comum, são efetuadas em maior 

número pela esfera municipal126 (55%), seguida pela 

estadual127 (34%). Este indicador também é 

importante na questão da garantia do acesso de alunos 

com deficiência à educação pública, pois é a esfera 

estadual que agrega o maior número de matrículas no 

nível do ensino fundamental (57%), o índice que 

contrabalança o dado de maior participação desta esfera nas matrículas de ensino fundamental 

especial. 

 Finalmente, um último dado que contribui 

com a análise da situação do município frente às 

políticas públicas de inclusão escolar: o total de alunos 

com alguma deficiência, considerando os alunos 

matriculados no ensino fundamental especial, mais os 

alunos “incluídos” e os dos demais níveis e/ou 

modalidades. 

 O último levantamento aponta 

aproximadamente cento e oitenta e sete (187) alunos com alguma deficiência estão vinculados à 

esfera estadual128; cento e uma (101) matrículas, por sua vez, estão vinculadas à esfera 

municipal129, restando somente setenta e duas (72) na esfera privada. Consideramos este um dado 

muito relevante para análise: o fato de a maioria incontestável das matrículas de alunos com 

deficiência no município (80%) ser vinculada à escola pública, ainda que em classes e/ou escolas 

especiais, porém, com regime público. Em termos de garantia de acesso à escola, pública e 

                                                 
126 No controle interno da Secretaria, este número alterou-se para 52 alunos no ensino fundamental que 
apresentam, entre eles, deficiência mental, deficiência física, condutas típicas, baixa visão, autismo e Síndrome de 
Down. Na educação infantil, são 14 alunos que apresentam baixa visão, condutas típicas e Síndrome de Down. 
Total: 66 alunos. Considerando os dados locais, há um aumento no número de alunos “incluídos” apontados pelo 
Censo INEP/MEC. 
127 O controle interno da 9ª CRE apontou 42 matrículas. 
128 O controle interno da 9ª CRE apontou 192 matrículas de educação especial nas classes especiais/ou escolas 
especiais estaduais: 43 com deficiência mental; 10 com deficiência auditiva; 09 com deficiência visual; e 130 com 
deficiência múltipla. 
129 No controle interno da Secretaria, este número alterou-se para 111 alunos. 



 

gratuita, portanto, este dado parece muito relevante. Por outro lado, ao considerar as dificuldades 

relatadas pela Coordenadoria de Educação da região, este dado também é perturbador no que diz 

respeito à questão da permanência, pois foi relatada uma grande dificuldade em realizar o 

processo de inclusão escolar de alunos com deficiência nas escolas estaduais, por várias razões. 

Como a esfera municipal vem iniciando o trabalho nesta questão, é possível pensar que, ainda, 

grande número de alunos com deficiência, lotados nas classes comuns ou nas classes especiais das 

escolas comuns, não venham sendo atendidos adequadamente, pelas dificuldades com os 

recursos humanos e o número tímido de apoios pedagógicos especializados, se bem que 

tradicionalmente a esfera municipal busca este complemento para seus alunos junto às classes de 

recursos da rede estadual sendo a dificuldade, portanto, em realizar tal atendimento dentro da 

própria estrutura da rede municipal. 

Para além destas conclusões, este dado também foi destacado para destacar a importância 

do planejamento de políticas de apoio pedagógico específico e de formação de professores, uma vez que, 

independentemente do lócus de inserção [classes comuns ou classes e escolas especiais], estes 

alunos apresentam algumas necessidades específicas durante o processo de escolarização, as quais 

não sendo devidamente contempladas acarretam em barreiras à aprendizagem. Isto posto, é 

fundamental considerar a totalidade destes alunos que já acessaram a escolarização por alguma via 

[comum ou especial] e a necessária provisão destes apoios para a garantia da permanência, com 

qualidade, para continuidade do processo de educação. 



 



 

[4] 

ESTRELA 

 

Os primeiros colonizadores chegaram a Estrela no ano 1856, época em que foi 

instalada a Fazenda Estrela, de propriedade do Cel. Victorino José Ribeiro, cujas 

terras pertenciam administrativamente à freguesia de São José do Taquari, hoje 

município de Taquari. Quando os primeiros colonizadores chegaram à região, eles perceberam 

uma intensa luz num pântano. Na verdade era apenas o reflexo da lua cheia que estava ali, porém 

eles acreditaram que era uma estrela cadente. Daí surge a denominação de Estrela.  

Estrela se emancipou em 20 de maio de 1876, conforme a Lei nº 1044, 

sancionada pelo Conselheiro Tristão de Alencar Araripe. Presidente da 

Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. O líder do movimento 

emancipacionista e fundador de Estrela foi Antônio Victor Sampaio Menna Barreto. 

 

 

|4.1 DADOS GERAIS130 
[Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul] 

 

População Total (2005): 27.681 habitantes 

Área (2005): 184,2 km² 

Densidade Demográfica (2005): 150,3 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2000): 3,56 % 

Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 73,98 anos 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (2005): 5,76 por mil nascidos vivos 

PIB pm (2004): R$ mil 450.768 

PIB per capita (2004): R$ 15.596 

Data de criação: 20/05/1876 (Lei nº. 1044) 

Município de origem: Taquari 

                                                 
130 Prefeito: Celso Brönstrup. PPS, no cargo até 2008. 
 



 

|4.2 DADOS EDUCACIONAIS 

4.2.1 PERFIL DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO131 

 

A. Informações censitárias: matrícula inicial em classes e escolas especiais, alunos “incluídos” e professores atuantes na Educação Especial 

QUADRO [1]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - CLASSES ESPECIAIS ESTRELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Os indicadores utilizados nesta compilação de dados são uma reprodução dos produzidos e utilizados pela Secretaria de Estado da Educação do RS; neste caso, foram mantidos, 
tanto em 2000 quanto em 2005, às designações atribuídas às deficiências e os critérios e a seqüência da distribuição dos elementos de pesquisa. FONTE: SIED/MEC - Censo 
Escolar 2000 e 2005 - Dados Finais. 
132 Estes dados resultam da soma dos indicadores de Matrícula CLASSES ESPECIAIS - EF com Matrícula CLASSES ESPECIAIS [demais níveis e modalidades de educação]. 
133 Os dados dos alunos “INCLUÍDOS” foram retirados do Censo Escolar INEP/MEC. No controle da Secretaria Estadual de Educação esta categoria é encontrada como 
“ALUNOS ESPECIAIS CLASSE COMUM - com e sem APE”. 

COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO INDICADORES 

2000 2005132 

CLASSES ESPECIAIS CLASSES ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV SS SL SC F M A SD MU CT I133 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 3 0 0 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 0 0 6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 3 0 5 
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58 26 + 5: 31 



 

 

QUADRO [2]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - ESCOLAS ESPECIAIS ESTRELA 

 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

ESCOLAS ESPECIAIS ESCOLAS ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV - SS SL SC F M A SD MU CT 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1
0
0 

0 16 13 7 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1
0
0 

0 16 13 7 
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102 136 



 

LEGENDAS 

 

2000 

V: VISUAL 

A: AUDITIVA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

MU: MÚLTIPLA 

S: SUPERDOTADO 

CT: CONDUTAS TÍPICAS 

O: OUTROS 

 

 

 

 

 

2005 

C: CEGUEIRA 

BV: BAIXA VISÃO 

SS: SURDEZ SEVERA/PROFUNDA 

SL: SURDEZ LEVE/MODERADA 

SC: SURDOCEGUEIRA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

A: AUTISMO 

SD: SÍNDROME DE DOWN 

MU: MÚLTIPLA 

CT: CONDUTAS TÍPICAS  

I: “INCLUÍDOS" 

 

QUADRO [3]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - PROFESSORES ESTRELA 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

SEM Formação Específica SEM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 0 REDE ESTADUAL 0 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 0 

REDE PARTICULAR 7 REDE PARTICULAR 0 

TOTAL 7 TOTAL 0 

COM Formação Específica COM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 6 REDE ESTADUAL 1 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 0 

REDE PARTICULAR 0 REDE PARTICULAR 7 

TOTAL 6 TOTAL 8 
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TOTAL GERAL 13 TOTAL GERAL 8 

 

 



 

B. Resumo das informações censitárias 

 

QUADRO [4]: ALUNOS - EE ESTRELA 

Período: 2005 

TOTAIS CATEGORIAS REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A MATRÍCULAS 2.736 4.034 1.075 7.845 

B MATRÍCULAS NA EE 0 26 136 162 

C ALUNOS INCLUÍDOS 03 0 02 05 

 

QUADRO [5]: ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO ESTRELA 

Período: 2005 

CARACTERÍSTICA REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A SALA DE 
RECURSOS134 

0 01 0 01 

B CLASSES ESPECIAIS 0 03 0 03 

C ESCOLAS ESPECIAIS 0 0 01/APAE 01 

 

QUADRO [6]: DEMONSTRATIVO FINAL DA DEMANDA E DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO ESTRELA 

Período: 2005 

A ALUNOS DA REDE 7.845 

B ALUNOS COM MATRÍCULA EM EE 162 

C ALUNOS INCLUÍDOS 05 

D SALAS DE RECURSOS 01 

E CLASSES ESPECIAIS 03 

F ESCOLAS ESPECIAIS 01 

 

                                                 
134 A denominação encontrada varia entre Sala de Recursos, Sala de Integração e Recursos e Sala de Apoio Pedagógico. 



 

C. Características da APAE no município135 

Entidade filiada: Estrela                 Atualizado: set/06 
Nome (Município): Estrela                    Telefone: (51) 37121432 
Endereço: Rua Cônego Pedro Hillesheim, 61 - Bairro Cristo Rei 
E-mail: apae.estrela@bewnet.com.br  
CNPJ: 89.071.732/0001-86 
 
Nome do Presidente: Paulo César de Oliveira Madeira  Telefone: 3712.1447 / 9996.7552 
Endereço: Rua Léo Joas, 297 
Nome do Vice Presidente: Valdir Goulart Machado  Telefone: 37122867 
Endereço: Rua 13 de Maio, 112 
 

Identificação da Escola 
Mantenedora de Escola (marcar com X): APAE (   )   /   Município (   ) 
 
Nome da Escola: E.E.E. Cantinho do Sorriso - APAE Estrela  
Endereço da Escola: Rua Cônego Pedro Hillesheim, 61 - Bairro Cristo Rei 
Telefones da Escola: (51) 3712-1432 E-mail: apae.estrela@bewnet.com.br  
Nome do Diretor (atual) da Escola: Clênia Fermina Wülfing 
Telefone do diretor: 37122795 / 96859663 
 
Nº. Municípios atendidos pela APAE:  
Nº. salas de aula: 10 
Nº. de alunos matriculados: 135 
Nº. alunos residentes zona rural: 15 
Tipo de oficinas mantidas: Culinária, Artesanato 
Nº. alunos atendidos em oficinas: 28 
 
Nº. total de alunos incluídos na rede de ensino Estadual, Municipal e particular até 2006: 2 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio com o Estado: 15 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio c/ o Município: 0 
 
Nº. no Censo Escolar do MEC: 43.179.290 
Nº. de Registro no CEED (Conselho de Educação do RS): Port. 7740/01 
 
Nº. de professores contratados: 4 
Nº. prof. cedidos pelo Município: 1 
Nº. prof. cedidos pelo Estado: 2 
Nº. total de professores: 7 
Nº. total de técnicos: 7 
Nº. de Voluntários: 5 

Nº. de outros empregados: 14 

                                                 
135 Informações cedidas pela Coordenação Pedagógica da Federação Estadual das APAES do Rio Grande do Sul. O papel 
da APAE na região é reconhecido pela população e pelo segmento educacional como um todo, pois se trata de uma 
instituição com longa data no município. Está em seus propósitos proporcionar ao aluno condições favoráveis à 
construção de um processo educacional onde desenvolva suas potencialidades, senso crítico-reflexivo, tornando-o 
capaz de transitar intelectual e emocionalmente pela sociedade; agrega a maioria das matrículas de educação especial 
do município e já se transformou em escola de ensino fundamental, organizada por ciclos e reconhecida pelo Conselho 
Estadual de Educação. 



 

4.2.2 CAMINHOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Com o propósito de agregar mais 

elementos à construção dos panoramas políticas 

locais de inclusão escolar136, esta seção foi 

estruturada a partir dos Relatórios do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, construídos 

pelos municípios-pólo após a realização dos Cursos 

de Formação de Gestores e Educadores137, 

respectivamente, nos anos 2004, 2005 e 2006. 

Considerando os elementos exigidos aos 

municípios-pólo, este trabalho investigativo 

pautou-se em observar alguns elementos presentes 

na quasi-avaliação. 

 

                                                 
136 Consideramos que os referidos Relatórios também podem ser considerados fontes importantes dentre os textos 
políticos que fornecem, para além de dados e descrição de atividades realizadas, vestígios da concepção de educação 
inclusiva colaborando, desta forma, com a elucidação do paradigma local e das possíveis configurações políticas de 
inclusão escolar que deste decorrem. 
137 Conforme Documento Orientador: VI – DA FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES 
a) A formação dos gestores e educadores dos municípios-pólo, que integram o Programa Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade, se realiza a partir dos Seminários Nacionais de Formação de Gestores e Educadores e da sua 
disseminação nos municípios-pólo e nas respectivas áreas de abrangência. 
(...) 
c) O II Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores do Programa terá duração de 40h e certificado 
emitido pela SEESP/MEC. 
d) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser elaborados conforme orientações 
previstas no formulário (anexo II). 
e) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser enviados para o MEC/SEESP, 
conforme cronograma de execução (anexo III) e sua realização deverá acontecer após o parecer técnico da SEESP. 
f) O Curso de Formação de Gestores e Educadores dos municípios-pólo e da área de abrangência deverá acontecer 
em uma única ação. 
g) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão destinados aos professores que atuam nas classes 
comuns do ensino regular, educadores que atuam no apoio educacional especializado, diretores, coordenadores 
pedagógicos e demais profissionais da educação. 
h) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores do município pólo com os municípios da abrangência terão 
carga horária de 40 (quarenta) horas e a certificação aos cursistas deverá ser emitida pela secretaria de educação do 
município-pólo. 
i) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão coordenados pelos profissionais dos municípios-pólo 
designados pelos Secretários de Educação. 
j) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser ministrados por profissionais com currículos que 
comprovem trabalhos desenvolvidos na área. 
k) Os professores instrutores dos cursos deverão abordar as temáticas a partir da concepção do Programa, que se 
fundamenta nas bases filosóficas da educação inclusiva. 



 

Nestes casos, as pesquisas limitam-se a responder perguntas muito simples, porém 
importantes do ponto de vista da geração de informações que permitam ampliar o 
estoque de conhecimento a respeito das ações do governo, das ações de formação e 
das ações e reações dos envolvidos no processo (professores, alunos, famílias, 
sociedade, etc.), viabilizando, desta forma, avaliações mais aprofundadas no futuro e 
maior transparência do processo. Efetivamente, devem responder às seguintes 
questões: (a) quantas pessoas são atendidas por um determinado programa; (b) como (de 
que maneira, através de quais mecanismos operacionais, institucionais, e financeiros, 
modo de gestão, etc.); (c) qual o montante de recursos alocados. Além disso, pode ser 
realizada uma análise de conteúdo do programa ou política, independentemente do timing 
de sua implementação: quais os valores ou princípios (de justiça, eqüidade social, etc.) são 
norteadores da política que o tornam preferível (ou não) a outro, sob a perspectiva da 
universalização da cidadania e da democratização do Estado (CASTRO, 1989 apud 
BRIZOLLA, 2005, p. 33). 

 

Do município de Estrela foram obtidos alguns dados a partir dos Relatórios de 2005 e 

2006138. 

 

|Contexto e objetivos das Formações 

 

◘ Contexto de realização: atendimento ao compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Estrela e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial - SEESP. 

◘ Objetivos: 

Geral: Garantir o acesso e permanência de todas as crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino, bem como disseminar a 

política de construção de sistemas educacionais inclusivos e apoiar o processo de 

implementação nos municípios brasileiros. 

Específicos 

Informar e sensibilizar os novos gestores e educadores dos municípios-pólo e da área de 

abrangência sobre a importância do Programa; 

Subsidiar filosófica e tecnicamente o processo de transformação de sistema educacional 

brasileiro em sistemas educacionais inclusivos; 

Fortalecer as ações previstas para continuidade do programa. 

                                                 
138 Este município-pólo foi um dos últimos três municípios integrados ao Programa no ano de 2005. 



 

◘ Metas 

Divulgar o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade – MEC/SEESP (Ministério da 

Educação e Cultura / Secretaria de Educação Especial); 

Realizar, numa ação compartilhada com MEC/SEESP, um Curso de Formação de 

Gestores e Educadores para co-responsabilizar gestores e educadores dos municípios da 

área de abrangência do município-pólo Estrela na implementação e consolidação do 

Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade; 

Construir mecanismos de colaboração entre setores da educação para efetivar a 

transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos; 

Socializar com os cursistas experiências inclusivas, com o objetivo de sensibilizá-los para 

ações efetivas nas suas escolas e comunidades para assegurar o acesso e a permanência de 

alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns; 

Oportunizar a gestores, diretores, educadores, professores, coordenadores a interação 

permanente e a participação ativa nos momentos de estudos, reflexões e troca de 

experiências sobre “Educação Inclusiva” programados para o Curso de Gestores e 

Educadores. 

 

[2005 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 09, 10 e 11 de novembro 

(b) Número de participantes 

◘ Trinta e sete (37) cursistas dos municípios da área de abrangência: Anta Gorda, Arroio 

do Meio, Brochier, Capitão, Cruzeiro do Sul, Fontoura Xavier, Forquetinha, General 

Câmara, Imbé, Lajeado, Marquês de Souza, Nova Bréscia, Passo do Sobrado, Paverama, 

Progresso, Santa Clara do Sul, São José do Herval, Taquari, Teutônia e Vale Verde. 

Participação integral de todos os municípios. 

◘ Cento e setenta e seis (176) cursistas do município-pólo; 

◘ Outros: representantes de escolas públicas estaduais; representantes da 3ª 

Coordenadoria Regional de Educação; representantes das escolas particulares de Estrela; 

representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estrela; professores 



 

das escolas municipais de ensino fundamental; diretores de escolas municipais de 

educação infantil. 

(c) Atividades: palestras, grupos de trabalho e leituras de textos139 

(d) Temas e Capacitadores 

TEMAS CAPACITADORES 
Concepções, Princípios e Diretrizes de 
um Sistema Educacional Inclusivo 

♦Doutoranda em Educação; Mestre em Educação 

A Inclusão de Alunos com Necessidades 
Educativas Especiais 

♦Doutor em Ciências do Movimento Humano 

Um olhar psicanalítico sobre a Inclusão 
de crianças com necessidades educativas 

especiais em uma escola regular 

♦Mestre em Psicologia do Desenvolvimento 

Valores e Paradigmas na Atenção às 
pessoas com Deficiência 

♦Doutoranda em Educação; Mestre em Educação. 
Especialista em Saúde Pública. 

 
Referenciais Nacionais de Sistemas 

Educacionais Inclusivos: o Município, a 
Escola e a Família 

♦Doutoranda em Educação. Mestre em Educação. 
Graduação em Pedagogia Educação Especial. 
Formação Complementar em Extensões 
Universitárias: Curso de Capacitação Docente em 
EAD; Formação na Área da Deficiência Visual; 
Formação na Área de Deficiência Mental; Educação 
Inclusiva: Compromisso Político com a Diferença. 

Orientações e Marcos Legais para a 
Inclusão 

♦Doutoranda em Educação. Mestre em Educação. 
Especialista em Educação Especial/Área das Altas 
Habilidades. 

Inclusão: um desafio para os sistemas 
educacionais - Superdotação/Altas 

Habilidades 

♦Doutoranda em Educação. Mestre em Educação. 
Especialista em Educação Especial/Área das Altas 
Habilidades. 

 
Experiências Educacionais Inclusivas 

♦Escola Estadual Irmã Branca 
♦Colégio Evangélico Alberto Torres 
♦Escola de Estrela - Colégio Santo Antônio 
♦Instituto Educacional Estadual Estrela da Manhã 

 

TEMÁTICA DO TRABALHO 
INCLUSÃO: UM DESAFIO PARA OS SISTEMAS EDUCACIONAIS 

GT Tema específico Coordenadoras 
 
1 

 
Deficiência Auditiva 

♦Pós-graduada em Educação para Surdos. Professora de alunos 
com deficiência auditiva/surdos (Lajeado) 
♦ Curso de Capacitação na Área da Deficiência Auditiva (420h). 
Atuação na APAE com alunos deficientes auditivos/surdos 
(Lajeado) 

 
 
2 

 
 

Deficiência Visual 

♦Curso de capacitação de professores para atuação na área da 
Educação do Deficiente Visual. Atuação como professora de 
alunos deficientes visuais (Lajeado) 
♦Pós-graduação em Educação Especial/Área da Deficiência 
Visual. Atuação como professora de alunos com necessidades 

                                                 
139 Estava previsto que todos os cursistas fizessem leituras prévias de textos sobre Educação Inclusiva, a fim de 
despertar o interesse e a motivação para a participação no curso, com posterior reflexão sobre o seu compromisso 
como gestores e/ou educadores em assegurar a todas as crianças e adolescentes a igualdade de condições para o 
acesso e a permanência na escola, sem qualquer discriminação. As leituras corresponderão a 04 (quatro) horas de 
curso. 



 

especiais na área da visão (Lajeado) 

 
3 

 
Deficiência Mental 

♦Docente da Educação Especial na área da Deficiência Mental. 
Coordenadora de oficinas pedagógicas com deficientes mentais, 
em Estrela 
♦Pós-graduação em Psicomotricidade; mãe de adolescente com 
Síndrome de Down (Estrela) 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados: 

- avaliação global; 

- avaliação das palestras de formação. 

◘ “Impressões” dos participantes 

- destaque para a ação de SENSIBILIZAÇÃO presentes nas falas dos cursistas: “O curso 

deu uma lição de vida”, “Foi um curso muito bom, respondeu minhas dúvidas...”, “...Vou 

poder olhar este aluno de um modo especial”, “...Gostaria que houvesse outros cursos 

deste nível...”, etc.; 

- destaque positivo para a organização local; 

- por parte da Comissão Organizadora local 

Dificuldades causadas pela exigüidade de tempo: 

*para a preparação do curso, uma vez que as coordenadoras do Programa no 

município-pólo não trabalham diretamente com a inclusão; desta forma, as mesmas não 

tinham informações sobre os trabalhos e a realidade da região e não conheciam os 

profissionais que atuam na área da educação especial que servissem como referência para 

integrar o grupo de palestrantes. Em função disto, optou-se pela solicitação de apoio à 

instituição de ensino superior do município vizinho (Lajeado); 

*não-inserção do Curso no Calendário Escolar, comprometendo o Calendário das 

escolas e a conseqüente participação de professores; 

*atraso no repasse dos recursos financeiros pelo MEC/SEESP; 

 Pontos positivos 

*envolvimento dos participantes com a proposta e diminuição da angústia frente 

ao processo de inclusão escolar; 



 

*aproveitamento, pelos participantes, extremamente positivo dos materiais 

reproduzidos pela Equipe Coordenadora e dos materiais das palestras, também 

disponibilizados; 

*destaque para a orientação, compreensão e apoio recebido da Coordenação Geral 

de Articulação da Política de Inclusão/SEESP à Coordenação no município-pólo. 

 

|Descrição das despesas140 

Discriminação do item Valores/despesa 

Infra-estrutura [Centro Universitário UNIVATES] R$ 2.090,00 

Palestrantes Horas/aula + transporte R$ 4.290,00 

Palestrantes Hospedagem + alimentação R$ 8.900,00 

Materiais de Consumo [certificados, canetas, blocos, pastas, material para 
reprodução de materiais instrucionais, materiais de expediente e crachás] 

R$ 2.534,00 

Aluguel de Equipamentos R$ 1.810,00 

Material de Divulgação [reportagens em jornais + pôsteres] R$ 1.800,00 

TOTAL R$ 21.424,00 

 

 

[2006 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 26, 27 e 28 de julho 

(b) Número de participantes 

◘ Trinta e quatro (34) cursistas dos municípios da área de abrangência141: Arvorezinha, 

Bom Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Camargo, Casca, Canudos do Vale, Coqueiro 

Baixo, Coronel Pilar, Ilópolis, Imigrante, Maratá, Muçum, Muliterno, Nova Alvorada, 

Sério, Tabaí, Vila Maria; 

◘ Quarenta e seis (46) cursistas do município-pólo; 

                                                 
140 Foram relacionados apenas os totais de cada item. 
141 Justificaram ausência: Alto Feliz, David Canabarro, Doutor Ricardo, Harmonia e Vespasiano Corrêa.  



 

◘ Oito (08) alunas do Curso de Pedagogia do Centro Universitário UNIVATES; 

◘ Outros: representantes de escolas públicas estaduais; representantes da 3ª 

Coordenadoria Regional de Educação; representantes das escolas particulares de Estrela; 

representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estrela e Lajeado; 

professores das escolas municipais de educação infantil e de ensino fundamental; 

representantes do Programa Interinstitucional de Educação Básica (PIEB). 

 

(c) Atividades: palestras, grupos de trabalho, mesa redonda e leituras de textos142 

(d) Temas e Capacitadores 

 

TEMAS CAPACITADORES 
Concepções, Princípios e Diretrizes de um 

Sistema Educacional Inclusivo 
♦Doutoranda em Educação. Mestre em 
Educação. Graduação em Educação 
Especial/Deficiência Mental. 

Orientações e marcos legais para a Inclusão ♦Doutoranda em Educação. Mestre em 
Educação. Graduação em Educação 
Especial/Deficiência Mental. 

 
Inclusão de alunos com autismo 

♦Acadêmica do Curso de Psicologia/UNISC. 
Curso de Extensão Método Teacch. Curso de 
Extensão em Educação Especial. 
♦Pós-graduação em Psicoterapia Psicanalítica com 
crianças e adolescentes. Psicóloga. 

Atendimento educacional especializado 
para deficiência mental 

♦Graduação em Pedagogia Séries Iniciais. Curso 
de Especialização em Educação Especial. 

Escola e família: um compromisso comum 
em educação 

♦Mestre em Psicologia do Desenvolvimento. 
Psicóloga. 

Novas organizações curriculares no projeto 
inclusivo 

♦Doutoranda em Educação. Mestre em 
Educação. Especialista em Educação 
Especial/Altas Habilidades. 

Inclusão: um desafio para os sistemas 
educacionais 

Superdotação/Altas Habilidades 

♦Doutoranda em Educação. Mestre em 
Educação. Especialista em Educação 
Especial/Altas Habilidades. 

Educação Infantil no sistema educacional 
inclusivo 

♦Psicopedagoga clínica. Doutoranda em 
Educação. Mestre em Educação.  

Diferentes representações sobre a inclusão 
na escola 

♦Psicopedagoga clínica. Doutoranda em 
Educação. Mestre em Educação. 

 

                                                 
142 Estava previsto que todos os cursistas fizessem leituras prévias de textos sobre Educação Inclusiva, a fim de 
despertar o interesse e a motivação para a participação no curso, com posterior reflexão sobre o seu compromisso 
como gestores e/ou educadores em assegurar a todas as crianças e adolescentes a igualdade de condições para o 
acesso e a permanência na escola, sem qualquer discriminação. As leituras corresponderão a 04 (quatro) horas de 
curso. 



 

 

TEMÁTICA DO TRABALHO 

INCLUSÃO: UM DESAFIO PARA OS SISTEMAS EDUCACIONAIS 

GT Tema específico Coordenadoras 

 

1 

 

Surdez 

♦Pós-graduada em Educação para Surdos. Professora de alunos 
com deficiência auditiva/surdos (Lajeado) 

♦ Curso de Capacitação na Área da Deficiência Auditiva (420h). 
Atuação na APAE com alunos deficientes auditivos/surdos 
(Lajeado) 

 

2 

 

Deficiência Visual 

♦Curso de capacitação de professores para atuação na área da 
Educação do Deficiente Visual. Atuação como professora de 
alunos deficientes visuais (Lajeado) 

♦Pós-graduação em Educação Especial/Área da Deficiência 
Visual. Atuação como professora de alunos com necessidades 
especiais na área da visão (Lajeado) 

3 Deficiência Mental ♦Mestre em Educação. Atuação na educação de alunos com 
Síndrome de Down (Lajeado) 

4 Tecnologias assistivas no processo educacional ♦Mestre em Administração. 

 

MESA REDONDA143 
EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS 

Município de Encantado: Marivone da Silva 
Município de Estrela: Regiane Mallmann 
Município de Progresso: Marli Zanatta 

Município de Teutônia: Laura das Neves Schulte 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados: 

- avaliação global; 

- avaliação das palestras de formação. 

◘ “Impressões” dos participantes 

Não consta no material pesquisado. 

 

                                                 
143 Apresentação dos municípios do Vale do Taquari inseridos no programa PIEB (Programa Interinstitucional de 
Educação Básica). 
 



 

|Descrição das despesas144 

Discriminação do item Valores/despesa 

Infra-estrutura [Centro Universitário UNIVATES] 

Horas de coordenação: R$ 1.274,40 

Locação de equipamentos (data show, note book, microfones, auditório, salas de 
aula): R$ 3.081,00 

Despesas administrativas (serviços de secretaria, contatos telefônicos com 
prefeituras, palestrantes): R$ 8.000,00 

 

 

R$ 12.355,00 

Palestrantes Horas/aula R$ 3.540,00 

Palestrantes Hospedagem + alimentação R$ 11.375,00 

Materiais de Consumo [certificados, canetas, blocos, pastas, material para 
reprodução de materiais instrucionais, materiais de expediente e crachás] 

R$ 550,30 

TOTAL R$ 27.820,70 

 

                                                 
144 Foram relacionados apenas os totais de cada item. 



 

4.2.3 PERFIL DA POLÍTICA E GESTÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO145: ELEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 

GLOCAL 

 

A. Aspectos históricos da educação especial 

 

A história da educação especial no município de Estrela assinala um traço histórico 

importante para compreensão das políticas públicas de educação especial do estado do Rio 

Grande do Sul e, mesmo, no âmbito do país. Conforme os registros oficiais146, encontramos uma 

rede de educação com presença predominante da modalidade de educação especial apenas na 

esfera estadual e na esfera privada, pois não existe registro de autorização de classes e/ou 

escolas municipais especiais no levantamento oficial realizado. 

A inexistência de atendimento pedagógico público municipal de educação especial, para 

alunos com deficiência, não é um fato incomum no espectro estadual desta esfera administrativa. 

Conforme o movimento histórico-político e institucional desta modalidade, a oferta de 

atendimento educacional especializado sempre foi realizada em maior número pelas esferas 

estadual e/ou privada, na maioria incontestável dos municípios do Rio Grande do Sul147. Esta é 

uma “situação-padrão”. 

A história da educação especial em Estrela fica restrita, portanto, às seguintes 

possibilidades de atendimento: ou os alunos eram encaminhados para o atendimento nas 

referidas classes especiais estaduais, ou, à APAE ou, então, uma minoria era atendida na própria 
                                                 
145 A estrutura desta seção é composta pelos dados qualitativos coletados nos municípios-pólo, especialmente, nas 
Secretarias Municipais de Educação e nas Coordenadorias Regionais de Educação. Em Estrela, foram formalmente 
entrevistadas: Anemari Trein Greve (in memoram) e Mari Ângela Daldon, Assessoras Pedagógicas (Setor Pedagógico 
da SMECTUR) e Coordenadoras do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade; Cristiane Hinnah, Coordenadora da 
Área da Educação Especial - 3ª CRE. Datas: julho e outubro de 2006. 
146 As informações sobre criação e autorização de funcionamento de classes e escolas especiais no Rio Grande do 
Sul, tanto as mantidas pelo Estado quanto pelo município, foram sistematizadas em pesquisa anterior para o Curso 
de Mestrado [BRIZOLLA, 2000], a partir do ano de 1967 até 1999. Para a pesquisa atual, estas referências foram 
reconsultadas e atualizadas no período 2000 a 2006. Até o ano de 1999, a fonte das informações era o CEED/RS - 
Conselho Estadual de Educação do RS, que as registrava nos Documentários; na investigação atual, além deste espaço, 
foi preciso recorrer a mais uma fonte de dados - Divisão de Educação Especial [Secretaria Estadual da Educação do RS] 
porque, a partir de 1999, o CEED/RS passa a delegar a avaliação dos processos e autorizações dos espaços 
especializados para a Secretaria, com exceção para o registro de novas escolas especiais. No Rio Grande do Sul, as 
Salas de Recursos foram oficialmente consideradas como forma alternativa de atendimento ao aluno “portador” de 
deficiência no ano de 1991, pelo Parecer CEED/RS n. 1.130/91. 
147 É interessante observar os registros do Censo Escolar, por exemplo, onde grande parte das “matrículas em 
educação especial” são “zeradas” na dependência municipal. Quando existe um número determinado de matrículas 
neste caso, estas dizem respeito às matrículas em “escolas especiais”, registradas pela esfera municipal, mas 
oferecidas em instituições privadas de cunho filantrópico [é o caso das APAE, por exemplo], destacando o 
fenômeno da “publicização” do atendimento privado na educação especial [público não-estatal]. 



 

rede municipal, todavia sem uma estrutura adequada, com orientações claras a respeito do 

atendimento educacional especializado. Os grupos de alunos acolhidos adequadamente nesta 

trajetória foram os que apresentavam deficiência visual e deficiência auditiva, os quais tinham 

acesso à classe especial ou de recursos, na outra mantenedora. 

Segundo as Coordenadoras, “a caminhada em educação especial no município foi iniciada 

praticamente agora, com o Programa Educação Inclusiva”. Estrela ainda não tem sistema próprio de 

educação e o Plano Municipal de Educação está em construção, com finalização prevista para fim de 

2006. 

Frente a esta realidade, criou-se recentemente uma equipe para gerenciar a inclusão 

escolar, mas ainda não há uma estrutura definitiva de profissionais para esta ação dentro da 

Secretaria. Pode-se considerar que as políticas locais em relação à inclusão escolar tomaram forma 

concreta  partir da adesão ao Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade. A partir deste, em 

2005, foram realizados dois cursos de Formação para Professores e Gestores, que resultou em 

mudanças na postura dos professores e no “olhar” a respeito da educação das crianças com 

deficiência, destacando que esta é uma questão de compromisso coletivo de atendimento e não 

uma mera ação individual.  

No que se refere ao âmbito da esfera estadual, Estrela também é município-pólo da região 

da 3ª CRE148 - Coordenadoria Regional de Educação. Concomitantemente à implementação do 

Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade no âmbito municipal, a 3ª CRE coordenou o 

projeto da gestão estadual na sua área de abrangência149. 

                                                 
148 Composta por sete 32 municípios, com o total de cento e duas (102) escolas. No caso deste município, é 
necessário salientar a “simbiose” de atendimento educacional especializado que ocorre entre a cidade de Estrela e o 
município vizinho de Lajeado, distantes apenas 5 km; este município oferece a maioria dos atendimentos à região, 
pois nele se localizam escolas-pólo da 3ª CRE. Neste caso, a história de atendimento educacional especializado de 
Estrela precisa levar em consideração a presença da cidade de Lajeado. Por exemplo, existem duas (02) Salas de 
Recursos para alunos com deficiência visual no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, quatro (04) Classes Especiais 
para alunos com deficiência auditiva/surdez na E.E.E.F. Fernandes Vieira, nove (09) Classes Especiais para alunos 
com deficiência mental, além de oito (08) Salas de Recursos para estes mesmos alunos. 
149 Em 2004, a Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto Escrevendo a Educação 
Especial, executado pela equipe desta Divisão em parceria com o CAP [Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual], também pertencente ao Departamento Pedagógico da SE/RS. A 
justificativa do projeto está fundamentada num diagnóstico da realidade que apontava, dentre outros: - uma 
necessária revisão da dinâmica de trabalho realizado no espaço especializado; - a reduzida articulação entre este 
espaço com as escolas e as CRE nas diversas regiões do Estado; - um entendimento equivocado entre os professores 
da rede estadual quanto à centralização do processo de inclusão como uma medida relacionada tão somente ao aluno 
com necessidades especiais e à educação especial; - desconhecimento, por parte de muitos docentes, a respeito do 
sujeito focalizado pela educação especial e das competências, papéis e função do professor que atua na educação 
especial; - confusão conceitual entre inclusão e integração de alunos com necessidades especiais na rede regular de 
ensino, tanto na escola comum quanto na escola especial; - fragilidade na formalização de uma rede de atendimento 
que mantenha consenso entre os objetivos da educação especial e as necessidades demandadas pelo aluno, sua 
família e a escola dentro dos parâmetros filosóficos da Educação para Todos; - número insuficiente de profissionais 
compondo as equipes da Divisão de Educação Especial e CAP/RS diante da demanda por orientação in loco das 
trinta CRE. Sua operacionalização baseou-se em descentralização das ações, compartilhamento das responsabilidades 



 

Das onze (11) escolas situadas no município de Estrela, quatro (04) delas prestam 

atendimento pedagógico aos alunos com deficiência, através de três (03) classes especiais para 

alunos com deficiência mental e uma (01) Sala de Recursos para alunos com altas habilidades. 

Como apoio multidisciplinar, há atendimento pela Secretaria da Saúde e APAE do município, as 

quais disponibilizam atendimento psiquiátrico, neurológico, psicológico, terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, além de outros atendimentos indicados após avaliação assistencial. 

Em média, duzentos e setenta (270) professores atuam no município. Destes, os 

professores especializados atuam nas seguintes áreas: duas (02) graduadas em Educação Especial 

[atuação: APAE]; uma (01) pós-graduada [atuação: APAE]; 01 graduada em Educação Especial 

[atuação: 3ª CRE]; duas (04) com Curso de Capacitação em Educação Especial/deficiência 

mental [atuação: Classe Especial]; uma (01) com Capacitação em Educação Especial/altas 

habilidades [atuação: Sala de Recursos150]. Além disso, a APAE de Estrela tem uma (01) 

professora cedida pelo estado. 

Em relação à trajetória anterior do atendimento e dos serviços oferecidos na área da 

educação especial neste município, no âmbito da rede estadual, a 3ª CRE vem realizando ações 

em todos os municípios desta Coordenadoria como, por exemplo: levantamento de alunos 

incluídos nas escolas estaduais; visitação e assistência às escolas com alunos incluídos; reavaliação 

de alunos matriculados nas duas Classes Especiais de uma escola no município de Estrela, com 

posterior fechamento de uma delas devido à possibilidade de inclusão dos alunos que a 

integravam; participação da Coordenadoria nas reuniões entre APAE e Escolas Estaduais, 

restabelecendo os critérios de parceria, etc. Em decorrência destas ações iniciais, houve a 

implantação da Sala de Recursos de Desenvolvimento de Potenciais e Altas Habilidades (2006), a 

transformação das Classes Especiais em Salas de Recursos (algumas em processo) e implantação 

de novas Salas de Recursos. Além disso, foram tratados encaminhamentos de processos de 

                                                                                                                                                         
e racionalização de recursos humanos e do contingente financeiro, através da organização de orientação à demanda a 
partir de cinco Núcleos Regionais. Os objetivos e metas foram: 1ª etapa - formalizar, de modo conjunto, um plano 
estratégico de metas e ações na educação especial entre as 30 CRE e Divisão de Educação Especial da SE; 2ª etapa - 
formalizar uma rede de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, envolvendo os 
profissionais das CRE e diretores de escolas; 3ª etapa - co-construção de uma rede de atendimento ao aluno com 
necessidades educacionais especiais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul a partir de estratégias elaboradas 
pelos profissionais que atuam nas CRE, equipes diretivas das escolas e professores de todos os níveis e modalidades 
do sistema estadual de ensino. Tivemos a oportunidade de acompanhar o 2º Encontro da 3ª Etapa [novembro de 
2006], onde foi realizada a culminância do projeto com a participação dos representantes de cada CRE; nesta 
oportunidade, foram realizadas apresentações sobre os projetos desenvolvidos em cada localidade, elaborados no 1º 
Encontro desta etapa, assim como uma avaliação geral da situação da inclusão escolar nos município de abrangência 
de cada Coordenadoria. As informações subsidiadas na íntegra estão no anexo C.  
150 Recentemente autorizada para funcionamento pela Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da 
Educação/RS, em 2006. 



 

Bolsas de Estudo e de cedências de professores às APAES e a participação de duas professoras 

no curso de capacitação Educação Terapêutica. 

No que diz respeito ao processo de inclusão escolar na região, segundo a Coordenadoria, 

muitas escolas procuram assessoria como auxílio a este processo, principalmente na Educação 

Infantil (matrículas); algumas escolas que já têm alunos com alguma deficiência matriculados 

também solicitam colaboração para efetivar a garantia da permanência, através de preparação dos 

professores para a “aceitação” desses alunos. Muitos alunos que freqüentavam a Classe Especial 

foram reavaliados após supervisão da Coordenadoria e foram incluídos em classes regulares, 

resultando na diminuição de matrículas nestas Classes. 

 

B. Aspectos político-pedagógicos das mudanças na gestão para a estruturação do 

sistema educacional inclusivo: ações desenvolvidas pela esfera municipal para 

garantia do acesso e da permanência151  

 

[ Acesso 

Conforme apreciação do percurso de implementação relatado no item anterior, este 

município-pólo utilizou-se do Programa em tela muito mais como uma ferramenta de diagnóstico 

da realidade e de sensibilização da temática do que propriamente como uma ferramenta de 

orientação pragmática. Senão observado o caminho percorrido, corre-se o risco de dizer que este 

município tenha realizado poucas ações efetivas em relação ao acesso e à permanência. Assim, a 

configuração atual local permitiu, nos dois anos de trabalho com o Programa, uma aproximação à 

discussão da política de inclusão escolar, até então, pouco evidente na esfera municipal. Neste 

sentido, portanto, cumpre que se indiquem as ações preliminares já desenvolvidas e as que estão 

em fase de providências pelo município para a construção de um sistema educacional inclusivo. 

                                                 
151 Como instrumentos analíticos de construção dos contextos políticos dos municípios-pólo, utilizamos os 
elementos do Direito Educacional que fazem referência às questões do acesso e da permanência dos alunos com deficiência 
em seus processos de escolarização; desta forma, acesso e permanência foram considerados neste trabalho como os dois 
grandes eixos para a efetivação de um sistema educacional inclusivo. A partir destes dois ícones, portanto, 
esquematizaram-se algumas categorias já disponibilizadas pela vasta literatura sobre inclusão, como ferramentas 
auxiliares para a construção dos “contextos glocais”, selecionando as ações relatadas nos municípios-pólo, as 
quais foram enquadradas numa ou noutra categoria: 1. questões gerais para o acesso; 2. questões relativas à 
permanência: estruturação pedagógico-administrativa [planejamento; capacitação e qualificação de recursos humanos; 
estrutura pedagógica - Apoio Pedagógico Específico]; currículo [adequações de pequeno e grande porte] e; áreas 
específicas. Espera-se, com esta estratégia, demonstrar um pouco da vicissitude local e sua aproximação ou 
distanciamento do panorama global. Além disso, atentou-se para o indicativo do Programa em relação aos elementos 
apontados como fundamentais à construção de sistemas educacionais inclusivos: mudanças na gestão, na formação de 
professores e nas metodologias. 



 

[ Permanência 

De acordo com o momento atual da política de inclusão escolar no município, ainda não 

foram desenvolvidas ações de adequações e/ou alterações curriculares significativas na gestão da 

rede municipal ou nas unidades escolares. Como foi enfatizado, a circunstância atual promoveu 

um movimento de diagnose e reflexão destas questões, assim como uma abertura das 

possibilidades educacionais. 

 

|questões relativas à estruturação pedagógico-administrativa152 

1. Planejamento: não foram relatadas ações específicas. 

2. Capacitação e qualificação de recursos humanos 

Apesar de existir professores com formação em educação especial no quadro de 

funcionários do município, não há lotação para esta função. 

Em relação às formações continuadas em aspectos importantes para a educação inclusiva, 

não está sendo realizada ou coordenada nenhuma formação específica pela SMECTUR, apenas 

orientações específicas às dificuldades que as escolas vêm apresentando. São as próprias unidades 

escolares que gerenciam esta formação semanal, geralmente, de duas (02) horas, na própria 

escola. 

Não existem professores itinerantes e/ou outras estruturas em relação aos arranjos 

docentes do pessoal já efetivo para atendimento dos alunos com deficiência nas escolas. 

3. Estrutura pedagógica: APE [Apoio Pedagógico Específico] 

Conforme já relatado, não existem classes especiais neste município e uma (01) sala de 

recursos multifuncional está em fase de implantação. O apoio pedagógico existente realiza-se através 

da parceria com as instituições especializadas; neste aspecto, a APAE sempre foi a alternativa presente 

no atendimento aos alunos com deficiência matriculados nas escolas do município. Para tanto, o 

município estruturou um convênio de caráter permanente, com auxílio financeiro através de 

repasse direto à APAE, além da alimentação oferecida pela cozinha e padaria municipal central. 

Neste caso do convênio, a maioria dos alunos tem matrícula vinculada à própria APAE; outros, 

                                                 
152 Neste quesito, “reestruturação pedagógico-administrativa” significa toda e qualquer revisão ou reformulação 
tomada em relação a aspectos gerenciais e administrativos nas unidades escolares ou no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, tanto em termos de redistribuição, contratação ou alocação de recursos humanos quanto de 
medidas de infra-estrutura em geral, como quaisquer outras ações de formação para garantir a permanência do aluno 
no processo educacional. 



 

estão na classe comum e a APAE é apoio em turno inverso. Esta instituição realiza as avaliações 

psicológica e neurológica dos alunos.  

Paralelamente a esta estrutura, está em implantação uma política local que cria os 

Laboratórios de Aprendizagem, em duas (02) das vinte e uma (21) escolas municipais153, com o 

propósito de averiguar os casos de alunos com dificuldades. Esta política é considerada de caráter 

“preventivo”, focada na eliminação de quaisquer barreiras à aprendizagem. Está previsto o 

envolvimento em rede dos professores do ensino comum e da “recuperação” escolar. 

 

|questões relativas ao currículo154: adequações de pequeno155 e grande156 porte: 

pelas circunstâncias locais, ainda não foram empreendidas ações nestas áreas. 

                                                 
153 No total, são onze (11) escolas de ensino fundamental e dez (10) escolas de educação infantil. 
154 Para este quesito, utilizamos as orientações vigentes no país, normatizadas pelo documento Adaptações Curriculares 
[1999], o qual também é uma das bases de orientação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, conforme 
segue: “As adequações curriculares constituem (...) possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário, para 
torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um 
currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas 
circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em 
critérios que definem: • o que o aluno deve aprender; • como e quando aprender; • que formas de organização do 
ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; • como e quando avaliar o aluno. Para que alunos com 
necessidades educacionais especiais possam participar integralmente em um ambiente rico de oportunidades 
educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, destacando-se entre eles: • a 
preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores; • o apoio adequado e recursos especializados, 
quando forem necessários; • as adequações curriculares e de acesso ao currículo. Algumas características curriculares 
facilitam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, dentre elas: • Flexibilidade; • Acomodação 
do trabalho previsto às necessidades dos alunos; • Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. As adequações 
curriculares apóiam-se nesses pressupostos para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, 
objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Estão 
focalizadas, portanto, na interação entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem 
propiciadas. Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou de situações especiais de educação 
realizando-se, preferencialmente, em ambiente o menos restritivo e pelo menor período de tempo, de modo a 
favorecer a promoção do aluno a formas cada vez mais comuns de ensino (...) As adaptações curriculares não devem 
ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 
aluno. Realizam-se em três níveis: • no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); • no currículo desenvolvido 
na sala de aula; • no nível individual” (BRASIL, MEC/SEESP, 2006, p. 61-8). Neste caso, estamos trabalhando com 
a idéia da gestão municipal como elemento de divulgação e co-promotor destas adequações nas unidades escolares. 
155 Aqui, agrupamos todas as ações relatadas e desenvolvidas pelo município em termos das várias adequações deste 
porte: - organizativas [agrupamentos dos alunos; organização didática da aula; organização do espaço e dos 
períodos das atividades]; relativas aos objetivos e conteúdos [priorização de áreas ou unidades de conteúdos; 
priorização de tipos de conteúdos; priorização de objetivos; seqüenciação; e eliminação de conteúdos secundários]; 
avaliativas [adequação de técnicas e instrumentos; modificação de técnicas e instrumentos; nos procedimentos 
didáticos e nas atividades; modificação de procedimentos; introdução de atividades alternativas às previstas; 
introdução de atividades complementares às previstas; modificação do nível de complexidade das atividades; 
eliminação de componentes; seqüenciação de tarefas; facilitação dos planos de ação; adaptação dos materiais]; e de 
temporalidade [modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos previstos]. 
156 Nas adequações de grande porte agrupamos novamente as ações desenvolvidas pelo município que se enquadram 
no que descreve o documento das Adaptações Curriculares sobre as adequações deste porte: - nos elementos 
curriculares [objetivos; conteúdos; metodologia e organização didática; organização; avaliação; e temporalidade]. É 
neste domínio que estão previstas as adequações de maior impacto, para atender às necessidades especiais dos alunos 
quando estas forem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos significativas. De um 
modo geral constituem estratégias necessárias quando os alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, como 



 

|questões educacionais em áreas específicas 

1. Educação de surdos 

Foram relatadas questões em relação a este grupo de alunos: 

- os professores da rede municipal têm procurado curso de LIBRAS, por iniciativa 

particular, mas dependem de recursos humanos de Lajeado; 

- um caso de aluno surdo matriculado no ensino regular, municipal, que recebe apoio 

específico na cidade de Lajeado; 

- uma aluna surda realiza curso de magistério, em escola estadual. Utiliza LIBRAS. A 

aluna promove cursos na própria escola. Não existem projetos específicos para a questão 

do atendimento aos alunos com surdez. 

 

2. Outras áreas e necessidades 

O município de Estrela deflagrou um movimento de educação inclusiva, pautado no 

direito de todos à educação pública; entretanto, conforme sinalizado, é a partir desta condição 

iniciada que as mudanças serão construídas. Neste sentido, não foi relatado nenhuma questão 

educacional específica das áreas das deficiências. 

Também foi pautada a questão das “muitas crianças com outras dificuldades”, hoje, a 

grande maioria nas escolas, para além dos alunos com deficiência. 

Relacionando, finalmente, o contexto local do município de Estrela às informações 

censitárias e a sua história educacional político-institucional, pode-se reconhecer uma realidade em que 

o serviço educacional especializado neste município, seja o oferecido em espaços segregados, seja 

aquele oferecido no ensino comum [sob a forma de apoio pedagógico específico], iniciou e ainda 

continua vinculado à esfera estadual [através das classes especiais] e da esfera privada, na qual a 

APAE do município responde pelas matrículas totais sistematizadas pelo Censo. Portanto, o 

município ainda apresenta tímida participação nesta modalidade de educação. 

Para exemplificar, em termos do atendimento educacional especializado oferecido, 

considerando as três dependências administrativas, no ano de 2000 este município contava com 

                                                                                                                                                         
resultado, entre outros fatores: • da discrepância entre as suas necessidades e as demandas das atividades e 
expectativas escolares; • da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, na medida do 
avanço na escolarização. Tais adequações focalizam as capacidades, o potencial, a zona de desenvolvimento proximal 
(nos termos de Vygotsky) e não se centralizam nas deficiências e limitações do aluno, como tradicionalmente ocorria. 



 

ESTRELA 2006: SITUAÇÃO FINAL DE 
MATRÍCULAS
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cento e duas (102) matrículas em escolas especiais e mais cinqüenta e oito (58) matrículas em 

classes especiais, totalizando cento e sessenta (160) matrículas em espaços segregados. 

Em 2005, este número praticamente se manteve, totalizando cento e sessenta e duas 

(162) matrículas, sendo cento e trinta e seis (136) nas escolas especiais e vinte e seis (26) nas 

classes especiais. Somam-se as cento e sessenta e duas matrículas (162) em espaços segregados o 

total de cinco (05) matrículas nas classes comuns157, quando o município chega à marca de cento 

e sessenta e sete (167) alunos com alguma deficiência matriculados. 

Já em 2006, o perfil do atendimento em educação especial no contexto geral do ensino 

fundamental regular do município, de acordo com os resultados preliminares do Censo Escolar, 

aponta a seguinte configuração:  

  

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 Da totalidade de aproximadamente quatro mil (4.000) matrículas no ensino fundamental 

do município de Estrela, oitenta e nove (89) matriculados são alunos com deficiência, portanto, 

em classes e/ou escolas especiais; os alunos “incluídos”158 no ensino fundamental regular 

contabilizam vinte e oito (28) matrículas. A esfera estadual é a responsável pela maioria das 

matrículas neste nível, com 2.034 matrículas, seguida da esfera municipal, que contabiliza 1.669 

alunos matriculados. 

                                                 
157 O número de matrículas de alunos “incluídos” passou a ser contabilizado no Censo Escolar a partir de 2004. 
158 No Censo Escolar INEP/MEC, os dados dos alunos “incluídos” aparecem em item anterior ao total do ensino 
fundamental, como categoria da educação especial, posição que pode acarretar alguma distorção de interpretação. 
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Em relação às matrículas de ensino fundamental realizadas exclusivamente em classes 

e/ou escolas especiais, a maioria está vinculada à esfera privada, chegando a praticamente 80% 

das matrículas. A esfera municipal, conforme já comentado nesta seção, não contabiliza nenhuma 

matrícula no ensino fundamental especial. 

Em levantamento interno da Secretaria Municipal, o total de alunos no ensino 

fundamental é um mil e oitocentos e quarenta e quatro (1.844) agregados a setecentos e setenta e 

três (773) matrículas na educação infantil, contabilizando dois mil e seiscentos e dezessete 

(2.617) matrículas em 2006. Destas, dezenove (19) matrículas no ensino fundamental são 

de alunos com deficiência159, mais sete (07) alunos na educação infantil160, matriculados, 

portanto, 26 alunos com deficiência. Com uma irrisória diferença entre este levantamento e o 

Censo Escolar preliminar INEP/MEC 2006 (26 para 23), percebe-se que todos os alunos com 

deficiência matriculados pelo município já não contabilizam matrículas como “educação 

especial”, apenas, mas como “educação especial - incluídos”. 

No que diz respeito aos alunos com deficiência que foram contabilizados como matrícula 

de educação especial pelo Censo, porém, “incluídos”, a realidade do município está demonstrada 

no gráfico que segue. Os dados demonstram que, apesar ou justamente pela esfera municipal não 

apresentar matrículas de alunos em classes e/ou escolas especiais, é nesta dependência 

administrativa que encontramos o maior número de alunos “incluídos”, correspondente a oitenta 

e dois (82%) por cento do total. 

                                                 
159 No Ensino Fundamental: 5 alunos com baixa visão; 1 aluno com deficiência visual; 3 alunos com deficiência 
mental; 2 alunos com surdez leve/moderada; 3 alunos com deficiência múltipla; 1 aluno com deficiência física; 4 
alunos com condutas típicas. 
160 Na Educação Infantil: 2 alunos com Síndrome de Down; 1 aluno com deficiência mental; 3 alunos com baixa 
visão; 1 aluno com deficiência auditiva. 
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Como ocorre em outros municípios, este parece 

ser um indicador importante na questão da 

garantia do acesso de alunos com deficiência à 

educação pública, mas que, neste caso, continua 

reduzida à esfera municipal. Neste sentido, temos 

um dado paradoxal, que pode ser considerado, ou 

não, como potencializador da inclusão escolar: 

sendo o município praticamente isento de 

espaços segregados, pode-se apostar que o acesso 

à educação por esta via seja a tendência de crescimento do atendimento para alunos com 

deficiência, pois é um campo aberto a ser explorado. Por outro lado, esta mesma esfera enfrenta 

o desafio em administrar a escolarização para os alunos com estas características que já estão 

matriculados na rede municipal, como “incluídos”, em relação à garantia do atendimento 

pedagógico específico, decorrente de suas necessidades educacionais especiais.  

Finalmente, um último dado que contribui com a 

análise do município frente às políticas públicas 

de inclusão escolar: o total de alunos com alguma 

deficiência, considerando os alunos matriculados 

no ensino fundamental especial, mais os alunos 

“incluídos” e os dos demais níveis e/ou 

modalidades. O último levantamento aponta 

aproximadamente cento e setenta e um (171) 

alunos com alguma deficiência, com a maior parte 

das matrículas agregadas à esfera privada; apenas 43 alunos estão situados nas escolas públicas 

municipais e/ou estaduais. Neste caso, este município mantém a “característica-padrão” do 

atendimento em educação especial no Estado, na qual a maioria do atendimento de alunos com 

deficiência ocorre na esfera privada, muitas vezes, sem a escolarização fundamental garantida. 

 Para além destas conclusões, o dado foi destacado pela importância do planejamento de 

políticas de apoio pedagógico específico e de formação de professores, uma vez que, independentemente do 

lócus de inserção [classes comuns ou classes e escolas especiais], estes alunos apresentam algumas 

necessidades específicas durante o processo de escolarização, as quais não sendo devidamente 

contempladas acarretam em barreiras à aprendizagem; é fundamental considerar a totalidade 

destes alunos que já acessaram a escolarização por alguma via e a necessária provisão destes 

apoios para a garantia da permanência, para continuidade do processo de educação. 



 



 

 

[5] 

PASSO FUNDO 

 

Localizada na mesorregião do Noroeste Rio-grandense e microrregião de Passo 

Fundo, com 459,4 km². Estimativa do IBGE de população do ano de 2005 é de 

cerca de 185.279 habitantes. O município Passo Fundo, emancipado em 28 de 

janeiro de 1857, teve sua formação a partir de 1827, como resultado da ocupação do Planalto 

Médio e Alto Uruguai, e seu território original hoje abriga 107 municípios do Rio Grande do Sul. 

Leva esse nome em função de um rio de mesmo nome utilizado pelos tropeiros desde o século 

XVIII. 

É pólo em saúde contando com um dos mais modernos centros médicos do sul do Brasil. O 

Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) conta com o 3º maior e mais moderno centro de 

Radiologia e Radioterapia do sul Brasileiro. Possui, também, o único Banco de Tecido Ósseo do Rio 

Grande do Sul. A cidade é considerada pólo emergente em produção de software. Em 2008, terá a 

maior indústria de Biodiesel da América Latina. 

 Desde o ano de 1981 que Passo Fundo sedia, bienalmente, a Jornada Nacional de Literatura. 

O evento foi ganhando proporções até que, no dia 2 de janeiro de 2006 o Presidente da 

República sancionou a Lei 11.264, que confere à cidade gaúcha o título de Capital Nacional da 

Literatura161. 

 

|5.1 DADOS GERAIS162 

[Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul] 

População Total (2005): 178.472 habitantes 

Área (2005): 780,4 km² 

Densidade Demográfica (2005): 228,7 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2000): 5,64 % 

Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 68,51 anos 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (2005): 13,70 por mil nascidos vivos 

PIB PM (2004): R$ mil 2.010.607 - PIB per capita (2004): R$ 11.033 

Data de criação: 28/01/1857 (Lei nº. 340) - Município de origem: Cruz Alta 

                                                 
161 Curiosidade: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cada habitante lê cerca de seis 
livros por ano - uma das maiores médias do Brasil (cerca de 3 por habitante) e superior ao Rio Grande do Sul (5). 
162 Prefeito: Airton Langaro Dipp. PDT, no cargo até 2008. 



 

|5.2 DADOS EDUCACIONAIS 

5.2.1 PERFIL DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO163 

A. Informações censitárias: matrícula inicial em classes e escolas especiais, alunos “incluídos” e professores atuantes na Educação Especial 

QUADRO [1]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - CLASSES ESPECIAIS PASSO FUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Os indicadores utilizados nesta compilação de dados são uma reprodução dos produzidos e utilizados pela Secretaria de Estado da Educação do RS; neste caso, foram mantidos, 
tanto em 2000 quanto em 2005, as designações atribuídas às deficiências e os critérios e a seqüência da distribuição dos elementos de pesquisa. FONTE: SIED/MEC - Censo 
Escolar 2000 e 2005 - Dados Finais. 
164 Estes dados resultam da soma dos indicadores de Matrícula CLASSES ESPECIAIS - EF com Matrícula CLASSES ESPECIAIS [demais níveis e modalidades de educação]. 
165 Os dados dos alunos “INCLUÍDOS” foram retirados do Censo Escolar INEP/MEC. No controle da Secretaria Estadual de Educação esta categoria é encontrada como 
“ALUNOS ESPECIAIS CLASSE COMUM - com e sem APE”.  

COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO INDICADORES 

2000 2005164 

CLASSES ESPECIAIS CLASSES ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV SS SL SC F M A SD M
U 

C
T 

I165 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 40 0 0 53 0 0 0 0 0 91 0 0 1 49 0 5 1 0 96 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 40 0 0 53 0 0 0 0 0 91 0 0 1 49 0 5 1 0 112 
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93 147 + 112: 259 



 

 

 

QUADRO [2]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - ESCOLAS ESPECIAIS PASSO FUNDO 

 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

ESCOLAS ESPECIAIS ESCOLAS ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV - SS SL SC F M A SD M
U 

CT 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 173 0 50 34 0 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 173 0 50 34 0 
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290 257 

 
  



 

LEGENDAS 

 

2000 

V: VISUAL 

A: AUDITIVA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

MU: MÚLTIPLA 

S: SUPERDOTADO 

CT: CONDUTAS TÍPICAS 

O: OUTROS 

 

 

 

 

2005 

C: CEGUEIRA 

BV: BAIXA VISÃO 

SS: SURDEZ SEVERA/PROFUNDA 

SL: SURDEZ LEVE/MODERADA 

SC: SURDOCEGUEIRA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

A: AUTISMO 

SD: SÍNDROME DE DOWN 

MU: MÚLTIPLA 

CT: CONDUTAS TÍPICAS  

I: “INCLUÍDOS" 

 

 

QUADRO [3]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - PROFESSORES PASSO FUNDO 

 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

SEM Formação Específica SEM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 1 REDE ESTADUAL 0 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 4 

REDE PARTICULAR 4 REDE PARTICULAR 0 

TOTAL 5 TOTAL 4 

COM Formação Específica COM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 9 REDE ESTADUAL 12 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 10 

REDE PARTICULAR 17 REDE PARTICULAR 24 

TOTAL 16 TOTAL 46 
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TOTAL GERAL 21 TOTAL GERAL 50 



 

B. Resumo das informações censitárias 

QUADRO [4]: ALUNOS - EE PASSO FUNDO 

Período: 2005 

TOTAIS CATEGORIAS REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A MATRÍCULAS 14.415 25.756 9.438 49.609 

B MATRÍCULAS NA EE 26 147 257 430 

C ALUNOS INCLUÍDOS 0 96 16 112 

 

QUADRO [5]: ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO PASSO FUNDO 

Período: 2005 

CARACTERÍSTICA REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A SALA DE 
RECURSOS166 

1 9 0 10 

B CLASSES ESPECIAIS167 0 11 0 11 

C ESCOLAS ESPECIAIS 1/AUTISMO  0 01/APAE 02 

 

QUADRO [6]: DEMONSTRATIVO FINAL DA DEMANDA E DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO PASSO FUNDO 

Período: 2005 

A ALUNOS DA REDE 49.609 

B ALUNOS COM MATRÍCULA EM EE 430 

C ALUNOS INCLUÍDOS 112 

D SALAS DE RECURSOS 10 

E CLASSES ESPECIAIS 11 

F ESCOLAS ESPECIAIS 02 

 

                                                 
166 A denominação encontrada varia entre Sala de Recursos, Sala de Integração e Recursos e Sala de Apoio Pedagógico. 
167 Em Passo Fundo também existe um atendimento específico em classes de Educação Terapêutica (09 classes). 



 

C. Características da APAE no município168 

 
Entidade filiada: Passo Fundo           Atualizado: set/06 
Nome (Município): Passo Fundo                    Telefone: (54) 33131330 
Endereço: Rua Bezerra de Menezes, 70 
E-mail: pedadodicoapae@yahoo.com.br  / apaelab@brturbo.com.br  
CNPJ: 92035179/0001-30 
 
Nome do Presidente: Elba F. da Costa Telefone: 33117726 / 99733921 
Endereço: Teixeira Soares, 350 - Centro 
 
Nome do Vice Presidente: Rogério Bortolon Silva Telefone: 99452393 
Endereço: Rua Nascimento Vargas 
 
 

Identificação da Escola 
Mantenedora de Escola (marcar com X): APAE (   )   /   Município (   ) 
 
Nome da Escola: E.E.E. O Sorriso de Amanhã - APAE Passo Fundo  
Endereço da Escola: Rua Bezerra de Menezes, 70 
Telefones da Escola: (54) 33131330 E-mail: pedadodicoapae@yahoo.com.br  / 
apaelab@brturbo.com.br  
Nome do Diretor (atual) da Escola: Marilice Pedroso Debastiani 
Telefone do diretor: 84014754 / 99631984 
 
 
Nº. Municípios atendidos pela APAE:  
Nº. salas de aula: 15 
Nº. de alunos matriculados: 331 
Nº. alunos residentes zona rural: 4 
Tipo de oficinas mantidas: Marcenaria, Bijuterias 
Nº. alunos atendidos em oficinas: 60 
 
Nº. total de alunos incluídos na rede de ensino Estadual, Municipal e particular até 2006: 15 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio com o Estado: 32 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio c/ o Município: 0 
 
Nº. no Censo Escolar do MEC: 43.179.851 
Nº. de Registro no CEED (Conselho de Educação do RS): 827/80 
Nº. de professores contratados: 18 
Nº. prof. cedidos pelo Município: 9 
Nº. prof. cedidos pelo Estado: 8 
Nº. total de professores: 40 
Nº. total de técnicos: 16 
Nº. de Voluntários: 15 
Nº. de outros empregados: 87 

                                                 
168 Informações cedidas pela Coordenação Pedagógica da Federação Estadual das APAES do Rio Grande do Sul. Está 
organizada como Escola de Ensino Fundamental e EJA, reconhecido pelo Conselho Estadual de Estadual de 
Educação. Agrega todas as matrículas dos alunos encaminhados, inclusive, dos que vêm de outros municípios da 
região. 



 

5.2.2 CAMINHOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Com o propósito de agregar mais 

elementos à construção dos panoramas políticas 

locais de inclusão escolar169, esta seção foi 

estruturada a partir dos Relatórios do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, construídos 

pelos municípios-pólo após a realização dos Cursos 

de Formação de Gestores e Educadores170, 

respectivamente, nos anos 2004, 2005 e 2006. 

Considerando os elementos exigidos aos 

municípios-pólo, este trabalho investigativo 

pautou-se em observar alguns elementos presentes 

na quasi-avaliação. 

 

                                                 
169 Consideramos que os referidos Relatórios também podem ser considerados fontes importantes dentre os textos 
políticos que fornecem, para além de dados e descrição de atividades realizadas, vestígios da concepção de educação 
inclusiva colaborando, desta forma, com a elucidação do paradigma local e das possíveis configurações políticas de 
inclusão escolar que deste decorrem. 
170 Conforme Documento Orientador: VI – DA FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES 
a) A formação dos gestores e educadores dos municípios-pólo, que integram o Programa Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade, se realiza a partir dos Seminários Nacionais de Formação de Gestores e Educadores e da sua 
disseminação nos municípios-pólo e nas respectivas áreas de abrangência. 
(...) 
c) O II Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores do Programa terá duração de 40h e certificado 
emitido pela SEESP/MEC. 
d) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser elaborados conforme orientações 
previstas no formulário (anexo II). 
e) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser enviados para o MEC/SEESP, 
conforme cronograma de execução (anexo III) e sua realização deverá acontecer após o parecer técnico da SEESP. 
f) O Curso de Formação de Gestores e Educadores dos municípios-pólo e da área de abrangência deverá acontecer 
em uma única ação. 
g) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão destinados aos professores que atuam nas classes 
comuns do ensino regular, educadores que atuam no apoio educacional especializado, diretores, coordenadores 
pedagógicos e demais profissionais da educação. 
h) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores do município pólo com os municípios da abrangência terão 
carga horária de 40 (quarenta) horas e a certificação aos cursistas deverá ser emitida pela secretaria de educação do 
município-pólo. 
i) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão coordenados pelos profissionais dos municípios-pólo 
designados pelos Secretários de Educação. 
j) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser ministrados por profissionais com currículos que 
comprovem trabalhos desenvolvidos na área. 
k) Os professores instrutores dos cursos deverão abordar as temáticas a partir da concepção do Programa, que se 
fundamenta nas bases filosóficas da educação inclusiva. 



 

Nestes casos, as pesquisas limitam-se a responder perguntas muito simples, porém 
importantes do ponto de vista da geração de informações que permitam ampliar o 
estoque de conhecimento a respeito das ações do governo, das ações de formação e 
das ações e reações dos envolvidos no processo (professores, alunos, famílias, 
sociedade, etc.), viabilizando, desta forma, avaliações mais aprofundadas no futuro e 
maior transparência do processo. Efetivamente, devem responder às seguintes 
questões: (a) quantas pessoas são atendidas por um determinado programa; (b) como (de 
que maneira, através de quais mecanismos operacionais, institucionais, e financeiros, 
modo de gestão, etc.); (c) qual o montante de recursos alocados. Além disso, pode ser 
realizada uma análise de conteúdo do programa ou política, independentemente do timing 
de sua implementação: quais os valores ou princípios (de justiça, eqüidade social, etc.) são 
norteadores da política que o tornam preferível (ou não) a outro, sob a perspectiva da 
universalização da cidadania e da democratização do Estado (CASTRO, 1989 apud 
BRIZOLLA, 2005, p. 33). 

 

Do município de Passo Fundo foram obtidos alguns dados a partir dos Relatórios de 

2005 e 2006171. 

 

|Contexto e objetivos das Formações 

 

◘ Contexto de realização: atendimento ao compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Passo Fundo e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial - SEESP. 

◘ Objetivos: 

Geral: Disseminar a política de construção de sistemas educacionais inclusivos e apoiar o 

processo de implantação e consolidação do Programa de Educação Inclusiva: Direito à 

Diversidade nos municípios brasileiros.  

Específicos: 

Sensibilizar e envolver a sociedade e a comunidade escolar em particular, na efetivação da 

política de educação inclusiva. 

Formar Gestores e Educadores para atuar na transformação dos sistemas educacionais 

em sistemas educacionais inclusivos. 

Fortalecer as ações previstas para continuidade do programa. 

◘ Meta. O curso de formação de gestores e educadores, além de informar e sensibilizar 

para a importância da implantação de políticas de educação inclusiva, tem por meta 

subsidiar filosófica e tecnicamente o processo de transformação dos sistemas de ensino 

                                                 
171 Este município-pólo foi um dos últimos três municípios integrados ao Programa no ano de 2005. 



 

em sistemas educacionais inclusivos e possibilitar aos participantes exercerem o papel de 

multiplicadores no processo de transformação de seus sistemas de ensino. 

Fundamentados no princípio da universalização do acesso à educação e na atenção à 

diversidade, consolidando um novo paradigma educacional de construção de uma escola 

aberta às diferenças, com vistas ao desenvolvimento de uma educação de qualidade para 

todos, nas escolas regulares; efetivando a implantação de propostas voltadas para a 

inclusão, conscientes de que isto requer mudanças nos processos de gestão, na formação 

continuada dos educadores, nas metodologias educacionais, com ações compartilhadas e 

práticas colaborativas, que respondam as necessidades de todos os educandos. 

 

[2005 

 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 23, 24 e 25 de novembro 

(b) Número de participantes: 

◘ Do município-pólo: cento e oitenta e um (181) participantes; 

◘ Dos municípios da área de abrangência172: trinta e quatro (34) participantes; 

◘ Total de inscritos no curso: duzentos e cinqüenta (250), com participação efetiva de 

duzentos e quinze (215) participantes; 

◘ Outros: Secretaria Municipal de Educação - SME; Conselho Municipal de Educação - 

CME; 7ª Coordenadoria Regional de Educação - 7ª CRE; Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE; Universidade de Passo Fundo - UPF; Centro Municipal de Atendimento 

ao Educando - CEMAE; Divisão de Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais - 

DAPNE; Associação Passo Fundense de Cegos - APACE; Associação de Pais e Amigos dos 

Surdos - APAS; Escola Municipal de Autistas Profª. Olga Caetano Dias. 

(c) Atividades: palestras, debates, estudos em grupos, relatos de experiência e exibição de 

filme. 

                                                 
172 Municípios da área de abrangência que participaram do curso de formação: Água Santa; Carazinho; Coxilha; 
Ernestina; Getúlio Vargas; Ibiaçá; Ibiraiaras; Ibirapuitã; Lagoa Vermelha; Marau; Mato Castelhano (município que 
ficou no lugar do município de Sarandi); Pontão; Quatro Irmãos; Ronda Alta; Rondinha; Sertão; Victor Graeff. 
Municípios da área de abrangência que não participaram do curso de formação: Ciríaco; Sananduva; Soledade. 
 
 



 

(d) Temas e Capacitadores173: 

TEMAS CAPACITADORES 

Concepções, princípios e diretrizes de um 
Sistema Educacional Inclusivo 

♦ Mestre em Educação. Doutoranda em 
Educação.  

Educação Inclusiva: direito à diversidade: 
histórico, perspectivas e compromisso 

♦Graduação em Pedagogia Educação Especial. 
Pós-Graduação em Psicologia Escolar. Mestre em 
Educação. Doutorando em Educação. 

Tecnologia Assistiva apoiando a Inclusão 
Escolar 

♦Especialista em Saúde Mental. Mestre em 
Medicina. 

Estudo dirigido 

Inclusão: um desafio para os sistemas 
educacionais 

♦Psicopedagoga da SME - Secretaria Municipal de 
Educação. 

♦Coordenadora Pedagógica da SME - Secretaria 
Municipal de Educação. 

Orientações e Marcos Legais para a Inclusão ♦Promotor de Justiça 1ª Promotoria Cível/PF. 

Relato de experiência 

Prática da Inclusão: Escola e Família, 
compromisso comum em educação 

♦Profissional do CID/POA - Centro Integrado 
de Desenvolvimento. 

♦Professora municipal - Passo Fundo. 

Inclusão e o Atendimento Especializado a 
Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais 

♦Equipe multidisciplinar: neuropediatra; 
psiquiatra; fonoaudióloga; psicóloga. 

 

A Inclusão de alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais: Cegos/Deficiência 

Visual e Surdos/Deficiência Auditiva 

♦DA: Doutora em Psicologia do 
Desenvolvimento. 

♦DV: Especialista na Área de Deficiência Visual. 
Professor Coordenador Adjunto da Educação 
Especial - SMED Porto Alegre. 

A Inclusão de alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais: Superdotação/Altas 

Habilidades 

♦Doutoranda em Educação. Mestre em 
Educação. Sócia fundadora e membro da 
Comissão Técnica do Conselho Brasileiro para 
Superdotação. 

Mesa redonda 

Inclusão: testemunho de pessoas portadoras 
de deficiência 

 

♦Pessoas com deficiência e familiares. 

Grupo de trabalho 

Inclusão: um desafio para os sistemas 
educacionais 

♦Psicopedagoga da SME - Secretaria Municipal de 
Educação. 

♦Coordenadora Pedagógica da SME - Secretaria 
Municipal de Educação. 

                                                 
173 As informações a este respeito não foram discriminadas no Relatório disponibilizado sendo copiadas, portanto, 
do folder de divulgação do evento. 



 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados 

 

a. Avaliação Diária do Curso de Formação 

b. Avaliação global do Curso de Formação 

c. Avaliação do curso de Formação pela comissão organizadora/equipe técnica 

Pontos positivos: O curso em geral foi muito bom, organização, escolha dos palestrantes, 

nível de qualidade das palestras, temas abordados, investimento dos recursos, local da 

realização do curso, contribuição de todos os componentes da comissão. 

Pontos a melhorar: Descentralização e esclarecimento de algumas responsabilidades. Faltou 

uma reunião na véspera para retomar incumbência das subcomissões. 

d. Avaliação do papel desenvolvido pela equipe da Coordenação Geral de Articulação da 

Política de Inclusão/SEESP, no desenvolvimento do Projeto/2005, junto à 

coordenação do Programa no município-pólo: destaque para a assessoria recebida, 

“pois todas as vezes que necessitamos de ajuda ou esclarecimentos fomos bem 

assistidos, recebendo todo o apoio necessário para darmos continuidades à realização 

do evento (...)”. 

 

◘ “Impressões” dos participantes 

- destaque para a ação de SENSIBILIZAÇÃO sentida pelos participantes; 

- destaque positivo para a organização local; 

- pontos positivos: 

*envolvimento dos participantes com a proposta e diminuição da angústia frente ao 

processo de inclusão escolar; 

*temas pertinentes, relacionados ao dia-a-dia da profissão de professor, esclarecimento de 

dúvidas, ótima organização temática, entre outros. 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no Relatório disponibilizado. 



 

[2006174 

 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 06, 07, 08 e 09 de junho 

(b) Número de participantes. Não consta. 

(c) Atividades: palestras, debates, estudos em grupos e relatos de experiência. 

(d) Temas e Capacitadores 

 

TEMAS CAPACITADORES 

Inclusão: um desafio para os Sistemas 
Educacionais 

♦Secretário Municipal de Educação/ Passo 
Fundo 

 

Concepções, princípios e diretrizes de um Sistema 
de Educação Inclusiva 

♦Graduação em Pedagogia Educação 
Especial. Pós-Graduação em Psicologia 
Escolar. Mestre em Educação. Doutorando 
em Educação.  

Orientações e Marcos Legais para a Inclusão ♦Conselho Municipal de Educação/Passo 
Fundo 

 

Estudo dirigido: Educação Inclusiva: direito à 
diversidade: programa - histórico - perspectivas 

♦Psicopedagoga da SME - Secretaria 
Municipal de Educação. 

♦Coordenadora Pedagógica da SME - 
Secretaria Municipal de Educação. 

Educação Infantil no Sistema Inclusivo ♦Doutora. 

Mesa redonda: Atendimento Especial para 
Deficiência Mental 

♦Professoras e Direção da Divisão de 
Educação da SME - Secretaria Municipal de 
Educação. 

Mesa redonda: Inclusão e o Atendimento 
Especializado a Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais 

♦Equipe multidisciplinar: neuropediatra; 
psiquiatra; fonoaudióloga; psicóloga. 

 

Processo de Inclusão/exclusão: uma possibilidade 
de (re)significar práticas  

♦Doutora. 

♦Direção da Divisão de Inovações 
Educacionais e Projetos SME - Secretaria 
Municipal de Educação. 

                                                 
174 Até o fechamento desta pesquisa, não tivemos acesso ao Relatório 2006. As informações contidas nesta seção 
foram retiradas do folder de divulgação do evento. 



 

Oficinas: Jogos recreativos e atividades para alunos 
em situação de inclusão 

♦Doutora e Equipe CAEF. 

Mesa redonda 

Inclusão de alunos com Deficiência 
Auditiva/Deficiência Visual 

♦DA: Doutora em Educação. 

♦DV: Especialista na Área de Deficiência 
Visual. Professor Coordenador Adjunto da 
Educação Especial - SMED Porto Alegre. 
Especialista na Área de Deficiência Visual. 

Relato de experiência: Atendimento e compromisso 
com a Inclusão nas Escolas de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental do Sistema Municipal de 
Educação de Passo Fundo/Prática de Inclusão 

 

♦CEMAE (Centro Municipal de 
Atendimento ao Educando). 

Inclusão de alunos com necessidades especiais - 
Autismo 

♦Psicopedagoga. 

Trabalhos em grupos 

Discussão sobre as competências de ações 
inclusivas no município - revendo e ressignificando 
os projetos e os planos na perspectiva inclusiva175 

♦Psicopedagoga da SME - Secretaria 
Municipal de Educação. 

♦Coordenadora Pedagógica da SME - 
Secretaria Municipal de Educação. 

A Inclusão de alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais Superdotação/Altas 

Habilidades  

♦Psicóloga. Doutoranda em Educação. 

♦Presidente da Associação Gaúcha de 
Apoio às Altas Habilidades. 

Mesa redonda 

Experiências Educacionais Inclusivas 

♦EMEF Antonino Xavier 

♦EEEF Wolmar Salton e Projeto Levando 
Braile às escolas 

Escola e Família: compromisso comum em 
educação 

♦Psicopedagoga. 

 

|Avaliação e Considerações Finais. Não consta. 

◘ Tópicos avaliados: 

◘ “Impressões” dos participantes 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no Relatório disponibilizado. 

                                                 
175 Esta atividade resultou no Documento Conclusivo sobre as Ações Inclusivas que podem ser realizadas nos municípios - 
ressignificando o Plano Municipal de Educação e Propostas Político-Pedagógicas. 



 

5.2.3 PERFIL DA POLÍTICA E GESTÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO176: ELEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 

GLOCAL 

 

A. Aspectos históricos da educação especial 

A história da educação especial no município de Passo Fundo é composta por três 

segmentos diferentes, que produziram realidades diferentes no atendimento aos alunos com 

deficiência; olhares particularizados para a esfera municipal, para a esfera estadual e para a esfera 

privada mostram um todo que se constrói pela ação de políticas sectarizadas e, inclusive, pela 

ausência destas políticas, configurando uma dada realidade que passa a sofrer algumas alterações a 

partir de 2004177. Neste sentido, fundem-se as histórias do Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade com a própria história desta modalidade de ensino no município, neste momento 

histórico mais recente. 

Anteriormente a isto, no que se refere ao histórico político-institucional da educação 

especial178 em Passo Fundo, na década de 70 registra-se o início de oficialização dos serviços já 

oferecidos na época, na área privada, com a instituição APAE [Escola Especial O Sorriso de 

Amanhã]179. Ainda em 1977, são autorizados Estudos Adicionais para Especialização em Educação de 

Excepcionais: setor Deficientes Mentais180, na UPF [Universidade de Passo Fundo]. 

Na década de 80, os registros históricos apontam o pedido de autorização de 

funcionamento da Escola Especial O Sorriso de Amanhã181, como escola de 1º grau incompleto. 

                                                 
176 A estrutura desta seção é composta pelos dados qualitativos coletados nos municípios-pólo, especialmente, nas 
Secretarias Municipais de Educação e nas Coordenadorias Regionais de Educação. Em Passo Fundo, foram 
formalmente entrevistadas: Sandra Mara Martins Brena, Coordenadora do Programa Educação Inclusiva: direito à 
diversidade e Coordenadora Pedagógica da Divisão de Educação da SME [Seção Modalidades de Ensino: EJA e 
Educação Especial]; Edenia Lopes, Coordenadora de Educação Especial - 7ª CRE. Data: julho de 2006. 
177 No ano de 2004, é instituído o Sistema Municipal de Educação. 
178 As informações sobre criação e autorização de funcionamento de classes e escolas especiais no Rio Grande do Sul 
mantidas pelo Estado ou pelo município, foram sistematizadas em pesquisa anterior para o Curso de Mestrado 
[BRIZOLLA, 2000], a partir do ano de 1967 até 1999. Para a pesquisa atual, estas referências foram reconsultadas e 
atualizadas no período 2000 a 2006. Até o ano de 1999, a fonte das informações era o CEED/RS - Conselho 
Estadual de Educação do RS, que as registrava nos Documentários; na investigação atual, além deste espaço, foi preciso 
recorrer a mais uma fonte de dados - Divisão de Educação Especial [Secretaria Estadual da Educação do RS] porque, a 
partir de 1999, o CEED/RS passa a delegar a avaliação dos processos e autorizações dos espaços especializados para 
a Secretaria, com exceção para o registro de novas escolas especiais. No Rio Grande do Sul, as Salas de Recursos 
foram oficialmente consideradas como forma alternativa de atendimento ao aluno “portador” de deficiência no ano 
de 1991, pelo Parecer CEED/RS n. 1.130/91. 
179 Parecer CEEd n. 431/74. 
180 Parecer CEEd n. 359/77. 
181 Parecer CEEd n. 124/84. 



 

Em 1996, finalmente, consta a autorização de funcionamento de uma classe de educação especial 

em escola estadual de 1º grau182. 

De acordo com os dados coletados na pesquisa, em Passo Fundo não existia uma política 

pública oficial de atendimento às pessoas com necessidades especiais; apesar da ocorrência de 

atendimentos e algumas ações para este segmento, estas eram desarticuladas da política 

educacional geral do município. Por longa data, muitas crianças e jovens com alguma deficiência 

não tinham acesso a um atendimento educacional [especializado, ou não]. Em se tratando da 

escola pública, o único atendimento oferecido era realizado em classes especiais estaduais e, mais 

recentemente, por uma (01) sala de recursos na área da deficiência visual, também da esfera 

estadual. Neste cenário também está uma escola de atendimento para alunos com deficiência 

auditiva e a escola da APAE. Ofereciam-se alguns atendimentos assistenciais, via Secretaria de 

Assistência Social, mas o atendimento educacional deixava a desejar. 

Na fase histórica mais recente, paralelamente a esta ausência de políticas efetivas por parte 

da educação municipal, iniciaram-se movimentos por parte das entidades representativas 

[associações comunitárias e seções estaduais] de grupos de pessoas com deficiência em prol de 

uma política de atendimento educacional183. 

Na análise da Coordenadora, isto também ocorria internamente, em termos de estrutura 

da Secretaria Municipal de Educação, pois também não existia uma relação entre as ações de 

educação especial com a Divisão de Educação como um todo, não apenas pela ausência de um setor 

específico para esta modalidade dentro da Secretaria, mas pela própria falta de prioridade política 

para com esta área. Assim, as poucas ações empreendidas eram limitadas, pois não havia apoio e 

reconhecimento das demais Secretarias. 

A esfera municipal sempre apresentou uma relativa resistência em montar espaços 

segregados, como a classe especial; algumas escolas estruturavam classes com atendimento 

“diferenciado” para alguns alunos, consideradas como uma alternativa temporária para solucionar 

dificuldades passageiras de alunos que apresentavam dificuldades, mas sem a pretensão maior de 

tornar estes espaços em estruturas definitivas. Esta postura ocorria, em parte, pela ausência de 

um fórum de discussão a respeito da validade da criação destes espaços, ou não, deixando a 

questão da escolarização dos alunos com deficiência num “não-lugar”, desprovido de 

                                                 
182 Parecer CEED n. 1.088/96. 
183 Um exemplo relatado é a Associação de Surdos, que reivindica, entre outros, a criação de uma escola bilíngüe 
porque este segmento considera que a melhor alternativa para sua inclusão é estudar em “escola exclusivamente para 
surdos” em função das peculiaridades do processo de alfabetização e letramento. Na UPF - Universidade de Passo 
Fundo - existem um número significativo de alunos surdos cursando ensino superior, onde recebem apoio 
pedagógico específico através dos Intérpretes de Língua de Sinais, garantindo uma educação bilíngüe. 



 

problematizações; por outro lado, estes espaços não eram criados na rede municipal porque já 

havia a estrutura de atendimento educacional especializado em classe especial na esfera estadual, 

com a qual o município estabelecia “parceria”: quando o diagnóstico do aluno indicava 

deficiência mental este era automaticamente encaminhado para a esta classe. Outra possibilidade 

de encaminhamento para os casos considerados menos graves era a vinculação destes alunos às 

turmas de apoio pedagógico184, que existem no município desde 1999, aproximadamente, o que 

também pode justificar a não existência das classes especiais nesta dependência administrativa. 

Um outro aspecto importante neste contexto é a presença do CEMAE - Centro Municipal 

de Atendimento ao Educando - existente na estrutura municipal desde 1991, primeira alternativa 

municipal em termos de instituição para atendimento às dificuldades de aprendizagem. Consiste 

numa parceria com a Secretaria da Saúde. Neste centro trabalha uma equipe multidisciplinar de 

atendimento, composta por psicólogos, médicos pediatra, oftalmologista, otorrinolaringologista e 

neurologista, profissionais da fonoaudiologia, psicopedagogia e professores. Esta equipe é 

encarregada de diagnosticar educandos com possíveis necessidades, atendê-los ou encaminhá-los 

para as escolas e/ou instituições especializadas; devido a este novo momento e à adesão ao 

Programa, também está sendo instituído um espaço eminentemente pedagógico no Centro, 

através da implantação de uma Sala de Recursos Multifuncional185. 

                                                 
184 Os alunos freqüentam este apoio pedagógico no turno inverso ao da aula. Este tipo de atendimento já figurava como 
uma alternativa experimentada pelo município para garantir alguma providência em relação às “aprendizagens 
atípicas”. Somente os casos mais sérios eram encaminhados para o Estado ou para a APAE. No atual momento, esta 
estratégia vem sendo rediscutida, propondo-se que, se após avaliação no CEMAE houver indicação de 
encaminhamento do aluno diagnosticado para a APAE ou classe especial, que estas estruturas funcionem apenas 
como apoio à escolarização, em turno inverso. 
185 Em termos de dinâmica de funcionamento, o aluno que está matriculado na escola municipal desloca-se até o 
Centro, com vale-transporte gratuito. Sua origem remonta à mobilização de um grupo de pessoas do município, 
apoiado por um vereador da época. A formação do Centro foi acontecendo sem maiores fundamentações e 
planejamento, não se constituindo como uma política efetiva, apenas, um atendimento circunstancial. Hoje, neste 
espaço o aluno é atendido pela equipe de profissionais conforme sua problemática. Entretanto, segundo a 
Coordenadora, uma das maiores dificuldades era atender a toda a demanda de alunos encaminhados após uma 
avaliação informal realizada nas escolas, pois muitos dos encaminhamentos eram indevidos, ou seja, os alunos não 
apresentavam necessidades especiais. Como em qualquer outro local, a institucionalização de um espaço para 
atendimento dos casos desafiantes é sempre polêmico, e o CEMAE também foi utilizado de forma equivocada, pois 
as escolas acabavam taxando os alunos como “não-aprendizes”, “problemáticos” e encaminhavam-nos para 
“tratamento” nas especialidades clínicas: “não é problema pedagógico”. Detectada esta situação, hoje está sendo 
revista as questões do diagnóstico e da avaliação, para definições importantes sobre, por exemplo, quem é o aluno 
para atendimento nos serviços de educação especial, como estes alunos devem ser atendidos, quais os critérios para a 
realização dos diagnósticos, qual o papel dos professores frente à problemática instalada, etc.Estima-se que, com o 
Plano Municipal de Educação este Centro seja redimensionado, inclusive, para atendimento às escolas-pólo do 
município e com estrutura de assessorias por grupos de escolas; além disso, pensa-se em estabelecer nova condição 
de parceria com a Universidade local, estabelecendo convênios formais para universitários que desejem estagiar no 
Centro em suas respectivas áreas de formação (o que já ocorre hoje com as áreas da fonoaudiologia e da 
odontologia). “Há muito que fazer, mas penso que quando isto estiver fundamentado e legalizado, por dez anos, 
teremos garantias. Agora, nós já temos um diagnóstico da realidade [nº. de crianças com necessidades especiais no município]”. 
 



 

Com esta adequação da realidade do município de Passo Fundo às novas diretrizes 

nacionais para a educação especial e, em função dos pressupostos da educação inclusiva 

afirmados com a implementação do Programa federal, a atual administração da educação 

municipal está promovendo investimentos na formação dos professores, o que já foi havia sido 

tencionado pela administração mesmo antes da adesão ao Programa federal, tendo a construção 

do Plano Municipal de Educação186 como “símbolo” desta nova etapa.  

 Como foi ressaltado inicialmente, a história da educação especial em Passo Fundo tem 

seu capítulo mais recente diretamente relacionado à implementação do Programa Educação 

Inclusiva: direito à diversidade, do qual foi um dos municípios protagonistas187. A desejada mudança 

na configuração local convergia com a proposta de ação do Programa, pois o município buscava 

uma nova diretriz para a escolarização dos alunos com deficiência188; assim, com o Programa 

Educação Inclusiva dá-se o primeiro passo na direção dessa busca e o início da discussão a respeito 

do tema inclusão. A Coordenação destaca o “efeito desencadeador” do Programa para o 

município-pólo, assim como para os municípios da área de abrangência. “O engajamento 

desencadeou uma vontade de se fazer, de se construir algumas ações mais efetivas de 

atendimento”189. 

 Segundo a Coordenadora, em nível de gestão já é possível sentir uma diferença nos 

discursos das escolas sobre “enviar os alunos especiais para a APAS ou para alguma classe 

                                                 
186 O ano de 2006 foi profícuo em termos de mudanças na gestão neste município. No mês de abril, a Secretaria 
Municipal de Educação lança as Diretrizes Político-Pedagógicas para a rede das escolas municipais de ensino, conforme 
incumbência da Lei municipal 10.172/01, com a definição política pela “Qualidade a serviço do aluno - um projeto 
de todos”. Neste mesmo ano, junto com as entidades representativas de pessoas com deficiência e outros 
professores de Passo Fundo foi constituída uma Comissão para trabalhar no texto da Sub-Comissão de Educação 
Especial do Plano Municipal de Educação junto ao Conselho Municipal de Educação, para normatizar a educação especial 
no município. Na ocasião desta entrevista e da coleta de dados no município, o Plano estava pronto para apreciação 
no Fórum Municipal de Educação, que ocorreu em 21 de julho. O texto da educação especial apresenta-se com trinta e 
dois (32) Objetivos e Metas. O momento era de grande expectativa na Secretaria Municipal de Educação! 
187 Importante ressaltar que, em 2003, ano inicial do Programa, o município de Passo Fundo já havia sido um dos 
convidados para adesão, no Rio Grande do Sul. Na época, porém, os representantes do município que estavam à 
frente desta decisão [Secretário Municipal de Educação e Prefeito Municipal] decidiram-se pela não adesão. Neste 
período, as Coordenadoras atuais do Programa, que atuam na gestão atual, trabalhavam no CEMAE, já comentado; 
pela experiência na área e por estarem atuando com a problemática questão da escolarização dos alunos com 
deficiência na rede municipal, posicionaram-se contrariamente à gestão da época e insistiram na importância do 
Programa para Passo Fundo, entre outros. Mesmo assim, a parceria não foi efetivada. Por ocasião do início da nova 
administração municipal, o Ministério da Educação refez o convite para adesão e a administração efetivou o acordo, 
já no ano de 2005. 
188 O município vinha procurando adequar a questão das aprendizagens atípicas; entre algumas destas ações, está a 
criação de uma escola especial municipal para alunos com autismo [Escola Olga Caetano Dias], em 2002. 
189 A Coordenadora referia-se ao fato de que os demais municípios da região passaram a procurar por assessoria a 
respeito da “inclusão” na SME/Passo Fundo, assim como passaram a realizar pequenas formações em suas 
localidades; os exemplos citados foram as pequenas cidades de Nonoai e Tapejara. Para ela, em função de no Curso 
de 2006 terem sido realizados trabalhos específicos com o objetivo de delinearem-se no Curso algumas diretrizes 
regionais a respeito de um trabalho educacional inclusivo a ser implementado, isto oportunizou que um conjunto de 
intenções fosse assimilado e repassado aos demais municípios, porque a grande dúvida já é “como começar” e não se 
contesta mais o direito destes alunos. 



 

especial”, porque a Secretaria Municipal de Educação tem abordado a questão legal do direito e 

do dever à educação. Da mesma forma, há um movimento de saída de alunos da APAE, que 

passaram a solicitar vagas nas escolas dos municípios. Neste sentido, o processo de normatização 

do Plano foi priorizado, para que as professoras se sintam amparadas para este trabalho. Por 

parte dos demais membros da comunidade escolar, não houve movimentos de resistência às 

questões da inclusão escolar, antes ao contrário. 

No que se refere ao âmbito da esfera estadual, Passo Fundo também é município-pólo da 

região da 7ª CRE - Coordenadoria Regional de Educação. Apresenta uma rede estadual com expressivo 

atendimento educacional especializado, dividido entre os espaços segregados das classes especiais 

e as salas de recurso, em várias áreas190. 

Em relação aos alunos, os últimos dados apontam a rede estadual como responsável por 

vinte e quatro mil e quatrocentos e quarenta e nove (24.449) matrículas no município de 

Passo Fundo. Destas, quinhentas e setenta e cinco (575) são dos alunos com NEE e/ou 

deficiências, sendo: 

- vinte e cinco (25) de alunos com deficiência visual (cegueira e baixa visão); 

- quatrocentos e sessenta (460) de alunos com deficiência mental/déficit cognitivo; 

- sessenta e cinco (65) de alunos com deficiência auditiva; 

- vinte e cinco (25) alunos de alunos matriculados em Classe de Educação 

Terapêutica. 

O número total de alunos “incluídos” na rede estadual de Passo Fundo corresponde a 

quatrocentos e setenta e oito (478) matrículas. 

Nesta rede existem outros serviços de apoio pedagógico, realizados no Centro Estadual de 

Atendimento ao Educando - CEAE, além de serviços de Assistência Social, Psicologia, 

Psicopedagogia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Odontologia, Neurologia, Clínica geral e 

Enfermaria. Todos estes atendimentos são oferecidos aos alunos após avaliação da equipe 

                                                 
190 Composta por trinta e dois (32) municípios. Das trinta e sete (37) unidades escolares localizadas em Passo 
Fundo, vinte (20) delas prestam atendimento aos alunos com NEE e/ou deficiências, nas quais existem onze (11) 
classes especiais, sendo seis (06) classes especiais para deficiência mental [cinco (05) escolas]; cinco (05) 
classes especiais para deficiência auditiva em uma única escola; nove (09) classes de Educação terapêutica. 
Em relação às salas de recurso, são em total de nove (09), sendo cinco (05) para deficiência mental, em três (03) 
escolas diferentes; duas (02) para deficiência visual, em uma única escola; e duas (02) para deficiência auditiva, 
no Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos. 



 

multidisciplinar. Os Intérpretes de Língua de Sinais para os alunos surdos são oferecidos pela 

APAS - Associação de Pais e Amigos dos Surdos.191 

Em relação ao processo de inclusão escolar, a Coordenadora da Educação Especial da 7ª 

CRE ressalta que este vem ocorrendo timidamente, principalmente em função da posição das 

direções das escolas e de professores que argumentam não estarem preparados para receber os 

alunos com deficiência e demais necessidades especiais. Ainda assim, setenta (70) professores192 e 

demais gestores estaduais participaram das duas edições do Curso de Formação de Gestores e educadores 

do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade. Também se percebe um aumento do 

número de matrículas de alunos com deficiência nas classes comuns da esfera estadual; a 

APAE também está promovendo a inclusão de alunos matriculados em sua escola especial no 

ensino regular, além de oferecer apoio pedagógico. Não se verifica, entretanto, decréscimo nas 

matrículas em classes especiais. Concomitantemente à implementação do Programa Educação 

Inclusiva: direito à diversidade no âmbito municipal, a 7ª CRE também coordenou o projeto da 

gestão estadual na sua área de abrangência193. 

                                                 
191 Esta associação foi fundada em 1991 por um grupo de pais e amigos preocupados com a educação, a inclusão dos 
surdos no mercado de trabalho e a sua integração social. Filantrópica, mantém-se através de convênio com  
prefeitura Municipal, que garante a educação e o atendimento de cento e vinte e oito (128) surdos entre dois e 
cinqüenta anos. Em sua sede, a associação oferece curso de LIBRAS para familiares e comunidade em geral e realiza 
encontros mensais entre os pais. Além disso, a associação vem lutando para a construção de um espaço educacional 
bilíngüe (Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa) para surdos e ouvintes da cidade e região, pois consideram 
precárias a falta de espaço físico e a desinformação dos professores das classes regulares em relação à aprendizagem 
dos surdos, assim como a precariedade de intérpretes para atender os cento e vinte e oito (128) alunos, 
aproximadamente. Fizemos este destaque sobre a educação de surdos, pois nos parece um aspecto importante a ser 
considerado nas políticas públicas de inclusão escolar, a exemplo de outros municípios no RS [Porto Alegre, Caxias 
do Sul, Santa Maria, etc.], os quais vêm lutando pela construção destes espaços de aprendizagem e escolarização 
exclusivamente para os surdos. 
192 Em Passo Fundo, os professores estaduais compõem um grupo de um mil e seiscentos e um (1.601) 
profissionais, dos quais vinte e quatro (24) são especializados na área de Educação Especial, sendo que onze 
(11) trabalham com os alunos que apresentam déficit cognitivo (DM), sete (07) com alunos surdos, dois (02) 
com deficientes visuais e quatro (04) na Educação Terapêutica. Exercem suas funções em doze (12) escolas  e 
na escola municipal especial na área do autismo. 
193 Em 2004, a Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto Escrevendo a Educação 
Especial, executado pela equipe desta Divisão em parceria com o CAP [Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual], também pertencente ao Departamento Pedagógico da SE/RS. A 
justificativa do projeto está fundamentada num diagnóstico da realidade que apontava, dentre outros: - uma 
necessária revisão da dinâmica de trabalho realizado no espaço especializado; - a reduzida articulação entre este 
espaço com as escolas e as CRE nas diversas regiões do Estado; - um entendimento equivocado entre os professores 
da rede estadual quanto à centralização do processo de inclusão como uma medida relacionada tão somente ao aluno 
com necessidades especiais e à educação especial; - desconhecimento, por parte de muitos docentes, a respeito do 
sujeito focalizado pela educação especial e das competências, papéis e função do professor que atua na educação 
especial; - confusão conceitual entre inclusão e integração de alunos com necessidades especiais na rede regular de 
ensino, tanto na escola comum quanto na escola especial; - fragilidade na formalização de uma rede de atendimento 
que mantenha consenso entre os objetivos da educação especial e as necessidades demandadas pelo aluno, sua 
família e a escola dentro dos parâmetros filosóficos da Educação para Todos; - número insuficiente de profissionais 
compondo as equipes da Divisão de Educação Especial e CAP/RS diante da demanda por orientação in loco das 
trinta CRE. Sua operacionalização baseou-se em descentralização das ações, compartilhamento das responsabilidades 
e racionalização de recursos humanos e do contingente financeiro, através da organização de orientação à demanda a 
partir de cinco Núcleos Regionais. Os objetivos e metas foram: 1ª etapa - formalizar, de modo conjunto, um plano 
estratégico de metas e ações na educação especial entre as 30 CRE e Divisão de Educação Especial da SE; 2ª etapa - 



 

B. Aspectos político-pedagógicos das mudanças na gestão para a estruturação do 

sistema educacional inclusivo: ações desenvolvidas pela esfera municipal para 

garantia do acesso e da permanência194  

 

Em relação às ações desencadeadas pelo e com o Programa, a Coordenadora relata que, 

embora significativos movimentos e ações para educação inclusiva já componham este cenário na 

região, a resistência ainda existe em parte. Para ela, um dos sintomas de que algumas destas ações 

desencadearam alterações na realidade até então existente é o fato de que os professores 

passaram a fazer algumas exigências195 da Secretaria, em relação à garantia de apoio pedagógico 

específico quando estão atendendo em suas salas um aluno com deficiência. Com o Plano 

Municipal, espera-se normatizar as situações e que isto gere mudança e reformulação nas 

propostas e políticas das escolas, dos regimentos, que serão orientadas a partir de uma abordagem 

que contemple as questões de uma educação inclusiva196. 

                                                                                                                                                         
formalizar uma rede de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, envolvendo os 
profissionais das CRE e diretores de escolas; 3ª etapa - co-construção de uma rede de atendimento ao aluno com 
necessidades educacionais especiais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul a partir de estratégias elaboradas 
pelos profissionais que atuam nas CRE, equipes diretivas das escolas e professores de todos os níveis e modalidades 
do sistema estadual de ensino. Tivemos a oportunidade de acompanhar o 2º Encontro da 3ª Etapa [novembro de 
2006], onde foi realizada a culminância do projeto com a participação dos representantes de cada CRE; nesta 
oportunidade, foram realizadas apresentações sobre os projetos desenvolvidos em cada localidade, elaborados no 1º 
Encontro desta etapa, assim como uma avaliação geral da situação da inclusão escolar nos município de abrangência 
de cada Coordenadoria. As informações subsidiadas na íntegra estão no anexo C. 
194 Como instrumentos analíticos de construção dos contextos políticos dos municípios-pólo, utilizamos os 
elementos do Direito Educacional que fazem referência às questões do acesso e da permanência dos alunos com deficiência 
em seus processos de escolarização; desta forma, acesso e permanência foram considerados neste trabalho como os dois 
grandes eixos para a efetivação de um sistema educacional inclusivo. A partir destes dois ícones, portanto, 
esquematizaram-se algumas categorias já disponibilizadas pela vasta literatura sobre inclusão, como ferramentas 
auxiliares para a construção dos “contextos glocais”, selecionando as ações relatadas nos municípios-pólo, as 
quais foram enquadradas numa ou noutra categoria: 1. questões gerais para o acesso; 2. questões relativas à 
permanência: estruturação pedagógico-administrativa [planejamento; capacitação e qualificação de recursos humanos; 
estrutura pedagógica - Apoio Pedagógico Específico]; currículo [adequações de pequeno e grande porte] e; áreas 
específicas. Espera-se, com esta estratégia, demonstrar um pouco da vicissitude local e sua aproximação ou 
distanciamento do panorama global. Além disso, atentou-se para o indicativo do Programa em relação aos elementos 
apontados como fundamentais à construção de sistemas educacionais inclusivos: mudanças na gestão, na formação de 
professores e nas metodologias. 
195 Os professores têm exigido respaldo para o trabalho pedagógico, por exemplo, a garantia de um aluno estagiário 
da Universidade local [PROPET], que atua via parceria já existente entre as duas instituições, e realiza ações de apoio 
ao professor. Para a Coordenadora, a exigência pode ser entendida como um sinal de interesse pela aprendizagem do 
aluno que, anteriormente, era “excluído” dentro do próprio processo educacional, ignorado em suas necessidades e 
seus direitos. 
196 Na fala da Coordenadora, “a questão da educação inclusiva é um suporte para que estas escolas se repensem – 
acreditamos na continuidade dos serviços de educação especial como fundamental à inclusão. A partir desta Sala de 
Recursos que o município ganhou através do Programa, conseguimos uma professora com a formação necessária, e 
estamos fundamentando a proposta de atendimento desta Sala, que está funcionando mais ou menos com aquelas 
crianças que já vinham tendo apoio, localizada no Centro (...) Na educação infantil, temos tido a entrada de crianças 
cegas, com deficiência física, alguns com Down, sempre com esta política dos dois atendimentos: na nossa escola de 
educação infantil e com apoio na APAE (...) temos professores que são cedidos para a APAE e aí se tem a 
contrapartida, criando atendimentos em rede, o que não se tinha antes, não se tinha uma unidade de trabalho e se 
duplicavam as ações (...) diagnosticamos a situação para montar o Plano (...) e isto foi desencadeado, em grande 



 

Conforme apreciação do percurso de implementação relatado no item anterior, este 

município-pólo também se utilizou do Programa em tela como uma ferramenta para diagnóstico 

da realidade e de sensibilização da temática, muito mais do que como uma ferramenta de 

orientação pragmática. Senão observado o caminho percorrido, corre-se o risco de dizer que este 

município tenha realizado poucas ações efetivas em relação ao acesso e à permanência. Assim, a 

configuração atual local permitiu, nos dois anos de trabalho com o Programa, uma aproximação à 

discussão da política de inclusão escolar, até então, pouco evidente na esfera municipal. Neste 

sentido, cumpre que se indiquem as ações preliminares já desenvolvidas e as que estão em fase de 

providências pelo município para a construção de um sistema educacional inclusivo. Para tanto, 

sob pena de não cometer esquecimentos em relação às metas traçadas pelo município, e 

respeitando a organização já realizada, apresentamos na íntegra as diretrizes aprovadas para o 

Plano Municipal de Educação (Subcomissão: Educação Especial), a fim de demonstrar as iniciativas 

propostas pelo município. Apresentando, pois, as metas e diretrizes do referido Plano, esperamos 

estar atendendo aos itens propostos na investigação: 

1. Ações de Acesso 

2. Ações de Permanência 

 |questões relativas à estruturação pedagógico-administrativa197 

 1. Planejamento 

  2. Capacitação e qualificação de recursos humanos 

  3. Estrutura pedagógica: APE [Apoio Pedagógico Específico] 

  |questões relativas ao currículo198: adequações de pequeno199 e grande200 

porte e questões educacionais em áreas específicas. 

                                                                                                                                                         
parte, pelo envolvimento com o Programa. Ainda existe alguma rejeição, por parte das escolas (...) mas as associações 
se engajaram bem, formamos um grupo que opinou nos cursos (...) na nossa visão, quando nos encontramos com 
outros Estados, sentimos que o RS parece mais atrasado em alguns aspectos em termos de propostas inclusivas (...)”. 
197 Neste quesito, “reestruturação pedagógico-administrativa” significa toda e qualquer revisão ou reformulação 
tomada em relação a aspectos gerenciais e administrativos nas unidades escolares ou no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, tanto em termos de redistribuição, contratação ou alocação de recursos humanos quanto de 
medidas de infra-estrutura em geral, como quaisquer outras ações de formação para garantir a permanência do aluno 
no processo educacional. 
198 Para este quesito, utilizamos as orientações vigentes no país, normatizadas pelo documento Adaptações Curriculares 
[1999], o qual também é uma das bases de orientação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, conforme 
segue: “As adequações curriculares constituem (...) possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário, para 
torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um 
currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas 
circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em 
critérios que definem: • o que o aluno deve aprender; • como e quando aprender; • que formas de organização do 
ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; • como e quando avaliar o aluno. Para que alunos com 
necessidades educacionais especiais possam participar integralmente em um ambiente rico de oportunidades 
educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, destacando-se entre eles: • a 
preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores; • o apoio adequado e recursos especializados, 
quando forem necessários; • as adequações curriculares e de acesso ao currículo. Algumas características curriculares 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Câmara Temática: Educação Especial 

1 Trabalhar as políticas públicas garantindo a acessibilidade escolar, social e urbana das pessoas com 
deficiência. 

2 Fomentar e apoiar a realização de projetos que visem a conscientização das comunidades escolares e 
populações em geral a cerca das especificidades de cada deficiência, num enfoque de cidadania, bem 
como divulgar as entidades que representam estas pessoas. 

3 Regulamentar junto à Secretaria Municipal de Educação a Seção de Educação Especial, responsável 
pelas articulações necessárias no Sistema Municipal de Ensino no que se refere ao atendimento a esta 
modalidade. 

4 Agilizar no município um mapeamento das pessoas que apresentam necessidades educacionais 
especiais, indicando assuas especificidades, verificando os atendimentos realizados nas redes regulares 
de ensino. 

 

5 

Ampliar a rede de serviços para pessoa com deficiência, descentralizar ações, visando aglutinar 
diversos segmentos da comunidade no sentido de criar parcerias onde seja possível e necessário a 
divulgação e expansão dos programas e serviços inerentes à Política que garanta o atendimento ás 

                                                                                                                                                         
facilitam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, dentre elas: • Flexibilidade; • Acomodação 
do trabalho previsto às necessidades dos alunos; • Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. As adequações 
curriculares apóiam-se nesses pressupostos para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, 
objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Estão 
focalizadas, portanto, na interação entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem 
propiciadas. Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou de situações especiais de educação 
realizando-se, preferencialmente, em ambiente o menos restritivo e pelo menor período de tempo, de modo a 
favorecer a promoção do aluno a formas cada vez mais comuns de ensino (...) As adaptações curriculares não devem 
ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 
aluno. Realizam-se em três níveis: • no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); • no currículo desenvolvido 
na sala de aula; • no nível individual” (BRASIL, MEC/SEESP, 2006, p. 61-8). Neste caso, estamos trabalhando com 
a idéia da gestão municipal como elemento de divulgação e co-promotor destas adequações nas unidades escolares. 
199 Aqui, agrupamos todas as ações relatadas e desenvolvidas pelo município em termos das várias adequações deste 
porte: - organizativas [agrupamentos dos alunos; organização didática da aula; organização do espaço e dos 
períodos das atividades]; relativas aos objetivos e conteúdos [priorização de áreas ou unidades de conteúdos; 
priorização de tipos de conteúdos; priorização de objetivos; seqüenciação; e eliminação de conteúdos secundários]; 
avaliativas [adequação de técnicas e instrumentos; modificação de técnicas e instrumentos; nos procedimentos 
didáticos e nas atividades; modificação de procedimentos; introdução de atividades alternativas às previstas; 
introdução de atividades complementares às previstas; modificação do nível de complexidade das atividades; 
eliminação de componentes; seqüenciação de tarefas; facilitação dos planos de ação; adaptação dos materiais]; e de 
temporalidade [modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos previstos]. 
200 Nas adequações de grande porte agrupamos novamente as ações desenvolvidas pelo município que se enquadram 
no que descreve o documento das Adaptações Curriculares sobre as adequações deste porte: - nos elementos 
curriculares [objetivos; conteúdos; metodologia e organização didática; organização; avaliação; e temporalidade]. É 
neste domínio que estão previstas as adequações de maior impacto, para atender às necessidades especiais dos alunos 
quando estas forem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos significativas. De um 
modo geral constituem estratégias necessárias quando os alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, como 
resultado, entre outros fatores: • da discrepância entre as suas necessidades e as demandas das atividades e 
expectativas escolares; • da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, na medida do 
avanço na escolarização. Tais adequações focalizam as capacidades, o potencial, a zona de desenvolvimento proximal 
(nos termos de Vygotsky) e não se centralizam nas deficiências e limitações do aluno, como tradicionalmente ocorria. 



 

Pessoas com Deficiência. 

6 Assegurar, na escola, condições específicas para o acesso e permanência, com sucesso, das pessoas 
com necessidades educacionais especiais na educação em condições adversas. 

7 Garantir meios de cooperação com as áreas da saúde, previdência e assistência social, para tornar 
disponível tecnologia assistiva aos educandos com necessidades especiais, assim como atendimento, 
quando for o caso. 

8 Assegurar o transporte escolar gratuito aos educandos com necessidades educacionais especiais. 

 

9 

Ampliar, em parceria com o Estado, a União, ONGs e Instituições Privadas para o fornecimento e 
uso de equipamentos de informática como apoio à aprendizagem aos educandos com necessidades 
especiais. 

10 Instalar, em parceria com Estado e União salas de recurso ou multifuncional como apoio ao 
desenvolvimento de competências e habilidades dos educandos. 

11 Apoiar a divulgação de trabalhos realizados pelos educandos com necessidades educacionais especiais 
no município. 

 

12 

Viabilizar em parceria com as secretarias da Saúde e do Bem Estar Social, cursos e palestras de 
prevenção e orientação para a comunidade, pais ou responsáveis por pessoas com necessidades 
educacionais especiais. 

 

13 

Manter e ampliar convênios, conforme necessidade, de: *cedência, por parte do Estado e do 
Município para as Escolas Especiais e/ou outras instituições que atendem alunos com necessidades 
educacionais especiais; *técnicos especializados para o atendimento na escola; *transporte aos 
educandos a serem atendidos e dos especialistas quando realizarem atendimento nas escolas 
regulares. 

14 Garantir cursos de formação e capacitação nas áreas da cegueira, da surdez, autismo e das diferentes 
psicoses, da deficiência mental e outros. 

15 Apoiar a educação inicial e continuada, aos profissionais que atuam nas classes e nas escolas especiais, 
salas de recursos e multifuncionais, bem como do Sistema. 

16 Organizar turmas com menor número de educandos, no ensino regular sempre que houver pessoas 
com necessidades educacionais inclusos mantendo um auxiliar capacitado para atender a 
especificidade da deficiência, auxiliando o professor titular. 

17 Garantir a inclusão de educandos com necessidades especiais em programas de profissionalização em 
parceria com o centro profissionalizante municipal e instituições locais. 

18 Manter e ampliar de acordo com a necessidade, acompanhamento e avaliação psicoeducacional por 
profissionais capacitados da rede municipal, dos educandos das Classes Especiais e os que estão 
incluídos no ensino regular na educação básica, bem como apoio pedagógico ao professor. 

19 Garantir programas de profissionalização a educandos com necessidades educacionais especiais em 
cooperação com outros órgãos afins, governamentais e não-governamentais [SESI, SENAC, 
SENAIS, Escolas Técnicas], para possível inserção no mercado de trabalho. 

20 Articular com as Secretarias de Saúde o trabalho de prevenção, diagnóstico e encaminhamento de 
crianças que apresentem riscos de desenvolver algum tipo de deficiência ou que já a apresentam para 
os programas de Educação Precoce ou para demais procedimentos cabíveis. 



 

21 Criar e expandir a oferta de programas de Educação Precoce para as crianças com necessidades 
especiais, de 0 a 3 anos de idade, através de  convênios com instituições especializadas e ou da 
formação de equipes especializadas na rede pública e, gradativamente, manter este serviço nas escolas 
de educação infantil para as crianças de 0 a3anos, com profissionais qualificados, garantindo o 
transporte. 

22 Ampliar a aplicação de testes de acuidade visual e auditiva em todas as instituições de Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental. 

23 Promover convênio com a Faculdade de Fonoaudiologia, Fisioterapia e especialistas das áreas para 
atender educandos que apresentem necessidades. 

 

24 

Implantar um Centro de Atendimento às pessoas cegas ou deficientes visuais, com materiais 
adequados e profissionais habilitados, pra atendimento aos educandos quando necessário e para 
apoio pedagógico às escolas regulares no que refere à transcrição para o Braille, bem como para o 
ensino do Braille às pessoas cegas. 

25 Criar uma Escola Bilíngüe [Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa], com o objetivo de 
respeitar as necessidades lingüísticas das crianças surdas, para as séries iniciais do ensino fundamental. 

26 Oferecer Formação Continuada para que cada vez mais os profissionais que atuam no ensino regular, 
possam desenvolver condições pedagógicas adequadas que permitam às pessoas com necessidades 
educacionais especiais, o acesso e a permanência, com sucesso na escola. 

27 Celebrar convênios e/ou consórcios com outros município ou entidades para oferecer atendimento 
especializado, conforme as especificidades dos educandos que buscam ajuda no município e são 
residentes em municípios vizinhos, ou da região. 

28 Redimensionar os procedimentos envolvidos na avaliação diagnóstica em Educação Especial, com 
ênfase no aspecto pedagógico. 

 

29 

Garantir no prazo de dois anos, mecanismos descentralizados, criando centros para avaliação 
diagnóstica educacional e psicoeducacional de pessoas com necessidades educacionais especiais, 
garantindo o acompanhamento técnico e o apoio ao planejamento e desenvolvimento de ações 
educacionais. 

30 Criar um centro de atendimento complementar às pessoas com altas habilidades - superdotação para 
que sejam respeitadas e valorizadas, nas competências e habilidades, mantendo uma equipe de 
profissionais, qualificada para atendimento à diversidade de habilidades apresentadas. 

31 Elaborar, produzir e divulgar materiais específicos para apoio, tanto para os educadores com 
necessidades especiais quanto para os profissionais que atuam com eles, nos diferentes níveis de 
ensino. 

32 Articular junto ao Estado e à União, a disponibilidade de livros falados ou em Braille para o 
Município. 

 

|Outras áreas e necessidades 

Segundo relato da Coordenadora, um dos grandes desafios atuais na gestão dos processos 

inclusivos fica por conta dos “alunos que não aprendem”, ampliando a discussão da inclusão 

escolar para além da escolarização de alunos com deficiência. 



 

PASSO FUNDO 2006: SITUAÇÃO FINAL 
DE MATRÍCULAS

Ensino Fundamental Regular e Especial, 
Alunos Incluídos e Total de Alunos atendidos 

pela Educação Especial

Ens.Fund.
regular
94%

Alunos EE
demais 
níveis
2%

Alunos EE
Incluídos
1%

Alunos EE
Ens.Fund.

1%

Alunos EE
Total
2%

Relacionando, finalmente, o contexto local do município de Passo Fundo às informações 

censitárias e a sua história educacional político-institucional, encontramos uma rede de educação com 

expressiva presença da modalidade de educação especial na rede estadual e na rede privada e, de 

alguma forma, através de outros espaços que não as classes especiais, também se faz presente na 

educação municipal, mais recentemente. 

Em termos do atendimento educacional especializado oferecido pelas três dependências 

administrativas, no ano de 2000 a realidade eram duzentos e noventa (290) matrículas nas 

escolas especiais e mais noventa e três (93) matrículas nas classes especiais, totalizando 

trezentos e oitenta e três (383) matrículas em espaços segregados. Em 2005, as matrículas 

nestes mesmos espaços eram em número de duzentos e cinqüenta e sete (257) nas escolas 

especiais e cento e quarenta e sete (147) em classes especiais, totalizando quatrocentos e 

quatro (404) matrículas em espaços segregados, ocorrendo, portanto, pouca alteração no 

número final das matrículas em educação especial, observando-se apenas o aumento razoável de 

matrículas nas classes. A estes quatrocentos e quatro (404) alunos somam-se cento e doze 

(112) matrículas de alunos “incluídos”. 

O perfil do atendimento em educação especial no contexto geral do ensino fundamental 

regular do município, de acordo com os resultados preliminares do Censo Escolar 2006, aponta a 

seguinte configuração:  

  

 

 

    

    

    

   

 

 

 

A totalidade de aproximadamente vinte e sete mil (27.023) matrículas no ensino 

fundamental está praticamente dividida entre as esferas estadual e municipal. Destas, duzentos e 

vinte e uma (221) são de alunos com deficiência matriculados em classes e/ou escolas especiais; 



 

PASSO FUNDO 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Privada
2.851
11%

Municipal
11.162
41%

Estadual
13.010
48%

PASSO FUNDO 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Privada
109
50%

Municipal
25
11%

Estadual
87
39%

PASSO FUNDO 2006: Matrículas 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

(INCLUÍDOS)

Privada
22
11%

Municipal
2
1%

Estadual
173
88%

os alunos “incluídos”201 no ensino fundamental regular contabilizam aproximadamente duzentas 

(197) matrículas. 

  

 

 

 

 

 

 

 Já em relação às matrículas de ensino fundamental realizadas exclusivamente em classes 

e/ou escolas especiais, a metade destas fica com a esfera privada (109 matrículas); em segundo 

lugar aparece o Estado com 87 matriculados e, enfim, a esfera municipal, com 25 matrículas 

(provavelmente os alunos autistas da escola municipal especial). Nota-se, portanto, grande presença 

das instituições privadas/filantrópicas neste atendimento segregado. 

 Em relação aos alunos com deficiência que foram contabilizados como matrícula de 

educação especial pelo Censo, porém, “incluídos”, a realidade do município está demonstrada no 

gráfico que segue.  

Praticamente é a esfera estadual que realiza a 

inclusão dos alunos com deficiência nas classes 

comuns, como demonstram os números. Talvez 

nesta perspectiva faça sentido as colocações da 

Coordenadora Municipal, quando relatava que 

“(...) a inclusão começou agora em Passo Fundo, 

com o Programa Federal”. Na verdade, a rede 

municipal, assim como a estadual, sempre 

ofereceu algum tipo de apoio pedagógico 

específico aos alunos com deficiência, mas o fizeram nos espaços segregados, embora o 

município não tenha classes especiais. Ou seja, Passo Fundo apresenta-se como um dos 

municípios-pólo com mais estrutura em termos de serviços de educação especial, mas estes 

parecem não ter significado, até então, uma educação inclusiva. Outra vez o indicador de garantia 

                                                 
201 No Censo Escolar INEP/MEC, os dados dos alunos “incluídos” aparecem em item anterior ao total do ensino 
fundamental, como categoria da educação especial, posição que pode acarretar alguma distorção de interpretação. 



 

do acesso para alunos com deficiência à educação pública comum aparece assegurado por uma 

das esferas administrativas. 

 

Finalmente, um último dado que contribui com 

a análise da situação do município frente às 

políticas públicas de inclusão escolar: o total de 

alunos com alguma deficiência, considerando 

os alunos matriculados no ensino fundamental 

especial, mais os alunos “incluídos” e os dos 

demais níveis e/ou modalidades. 

  

 O último levantamento aponta aproximadamente 650 alunos com deficiência, 

matriculados em alguma das esferas administrativas, estando em situação de igualdade as 

matrículas da rede privada e da rede estadual; assim como em outros municípios, ainda é a esfera 

privada que agrega o maior número de alunos. Considerando que nesta esfera o atendimento em 

situação comum de ensino é praticamente inexistente, pode-se dizer que grande parte do 

contingente de alunos com deficiência deste município continua com atendimentos apartados à 

escola comum de referência. 

Para além destas conclusões, este dado também foi destacado para destacar a importância 

do planejamento de políticas de apoio pedagógico específico e de formação de professores, uma vez que, 

independentemente do lócus de inserção [classes comuns ou classes e escolas especiais], estes 

alunos apresentam algumas necessidades específicas durante o processo de escolarização, as quais 

não sendo devidamente atendidas resultam em barreiras à aprendizagem. Isto posto, é 

fundamental considerar a totalidade dos alunos que já acessaram a escolarização por alguma via 

[comum ou especial] e a necessária provisão destes apoios para a garantia da permanência, com 

qualidade, na continuidade do processo educacional. 

PASSO FUNDO 2006: TOTAL ALUNOS 

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Estadual
302
47%

Municipal
27
4%

Privada
319
49%



 



 

[6] 

PELOTAS 

 

Localizada na encosta do Sudeste, às margens do Canal São 

Gonçalo que liga as Lagoas dos Patos e Mirim, as maiores do 

Brasil. Ocupa uma área de 1.921 km² e possui uma população 

de 342.513 habitantes (fonte: IBGE). Pelotas está localizada a 271 km de Porto Alegre.  

Na história econômica da cidade destaca-se a produção do charque que era enviado para todo o 

Brasil, e fez a riqueza de Pelotas em tempos passados. O nome da cidade - "Pelotas" - teve 

origem nas embarcações de varas de corticeira forradas de couro, usadas para a travessia dos rios 

na época das charqueadas. A Lei Complementar Estadual n. 9.184, de 1990, criou a Aglomeração 

Urbana de Pelotas, que em 2001 passou a se denominar Aglomeração Urbana de Pelotas e 

Rio Grande, e 2002, Aglomeração Urbana do Sul. Esta caracteriza-se por proporcionar uma 

forte integração entre os municípios que a constituem e é o embrião de uma futura região 

metropolitana. Integram-na os municípios de Arroio do Padre, Capão do Leão, Pelotas, Rio 

Grande e São José do Norte, que totalizam uma população aproximada de 600.000 habitantes. 

A cidade conta com duas Universidades: Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Universidade 

Católica de Pelotas (UCPEL), possui um Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-RS), 

Faculdades Atlântico Sul, dois teatros, Teatro Sete de Abril e Teatro Guarani, uma biblioteca 

pública, três museus, dois jornais de circulação diária, um aeroporto internacional (Bartolomeu de 

Gusmão) e um porto localizado às margens do Canal São Gonçalo. 

 

|6.1 DADOS GERAIS202 
[Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul] 

 

População Total (2005): 334.101 habitantes 

Área (2005): 1.608,8 km² 

Densidade Demográfica (2005): 207,7 hab/km²           Taxa de analfabetismo (2000): 6,25 % 

Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 69,91 anos 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (2005): 19,88 por mil nascidos vivos 

PIB pm (2004): R$ mil 2.372.849          PIB per capita (2004): R$ 7.009 

Data de criação: 07/12/1830 (Decreto Imperial s/nº.) 

Município de origem: Rio Grande 

                                                 
202 Prefeito: Adolfo Antônio Fetter Jr. PP, no cargo até 2008. 



 

|6.2 DADOS EDUCACIONAIS 

6.2.1 PERFIL DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO203 

A. Informações censitárias: matrícula inicial em classes e escolas especiais, alunos “incluídos” e professores atuantes na Educação Especial 

QUADRO [1]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - CLASSES ESPECIAIS PELOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO [2]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - ESCOLAS ESPECIAIS PELOTAS 

                                                 
203 Os indicadores utilizados nesta compilação de dados são uma reprodução dos produzidos e utilizados pela Secretaria de Estado da Educação do RS; neste caso, foram mantidos, 
tanto em 2000 quanto em 2005, as designações atribuídas às deficiências e os critérios e a seqüência da distribuição dos elementos de pesquisa. FONTE: SIED/MEC - Censo 
Escolar 2000 e 2005 - Dados Finais. 
204

 Estes dados resultam da soma dos indicadores de Matrícula CLASSES ESPECIAIS - EF com Matrícula CLASSES ESPECIAIS [demais níveis e modalidades de educação]. 
205 Os dados dos alunos “INCLUÍDOS” foram retirados do Censo Escolar INEP/MEC. No controle da Secretaria Estadual de Educação esta categoria é encontrada como 
“ALUNOS ESPECIAIS CLASSE COMUM - com e sem APE”.  

COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO INDICADORES 

2000 2005204 

CLASSES ESPECIAIS CLASSES ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV SS SL SC F M A SD MU CT I205 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 7 0 0 78 0 0 85 0 0 5 0 0 0 47 0 0 12 0 94 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 29 0 33 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 7 0 0 78 0 0 85 0 0 5 0 0 1 47 0 1 41 0 331 
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170 95 + 331: 426 



 

 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

ESCOLAS ESPECIAIS ESCOLAS ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C B
V 

- SS SL SC F M A SD M
U 

C
T 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

9 118 0 390 0 0 0 6 14 23 - 94 14 1 0 18
2 

12 12
5 

11
1 

14 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

9 118 0 390 0 0 0 6 14 23 - 94 14 1 0 18
2 

12 12
5 

111 14 

 

I.
 M

A
T
R
ÍC
U
L
A
 I
N
IC
IA
L
 

IB
: e
m
 E
SC
O
L
A
S 
E
X
C
L
U
SI
V
A
M
E
N
T
E
 E
SP
E
C
IA
IS
 

523 590 

 



 

LEGENDAS 

2000 

V: VISUAL 

A: AUDITIVA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

MU: MÚLTIPLA 

S: SUPERDOTADO 

CT: CONDUTAS TÍPICAS 

O: OUTROS 

 

 

 

 

 

 

2005 

C: CEGUEIRA 

BV: BAIXA VISÃO 

SS: SURDEZ SEVERA/PROFUNDA 

SL: SURDEZ LEVE/MODERADA 

SC: SURDOCEGUEIRA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

A: AUTISMO 

SD: SÍNDROME DE DOWN 

MU: MÚLTIPLA 

CT: CONDUTAS TÍPICAS  

I: “INCLUÍDOS" 

 

 

QUADRO [3]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - PROFESSORES PELOTAS 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

SEM Formação Específica SEM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 0 REDE ESTADUAL 0 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 0 

REDE PARTICULAR 24 REDE PARTICULAR 17 

TOTAL 24 TOTAL 17 

COM Formação Específica COM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 9 REDE ESTADUAL 12 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 46 

REDE PARTICULAR 55 REDE PARTICULAR 73 

TOTAL 64 TOTAL 131 
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TOTAL GERAL 88 TOTAL GERAL 148 

 



 

B. Resumo das informações censitárias 

QUADRO [4]: ALUNOS - EE PELOTAS 

Período: 2005 

TOTAIS CATEGORIAS REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A MATRÍCULAS 28.386 38.894 12.877 80.157 

B MATRÍCULAS NA EE 0 64 622 686 

C ALUNOS INCLUÍDOS 204 94 33 331 

 

QUADRO [5]: ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO PELOTAS206 

Período: 2005 

CARACTERÍSTICA REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A SALA DE RECURSOS207 06 04208 0 10 

B CLASSES ESPECIAIS 0 10 0 10 

C ESCOLAS ESPECIAIS 0 0 04 04 

 

QUADRO [6]: DEMONSTRATIVO FINAL DA DEMANDA E DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO PELOTAS 

Período: 2005 

A ALUNOS DA REDE 80.157 

B ALUNOS COM MATRÍCULA EM EE 686 

C ALUNOS INCLUÍDOS 331 

D SALAS DE RECURSOS 10 

E CLASSES ESPECIAIS 10 

F ESCOLAS ESPECIAIS 04 

                                                 
206 Até o fechamento da compilação dos dados desta pesquisa, não tivemos acesso à totalidade dos dados solicitados 
à Secretaria Municipal de Educação e 5ª CRE. Desta forma, também foram utilizados os dados subsidiados pelo 
Censo Escolar INEP/MEC e pela Divisão de Informática da Secretaria de Estado da Educação/RS. 
207 A denominação encontrada varia entre Sala de Recursos, Sala de Integração e Recursos e Sala de Apoio Pedagógico. 
208 Três (03) para a área de Déficit Cognitivo e uma (01) para Deficiência Visual. Em 2007, está em processo de 
implantação uma Sala para Desenvolvimento de Potenciais (Altas Habilidades) e a transformação de uma das Classes 
Especiais para alunos surdos em Classe de Recursos. 



 

C. Características da APAE no município209 

Entidade filiada: Pelotas                 Atualizado: set/06 
Nome (Município): Pelotas                    Telefone: (53) 32232306 
Endereço: Rua Olga Eiffler, 220 - Bairro  Cohab Tablada 
E-mail: apaepel@terra.com.br  
CNPJ: 89875090/0001-78 
 
Nome do Presidente: Mauro Mallmann Graziadei  Telefone: 3228.3953 / 99874829 
Endereço: Rua Dr. Armando Fagundes, 290 
 
 

Identificação da Escola 
Mantenedora de Escola (marcar com X): APAE (   )   /   Município (   ) 
 
Nome da Escola: EEE Joaquim Gonçalves Lêdo - APAE Pelotas  
Endereço da Escola: Rua Olga Eiffler, 220 - Bairro Cohab Tablada 
Telefones da Escola: (53) 32232306  E-mail: apaepel@terra.com.br  
Nome do Diretor (atual) da Escola: Rosana W. Graziadei 
Telefone do diretor: 30253234 / 81148842 
 
 
Nº. Municípios atendidos pela APAE: 1 (Capão do Leão) 
Nº. salas de aula: 12 
Nº. de alunos matriculados: 165 
Nº. alunos residentes zona rural: 10 
Tipo de oficinas mantidas: Artesanato 
Nº. alunos atendidos em oficinas:  
 
Nº. total de alunos incluídos na rede de ensino Estadual, Municipal e particular até 2006: 12 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio com o Estado: 0 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio c/ o Município: 0 
 
Nº. no Censo Escolar do MEC: 43.179.380 
Nº. de Registro no CEED (Conselho de Educação do RS): Mat. 375/77 
 
Nº. de professores contratados: 11 
Nº. prof. cedidos pelo Município: 3 
Nº. prof. cedidos pelo Estado:  
Nº. total de professores: 14 
 
Nº. total de técnicos: 13 
Nº. de Voluntários: 0 
Nº. de outros empregados: 4 

                                                 
209 Informações cedidas pela Coordenação Pedagógica da Federação Estadual das APAES do Rio Grande do Sul. Esta 
instituição já é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação/RS. No relato da Coordenadoria Regional de 
Educação, o papel da APAE tem sido o de oferecer atendimento pedagógico às crianças e adolescentes de 0 a 15 
anos, com déficit cognitivo real, além da prestação de serviços em fisioterapia, neurologia, odontologia, 
fonoaudiologia, psicologia, estimulação precoce, ecoterapia, educação física, música (canto), dança e teatro. A 
instituição propõe o trabalho de alfabetização, porém, não se encontra reconhecida como escola, estando vinculada à 
Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. 



 

6.2.2 CAMINHOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Com o propósito de agregar mais 

elementos à construção dos panoramas políticas 

locais de inclusão escolar210, esta seção foi 

estruturada a partir dos Relatórios do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, construídos 

pelos municípios-pólo após a realização dos Cursos 

de Formação de Gestores e Educadores211, 

respectivamente, nos anos 2004, 2005 e 2006. 

Considerando os elementos exigidos aos 

municípios-pólo, este trabalho investigativo 

pautou-se em observar alguns elementos presentes 

na quasi-avaliação. 

 

                                                 
210 Consideramos que os referidos Relatórios também podem ser considerados fontes importantes dentre os textos 
políticos que fornecem, para além de dados e descrição de atividades realizadas, vestígios da concepção de educação 
inclusiva colaborando, desta forma, com a elucidação do paradigma local e das possíveis configurações políticas de 
inclusão escolar que deste decorrem. 
211 Conforme Documento Orientador: VI – DA FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES 
a) A formação dos gestores e educadores dos municípios-pólo, que integram o Programa Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade, se realiza a partir dos Seminários Nacionais de Formação de Gestores e Educadores e da sua 
disseminação nos municípios-pólo e nas respectivas áreas de abrangência. 
(...) 
c) O II Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores do Programa terá duração de 40h e certificado 
emitido pela SEESP/MEC. 
d) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser elaborados conforme orientações 
previstas no formulário (anexo II). 
e) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser enviados para o MEC/SEESP, 
conforme cronograma de execução (anexo III) e sua realização deverá acontecer após o parecer técnico da SEESP. 
f) O Curso de Formação de Gestores e Educadores dos municípios-pólo e da área de abrangência deverá acontecer 
em uma única ação. 
g) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão destinados aos professores que atuam nas classes 
comuns do ensino regular, educadores que atuam no apoio educacional especializado, diretores, coordenadores 
pedagógicos e demais profissionais da educação. 
h) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores do município pólo com os municípios da abrangência terão 
carga horária de 40 (quarenta) horas e a certificação aos cursistas deverá ser emitida pela secretaria de educação do 
município-pólo. 
i) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão coordenados pelos profissionais dos municípios-pólo 
designados pelos Secretários de Educação. 
j) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser ministrados por profissionais com currículos que 
comprovem trabalhos desenvolvidos na área. 
k) Os professores instrutores dos cursos deverão abordar as temáticas a partir da concepção do Programa, que se 
fundamenta nas bases filosóficas da educação inclusiva. 



 

Nestes casos, as pesquisas limitam-se a responder perguntas muito simples, porém 
importantes do ponto de vista da geração de informações que permitam ampliar o 
estoque de conhecimento a respeito das ações do governo, das ações de formação e 
das ações e reações dos envolvidos no processo (professores, alunos, famílias, 
sociedade, etc.), viabilizando, desta forma, avaliações mais aprofundadas no futuro e 
maior transparência do processo. Efetivamente, devem responder às seguintes 
questões: (a) quantas pessoas são atendidas por um determinado programa; (b) como (de 
que maneira, através de quais mecanismos operacionais, institucionais, e financeiros, 
modo de gestão, etc.); (c) qual o montante de recursos alocados. Além disso, pode ser 
realizada uma análise de conteúdo do programa ou política, independentemente do timing 
de sua implementação: quais os valores ou princípios (de justiça, eqüidade social, etc.) são 
norteadores da política que o tornam preferível (ou não) a outro, sob a perspectiva da 
universalização da cidadania e da democratização do Estado (CASTRO, 1989 apud 
BRIZOLLA, 2005, p. 33). 

 

Do município de Pelotas foram obtidos alguns dados a partir dos Relatórios de 2005 e 

2006212. 

 

|Contexto e objetivos das Formações 

 

◘ Contexto de realização: atendimento ao compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Pelotas e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial - SEESP. 

◘ Objetivos 

Geral: Garantir o acesso e permanência de todas as crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino, bem como disseminar a 

política de construção de sistemas educacionais inclusivos e apoiar o processo de 

implementação nos municípios brasileiros. 

Específicos 

Informar e sensibilizar os novos gestores e educadores dos municípios-pólo e da área de 

abrangência sobre a importância do Programa; 

Subsidiar filosófica e tecnicamente o processo de transformação de sistema educacional 

brasileiro em sistemas educacionais inclusivos; 

Fortalecer as ações previstas para continuidade do programa; 

Promover a discussão das políticas públicas de inclusão, estimulando a interface com a 

prática social e o cotidiano escolar; 

                                                 
212 Em função da alternância política no município, por ocasião do pleito municipal, o relatório do ano de 2004 não 
foi localizado. 



 

Estimular novas perspectivas de ações inclusivas, no fazer pedagógico cotidiano, através 

de oficinas; 

Discutir o processo de inclusão educacional de alunos PNE frente às barreiras da 

inclusão; 

Analisar o processo de inclusão educacional a partir das diferentes especificidades; 

Enfatizar a importância da formação de parceria entre saúde x educação, respeitando as 

suas competências a fim de sedimentar novos aprendizados. 

 

◘ Metas 

O Curso, com duração de 40 horas, tem como população-alvo 300 profissionais da 

educação, constituído de gestores e educadores, oportunizará espaços para discussão coletiva 

sobre a realidade sócio-educacional, com perspectivas de construção de um novo paradigma, com 

a ressignificação de metodologias e descobertas de novas tecnologias inclusivas. Considerando 

que tanto o município-pólo como os demais municípios da região têm seus sistemas de ensino 

estruturado de forma convencional e para que se consiga implantar um sistema educacional 

inclusivo é fundamental, não só mudar o paradigma educacional, mas principalmente derrubar 

barreiras conceituais e atitudinais que estão, historicamente, arraigados na nossa cultura. Na 

medida em que fazem parte do nosso cotidiano, em geral as atitudes e conceitos emitidos 

acontecem até como ato reflexo, sem um cuidado e análise crítica mais atenta. Assim, para que 

realmente a inclusão de todos aconteça, é preciso mudar os conceitos, preconceitos, vencer 

medos e superar as resistências que se estruturaram na cultura local ao longo dos séculos. Essa é 

uma tarefa difícil, que exige persistência, paciência e muita convicção do que se quer. É preciso 

promover formas diferentes de ver o cotidiano, despertar sonhos, encantar pessoas com 

perspectivas de uma sociedade mais justa e humana, em que a cultura do sucesso e das diferentes 

possibilidades que cada ser humano tem para se desenvolver e crescer como cidadão capaz de 

conduzir sua vida e construir sua própria história. Cursos que possibilitam um refletir sobre a 

condição do ser humano, da riqueza da diversidade e das possibilidades que se tem de construir 

um mundo mais justo é sempre muito necessário, importante e não se esgota nunca, pois sempre 

há o que refletir e muito ainda se tem que caminhar para se chegar numa escola de todos, para 

todos e com todos com sucesso e sem barreiras. 

 

 



 

[2005 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 26, 27, 28, 29 e 30 de setembro 

(b) Número de participantes: 

◘ trezentos (300) gestores e educadores do município-pólo e da região de abrangência213: 

Amaral Ferrador, Barão do Triunfo, Butiá, Camaquã, Canguçu, Capão do Leão, Chuí, 

Cerro Grande do Sul, Cristal, Dom Feliciano, Pedro Osório, Rio Grande, Santa Vitória 

do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Sertão Santana, Tapes, Tavares, 

Arroio do Padre, Turuçú e Morro Redondo. 

◘ Outros: CEFET [Centro Federal de Educação Tecnológica]; UFPEL [Universidade 

Federal de Pelotas]; UCPEL [Universidade Católica de Pelotas]; FURG [Fundação 

Universidade de Rio Grande]; Coordenadoria da 5ª CRE; Ministério Público; Conselho 

Tutelar; Conselho Municipal de Educação; Conselho Municipal dos Deficientes; 

CERENEPE; APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; Escola Especial 

Alfredo Dub; Escola Especial Louis Braille; Escola Assistencial Lar de Jesus; Escola 

Assistencial São Benedito; UNI Colégio; Autonomia do Ser; Centro Social Urbano do 

Areal. 

(c) Atividades: palestras e oficinas temáticas 

(d) Temas e Capacitadores: não discriminados no Relatório disponibilizado. 

Eixos temáticos abordados: 

1. Políticas públicas de inclusão 

2. O Sujeito com Deficiência Visual e suas Construções Alternativas 

3. Comunicação Alternativa na Perspectiva da Inclusão 

4. Paradigmas e paradoxos do processo inclusivo 

5. Sexualidade, alfabetização e informática das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais 

6. Adequação curricular no processo educacional 

7. Educação de surdos: cultura, língua, identidade e diferenças 

8. Acolhendo as diferenças na Educação Infantil 

                                                 
213 Não participaram os municípios de São Jerônimo do Sul e Sentinela do Sul. 



 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados: não discriminados no Relatório disponibilizado. 

◘ “Impressões” dos participantes: não discriminadas no Relatório disponibilizado. 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no Relatório disponibilizado. 

 

[2006 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 26, 27, 28, 29 e 30 de junho 

(b) Número de participantes: 

◘ duzentos e setenta e dois (272) participantes: 

- dezesseis (16) gestores e educadores dos municípios da área de abrangência; 

- oitenta (80) professores de ensino fundamental [zona urbana] do município-pólo; 

- vinte e três (23) professores de educação infantil do município-pólo; 

- vinte e quatro (24) gestores e educadores da rede estadual - 5ª CRE; 

- vinte (20) gestores e educadores de escolas particulares; 

- quatorze (14) gestores e educadores de escolas especiais; 

- dez (10) gestores e educadores da Secretaria Municipal de Educação de Pelotas; 

- quatro (04) sócios da Associação de Surdos de Pelotas; 

- dois (02) Conselheiros - Conselho Municipal de Educação de Pelotas; 

- dois (02) Conselheiros - Conselho Municipal de Deficientes de Pelotas; 

- dez (10) gestores e educadores de outras Secretarias Municipais de Pelotas; 

- quinze (15) educadores e alunos de Educação Superior; 

- seis (06) alunos de Cursos de Formação de Nível Médio. 

◘ Municípios participantes da área de abrangência: Arroio do Padre; Santa Tereza; 

Turuçu; Chuvisca; Mostardas; Morro Redondo e; Rio Grande. Arambaré não participou. 



 

(c) Atividades: palestras e relatos de experiência 

(d) Temas e Capacitadores: não discriminados no Relatório disponibilizado. 

Eixos temáticos abordados: 

1. Políticas públicas de inclusão 

2. Doença/deficiência: uma visão para o educador 

3. Inclusão: um desafio para os Sistemas Educacionais 

4. O Processo Ensino-Aprendizagem de crianças com Condutas Típicas 

5. Altas Habilidades e Superdotação 

6. Educação de surdos: cultura, identidade, diferença e alteridade no campo da educação 

7. Escola e Família: compromisso comum em educação 

8. Deficiência Visual e seus repensares 

9. Avaliação e Terminalidade Específica 

10. Educação Infantil na Escola Inclusiva 

11. A Inclusão Escolar de Pessoas com Deficiência Mental: desafios cotidianos 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados214 

- avaliação global; 

- relatos e trocas de experiência; 

- avaliação das palestras de formação. 

◘ “Impressões” dos participantes: não discriminados no Relatório disponibilizado. 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no Relatório disponibilizado. 

                                                 
214 O Grupo de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação destacou o trabalho realizado pela Coordenação 
Geral e da Articulação da Política de Inclusão/SEESP/MEC no que diz respeito às orientações, o atendimento e os 
esclarecimentos solicitados, num momento complicado de transição política. 



 

6.2.3 PERFIL DA POLÍTICA E GESTÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO215: ELEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 

GLOCAL 

 

A. Aspectos históricos da educação especial 

 O histórico das políticas de atendimento educacional especializado no município de 

Pelotas é caracterizado por uma expressiva oferta de serviços aos alunos com deficiência na rede 

pública estadual [através das classes especiais] e nas escolas especiais, públicas e 

privadas/filantrópicas216. É um município onde se faz presente uma forte estrutura de “educação 

especial” em instituições específicas, segregadas no sentido de que não estabeleciam a relação 

destes alunos com a escolarização básica propriamente dita. 

 Em termos histórico-institucionais217, data de 1968 o parecer favorável à aprovação da 

autorização de funcionamento da Escola Especial do Centro de Reabilitação de Pelotas218. Em 1973, 

através do Parecer CEED/RS n. 278/73 é autorizado o funcionamento da Escola Alfredo Dub, 

para alunos surdos. Quatro anos mais tarde, reconhecimento da Escola Louis Braille [Parecer 

CEED/RS n. 216/77]. Na década de 90, surgem as primeiras autorizações de funcionamento das 

                                                 
215 A estrutura desta seção é composta pelos dados qualitativos coletados nos municípios-pólo, especialmente, nas 
Secretarias Municipais de Educação e nas Coordenadorias Regionais de Educação. Em Pelotas, foram formalmente 
entrevistadas: pela Secretaria Municipal de Educação, Marta Janelli [Coordenadora do Programa nos anos 2004 e 2005] 
e Ingrid Vighi da Rosa, Coordenadora do ano de 2006, ambas também Supervisoras das Políticas Inclusivas, no 
CAPTA/SMED. Em relação aos dados da 5ª CRE, conseguimos efetivar em parte o contato com a responsável, 
Dóris Noronha. Data: outubro de 2006.  
216 Como exemplo, citamos o renomado CERENEPE – Centro de Reabilitação para pessoas com Paralisia Cerebral, 
Síndrome de Down, síndromes em geral, deficiência mental, etc., que oferece atendimento clínico/interdisciplinar 
estruturado em oficinas, sem currículo escolar definido, para crianças, jovens e adultos. Além deste Centro, há o 
atendimento oferecido pela APAE, com situação de funcionamento semelhante ao CERENEPE [afiliado da APAE 
Rio Grande do Sul], pela instituição Louis Braile, igualmente filantrópica, que funciona através de convênio municipal 
e cedência de professores para 1ª a 4ª séries às crianças cegas e com baixa visão, em turno inverso ao da 
escolarização, permitindo assim que este aluno realize sua escolarização na rede comum, a partir da quinta série; 
Escola Alfredo Dub, que atende alunos surdos e com deficiência auditiva [além do funcionamento escolar, há um 
centro clínico na escola que atende várias deficiências, para alunos da pré-escola à 8ª série]. No Ensino Médio, os 
alunos surdos freqüentam a Escola Municipal Pelotense ou a Escola Estadual João XXIII. 
217 As informações sobre criação e autorização de funcionamento de classes e escolas especiais no Rio Grande do 
Sul, tanto as mantidas pelo Estado quanto pelo município, foram sistematizadas em pesquisa anterior para o Curso 
de Mestrado [BRIZOLLA, 2000], a partir do ano de 1967 até 1999. Para a pesquisa atual, estas referências foram 
reconsultadas e atualizadas no período 2000 a 2006. Até o ano de 1999, a fonte das informações era o CEED/RS - 
Conselho Estadual de Educação do RS, que as registrava nos Documentários; na investigação atual, além deste espaço, 
foi preciso recorrer a mais uma fonte de dados - Divisão de Educação Especial [Secretaria Estadual da Educação do RS] 
porque, a partir de 1999, o CEED/RS passa a delegar a avaliação dos processos e autorizações dos espaços 
especializados para a Secretaria, com exceção para o registro de novas escolas especiais. No Rio Grande do Sul, as 
Salas de Recursos foram oficialmente consideradas como forma alternativa de atendimento ao aluno “portador” de 
deficiência no ano de 1991, pelo Parecer CEED/RS n. 1.130/91. 
218 Parecer CEED/RS n. 58/68. 



 

classes especiais, sendo a primeira registrada pelo Parecer CEED/RS n. 91/95, em escola 

estadual. 

 No que se refere ao atendimento municipal, registra-se uma ausência de estrutura para a 

oferta de serviços especializados, pois estes eram “automaticamente” vinculados aos serviços 

especializados da rede estadual, através das classes especiais. Esta situação foi reforçada pela 

estrutura distrital existente no município de Pelotas, através do qual é realizado um trabalho para 

a avaliação das crianças que apresentam necessidades especiais na região; nestes distritos, há 

técnicos que discutem os casos dos alunos e os encaminham para um seminário final, onde os 

profissionais técnicos do Estado e do município discutem, conjuntamente, o encaminhamento ou 

não para a classe especial. 

 Neste sentido, o trabalho com serviços de educação especial na perspectiva inclusiva em 

Pelotas foi mais difícil, pois as classes especiais estão “oficializadas” na rede educacional comum 

como os espaços preferenciais de atendimento aos alunos com deficiência há muito tempo. Em 

relação à esfera estadual, há uma aceitação maior do movimento de inclusão de alunos com NEE 

no âmbito do município. Entretanto, esta situação revela-se um paradoxo interessante: embora 

exista esta predisposição municipal favorável à inclusão escolar de alunos com deficiência, 

existem muitas instituições especializadas “tradicionais” no município, como a instituição 

CERENEPE, as escolas privado-filantrópicas Alfredo Dub e Louis Braille, a APAE, etc., o que, 

por extensão, dificulta a inclusão também no âmbito municipal. 

 No ano de 2001, com a implantação do CAPTA219 [Centro de Apoio, Pesquisa e Tecnologias 

para a Aprendizagem], inaugura-se uma etapa importante de ações para desenvolvimento do 

processo de inclusão escolar no município. No ano seguinte foram realizadas algumas Formações 

para os professores da rede municipal220 e a afirmação da política de inclusão escolar, incluindo as 

questões de exclusão para além dos casos das deficiências. Com a adesão do município ao 

                                                 
219 O CAPTA é um espaço concentrado de atendimento especializado, idealizado dentro da estrutura da Secretaria 
Municipal de Educação, para atendimento aos alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais. Sua 
estrutura apresenta uma Coordenação Geral, um setor de Políticas Inclusivas e uma Supervisão Pedagógica, dividida entre as 
áreas das deficiências mental, física, visual e auditiva/surdez. Na avaliação da atual Coordenadora, atualmente este 
setor estruturou-se de forma “paralela” à SMED, no que diz respeito aos seus objetivos de articulação e 
desenvolvimento de políticas educacionais para alunos com deficiência e necessidades educacionais especiais. Corre-
se o risco, para a Coordenadora, de que esta estrutura signifique uma espécie de “desobrigação” das questões 
relativas à escolarização destes alunos no contexto geral da educação no município e da própria administração, na 
estrutura da Secretaria. Esta posição é compartilhada pela Supervisora das Políticas Inclusivas dos anos de 2004 e 2005, 
quando aponta “a necessidade de que o município repense a função e a composição das equipes de assistência de 
apoio ao aluno [fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, etc.], para que os alunos com deficiência não sejam 
encaminhados indevidamente à classe especial, através de um processo de reconsideração da “fala” dos professores, 
suas necessidades e proposições, e de uma concomitante postura de valorização das práticas discentes escolares”. 
220 Primeira capacitação da SME, para professores que atuavam com alunos surdos na Escola Municipal Pelotense. 



 

Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, no ano de 2004, estas movimentações locais são 

incrementadas com as ações previstas na implementação do Programa. 

 Atualmente, a política básica que tem sido incentivada no município, para atendimento 

educacional dos alunos com deficiência e necessidades especiais, é a matrícula na classe comum 

com apoio pedagógico específico em turno inverso, com criação de salas de recursos 

multifuncionais; uma segunda possibilidade de atendimento é a matrícula na classe comum com 

apoio pedagógico específico oferecido pelas instituições especializadas já existentes, ou, pelas 

classes especiais estaduais já existentes, para alunos com deficiência mental, surdos e cegos. Na 

rede municipal estão sendo criadas as salas de recursos multifuncionais221 para a realização dos 

apoios. 

 Em relação ao Programa, as Coordenadoras destacaram que a proposta de ação na 

formação dos educadores foi fundamental para os objetivos propostos, realizando a 

sensibilização inicial que favorece a implementação do movimento. Entretanto, salientam a 

necessidade de construção efetiva desta política nas unidades escolares, tarefa que depende 

primeiramente da gestão assumindo um papel de intermediação entre as providências para o 

processo da inclusão e o trabalho didático-pedagógico dos professores. Em certa medida, o 

Programa também fortificou a idéia de implantação do CAPTA, espaço idealizado para fomentar 

e realizar o apoio pedagógico específico necessário nos processos de inclusão. Outro destaque 

realizado é a resistência da escola comum e das escolas privadas no acolhimento destes alunos, a 

resistência ao “novo”, acompanhada do receio de “perda de clientela” por parte das escolas 

especiais. Um dos motivos centrais que favorece estas posturas é a ausência de trabalho 

cooperativo e colaborativo entre as instituições especializadas e a rede comum. A presença das 

escolas especiais, que tradicionalmente assumiram o atendimento para estes alunos também é 

apontada como um dos fatores de dificuldade à mudança. Os professores que atuam somente no 

ensino especial ainda consideram que este espaço é o mais adequado para estes alunos; aqueles 

que estão atuando nas classes especiais, inseridos no ensino comum, também atuam pela lógica 

de que, mesmo estando na escola comum, o espaço é reservado, é a classe especial. A posição 

                                                 
221 Hoje já existem seis (06) salas em funcionamento, distribuídas por zoneamento; são atendidas por professores 
com especialização em Psicopedagogia e estão realizando capacitações adicionais no CAPTA, nas áreas da surdez e 
da cegueira, além das formações oferecidas pelo Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade. A rede municipal 
atende cento e vinte e nove (129) alunos com deficiência mental, demais déficits cognitivos e alunos com 
dificuldades de aprendizagem, com apoio da Sala de Recurso [para 2007, há uma lista de espera de 139 alunos com 
estas características, que já freqüentam as classes comuns]; um (01) aluno cego [os demais alunos de Pelotas 
freqüentam a Escola Louis Braille]; setenta e cinco (75) alunos surdos, nas classes comuns, com apoio de Intérprete de 
Língua de Sinais, especialmente, na Escola Municipal Pelotense. A SMED não tem um controle preciso do número de 
alunos com deficiência e demais necessidades educacionais especiais que freqüentam as escolas do município, pois 
estas estão continuamente recebendo e encaminhando apoio para estes alunos. 



 

destes profissionais também contribui em grande medida para o reforço do “discurso do 

despreparo” e da “impotência pedagógica” dos demais colegas. 

 Dentro desta perspectiva de construção de um sistema educacional inclusivo, a 

configuração recente das matrículas dos alunos com deficiência no município vem se esboçando 

em dois movimentos, diferentes quando se trata dos “alunos incluídos”: primeiro, no que diz 

respeito às matrículas já vinculadas à própria rede municipal e que, portanto, não serão 

remanejadas para as classes especiais, pois passam a receber o apoio pedagógico nas salas de 

recurso, mantendo estas matrículas no ensino comum [não-segregação]; segundo, em relação aos 

alunos que estão matriculados nas escolas especiais ou classes especiais, exclusivamente, e que 

passam a solicitar matrícula na rede municipal comum [dessegregação]. 

Em relação ao âmbito estadual, Pelotas também é município-pólo da região da 5ª CRE222 

- Coordenadoria Regional de Educação. Constitui-se em uma rede com significativa oferta de 

atendimento educacional especializado, dividido entre classes especiais e salas de recurso, em 

várias áreas223. 

Em relação aos alunos, os últimos dados apontam a rede estadual como responsável por 

trinta e sete mil e seiscentos e sessenta e oito (37.668) matrículas no município de Pelotas. 

Destas, duzentas e sessenta e uma (261) são de alunos com NEE e/ou deficiências, sendo: 

- quatorze (14) de alunos com deficiência visual (cegueira e baixa visão); 

- cento e quarenta e quatro (144) de alunos com deficiência mental/déficit 

cognitivo; 

- trinta e sete (37) de alunos com deficiência auditiva; 

- duas (02) de alunos com deficiência múltipla; 

- cinqüenta e cinco (55) de alunos com hiperatividade, déficit de atenção, 

transtornos de conduta e condutas típicas. 

O número total de alunos “incluídos”, na forma como foi solicitada nesta pesquisa, 

obteve a seguinte resposta pela Coordenaria: “Entendemos que este [a inclusão escolar] é um 

processo dinâmico, necessitando do envolvimento de toda a comunidade escolar, remetendo-nos, 

assim, ao sentimento de pertencimento, de acolhimento da diversidade humana. Por isso, 

                                                 
222 Composta por dezoito (18) municípios. Em Pelotas, são cinqüenta e dois (52) estabelecimentos de ensino. 
223 Das cinqüenta e duas (52) unidades escolares localizadas em Pelotas, nove (09) delas prestam atendimento 
aos alunos com NEE e/ou deficiências, nas quais existem nove (09) classes especiais, sendo oito (08) classes 
especiais para alunos com déficit cognitivo, altas habilidades e deficiência visual e uma (01) classe especial 
para alunos com deficiência auditiva. A Coordenadoria faz menção à classes especiais ou salas de recursos, de 
maneira que se pode interpretar que ambas as modalidades de atendimento têm sido tratadas de forma idêntica. 



 

informar estatisticamente as classes inclusivas no município de Pelotas, torna-se um dado 

impreciso”. 

Nesta rede, as escolas contam com serviços de apoio pedagógico e multidisciplinar, 

através do Centro de Atendimento em Saúde Escolar (CASE), além do apoio oferecido pela Escola 

Especial Alfredo Dub, Escola Especial Louis Braille e CERENEPE. 

Em relação ao processo de inclusão escolar, a Coordenadora da Educação Especial da 5ª 

CRE relata que, até o ano de 2001, os alunos com deficiência eram atendidos exclusivamente nas 

classes especiais ou encaminhadas para as instituições especializadas como a APAE, o 

CERENEPE, Escolas Especiais Alfredo Dub e Louis Braille. A partir do ano referido, inicia-se 

uma nova proposta de atendimento, através das salas de recurso. Considerando a nova 

perspectiva educacional advinda com o movimento de educação inclusiva, a Coordenaria passou 

a encaminhar projetos de capacitação para os docentes da rede pública estadual e, neste sentido, 

são realizadas algumas questões durante este processo: 

- fatores facilitadores: interesse dos docentes em relação aos temas sobre educação especial; 

busca por assessoramento da supervisão da 5ª CRE para casos específicos da educação especial; 

criação de espaços de discussão sobre inclusão escolar, nas escolas; interesse das escolas em 

oferecer atendimento em sala de recurso; interesse em trocar o atendimento de classe especial 

para sala de recurso, devido ao decréscimo de matrículas nas primeiras. 

- fatores dificultadores: desinformação; preconceito; desrespeito às diferenças individuais; 

despreparo dos professores em construir novas alternativas pedagógicas adequadas às crianças 

com NEE; falta de recursos humanos e materiais e didático-pedagógicos nas escolas; ausência de 

política pública para enriquecimento do processo de inclusão escolar, através da aquisição de 

recursos (humanos e materiais) para atendimento aos alunos.   

Concomitantemente à implementação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade 

no âmbito municipal, a 5ª CRE coordenou o projeto da gestão estadual na sua área de 

abrangência224. O projeto-piloto de inclusão escolar foi voltado à área da educação de surdos, 

                                                 
224 Em 2004, a Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto Escrevendo a Educação 
Especial, executado pela equipe desta Divisão em parceria com o CAP [Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual], também pertencente ao Departamento Pedagógico da SE/RS. A 
justificativa do projeto está fundamentada num diagnóstico da realidade que apontava, dentre outros: - uma 
necessária revisão da dinâmica de trabalho realizado no espaço especializado; - a reduzida articulação entre este 
espaço com as escolas e as CRE nas diversas regiões do Estado; - um entendimento equivocado entre os professores 
da rede estadual quanto à centralização do processo de inclusão como uma medida relacionada tão somente ao aluno 
com necessidades especiais e à educação especial; - desconhecimento, por parte de muitos docentes, a respeito do 
sujeito focalizado pela educação especial e das competências, papéis e função do professor que atua na educação 
especial; - confusão conceitual entre inclusão e integração de alunos com necessidades especiais na rede regular de 
ensino, tanto na escola comum quanto na escola especial; - fragilidade na formalização de uma rede de atendimento 



 

com o projeto de implantação de uma classe especial para surdos na Escola Técnica João XXIII - 

Pelotas. Esta escola já tem classe especial de ensino fundamental para estes alunos e apontou a 

necessidade de continuidade da classe em nível médio. Assim, iniciou-se um processo de 

especialização de quatorze (14) professores na área da surdez, em 2002, numa parceria com a 

UFPEL [Universidade Federal de Pelotas] e o NUPPES - Núcleo de Políticas e Pesquisas em 

Educação de Surdos [UFRGS - Universidade Federal do RS]. Em 2003 já ocorreram matrículas 

de alunos surdos no Ensino Médio. Neste momento, a política em andamento é para com o 

atendimento e infra-estrutura da escola para instalação de outras classes especiais para surdos. 

Neste caso, a classe especial é considerada um espaço de inclusão225. 

  

B. Aspectos político-pedagógicos das mudanças na gestão para a estruturação do 

sistema educacional inclusivo: ações desenvolvidas pela esfera municipal para 

garantia do acesso e da permanência226  

                                                                                                                                                         
que mantenha consenso entre os objetivos da educação especial e as necessidades demandadas pelo aluno, sua 
família e a escola dentro dos parâmetros filosóficos da Educação para Todos; - número insuficiente de profissionais 
compondo as equipes da Divisão de Educação Especial e CAP/RS diante da demanda por orientação in loco das 
trinta CRE. Sua operacionalização baseou-se em descentralização das ações, compartilhamento das responsabilidades 
e racionalização de recursos humanos e do contingente financeiro, através da organização de orientação à demanda a 
partir de cinco Núcleos Regionais. Os objetivos e metas foram: 1ª etapa - formalizar, de modo conjunto, um plano 
estratégico de metas e ações na educação especial entre as 30 CRE e Divisão de Educação Especial da SE; 2ª etapa - 
formalizar uma rede de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, envolvendo os 
profissionais das CRE e diretores de escolas; 3ª etapa - co-construção de uma rede de atendimento ao aluno com 
necessidades educacionais especiais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul a partir de estratégias elaboradas 
pelos profissionais que atuam nas CRE, equipes diretivas das escolas e professores de todos os níveis e modalidades 
do sistema estadual de ensino. Tivemos a oportunidade de acompanhar o 2º Encontro da 3ª Etapa [novembro de 
2006], onde foi realizada a culminância do projeto com a participação dos representantes de cada CRE; nesta 
oportunidade, foram realizadas apresentações sobre os projetos desenvolvidos em cada localidade, elaborados no 1º 
Encontro desta etapa, assim como uma avaliação geral da situação da inclusão escolar nos município de abrangência 
de cada Coordenadoria. As informações subsidiadas na íntegra estão no anexo C. 
225 Esta tem sido uma discussão fortemente travada em relação aos alunos surdos e sua inclusão escolar, 
protagonizada pelos integrantes da Comunidade Surda de algumas regiões do país, assim como por alguns 
especialistas na educação destes alunos. Atualmente, o RS é um campo exemplar da disputa entre duas concepções: 
uma, na qual o questionamento sobre a diferença lingüística entre surdos e ouvintes é levantado como principal 
ferramenta de reflexão; neste caso, esta visão defende que uma inclusão, com qualidade e aprendizagem por parte 
dos alunos surdos, só se concretiza no espaço apropriado ao desenvolvimento integral da língua de sinais, como 
condição imprescindível para a aprendizagem, portanto, em escolas e/ou classes compostas unicamente por alunos 
na mesma condição; uma segunda posição, reiterada pela concepção da política nacional em vigência, que aposta na 
necessidade da criação de espaços de convivência entre surdos e ouvintes, na escola, inclusive no processo 
pedagógico de sala de aula, apontando a construção coletiva do conhecimento e da inclusão social. O que está em 
evidência nesta disputa é a discussão sobre qual das alternativas realmente promove a inclusão ou a exclusão destes 
alunos, atentando para a articulação entre igualdade e diferença, constitutiva da identidade pessoal. Esta percepção da 
“classe de surdos” ou das “escolas para surdos” como espaços de inclusão também foi apresentada pelos municípios de 
Caxias do Sul, Passo Fundo, Porto Alegre e Santa Maria, além de ter configurado na orientação pedagógica da Divisão 
de Educação Especial [SE-RS], entre 2003-2006, pelo menos. Nota-se uma maior inclinação a esta proposta no âmbito 
estadual do que na esfera municipal: em algumas realidades, convergem as posições do Estado e do Município (por 
exemplo, em Passo Fundo e Pelotas) e, noutras, são divergentes (por exemplo, Bagé e Uruguaiana). 
226 Como instrumentos analíticos de construção dos contextos políticos dos municípios-pólo, utilizamos os 
elementos do Direito Educacional que fazem referência às questões do acesso e da permanência dos alunos com deficiência 
em seus processos de escolarização; desta forma, acesso e permanência foram considerados neste trabalho como os dois 



 

 

Conforme apreciação do percurso de implementação das políticas de inclusão escolar 

desenvolvidas pelo município de Pelotas, relatado no item anterior, o Programa em tela também 

foi utilizado como uma ferramenta de atualização do diagnóstico da realidade, já existente e conhecido, 

de atendimento pedagógico realizado aos alunos com deficiências e necessidades especiais de 

Pelotas. 

Além disso, e apesar de já existir atendimento significativo para estes alunos, há várias 

décadas, o Programa foi utilizado como ferramenta de sensibilização dos professores da rede que não 

atuam com os alunos já matriculados, pois estes eram, até então, de exclusiva responsabilidade 

pedagógica de uma minoria de “professores da educação especial”. Paradoxalmente, portanto, 

quando se fala em existência de atendimento aos alunos com deficiência, Pelotas apresenta larga 

vantagem sobre outros municípios, que ainda não registram esta possibilidade em sua rede. Por 

outro lado, porém, este atendimento superespecializado, segregado dos espaços comuns em 

classes e escolas específicas, com professores específicos, acaba por determinar um 

distanciamento dos demais docentes e destes alunos, exigindo constantes estratégias de 

sensibilização dos primeiros em relação à temática da inclusão escolar, mesmo atuando numa 

rede que matricula e oferece serviços ao grupo de alunos em questão. 

A observação sobre este interessante fato e sobre o caminho percorrido até então na rede 

denota uma configuração local que vem se aproximando de forma polêmica da discussão sobre a 

política de inclusão escolar, até então, pouco tencionada na prática da educação comum, neste 

município. Neste sentido, portanto, cumpre que se indiquem algumas ações já providenciadas 

para a construção de um sistema inclusivo227, a partir da realidade percebida nas Formações e nas 

ações de desenvolvimento do Programa. 

  

                                                                                                                                                         
grandes eixos para a efetivação de um sistema educacional inclusivo. A partir destes dois ícones, portanto, 
esquematizaram-se algumas categorias já disponibilizadas pela vasta literatura sobre inclusão, como ferramentas 
auxiliares para a construção dos “contextos glocais”, selecionando as ações relatadas nos municípios-pólo, as 
quais foram enquadradas numa ou noutra categoria: 1. questões gerais para o acesso; 2. questões relativas à 
permanência: estruturação pedagógico-administrativa [planejamento; capacitação e qualificação de recursos humanos; 
estrutura pedagógica - Apoio Pedagógico Específico]; currículo [adequações de pequeno e grande porte] e; áreas 
específicas. Espera-se, com esta estratégia, demonstrar um pouco da vicissitude local e sua aproximação ou 
distanciamento do panorama global. Além disso, atentou-se para o indicativo do Programa em relação aos elementos 
apontados como fundamentais à construção de sistemas educacionais inclusivos: mudanças na gestão, na formação de 
professores e nas metodologias. 
227 Ressaltamos que as informações compiladas neste item não foram fornecidas na íntegra pela Secretaria Municipal 
de Educação, o que pode resultar em algumas informações desatualizadas ou divergentes com a realidade local, pela 
não participação integral da Supervisão das Políticas Inclusivas em todas as etapas propostas nesta pesquisa. 



 

[ Acesso228 

 

[ Permanência 

|questões relativas à estruturação pedagógico-administrativa229 

1. Planejamento 

Não foram relatadas e/ou apresentadas ações específicas deste item. 

2. Capacitação e qualificação de recursos humanos230 

Ação 1: Cursos de Formação em Educação Inclusiva [políticas emanadas do Ministério da 

Educação para toda a rede de professores e gestores: Programas Educação Inclusiva: direito à 

diversidade e Educar na Diversidade, este último, realizado em três escolas]; 

Ação 2: Cursos de Formação de Professores Específicos por Áreas [2006] 

- Cursos locais: formações continuadas, organizadas na própria rede municipal: 

 (a) Ciclo de palestras: diretamente nas unidades escolares, com a equipe do CAPTA, nas 

várias áreas das deficiências e da sensibilização e divulgação da educação inclusiva aos 

professores; 

(b) nas áreas das deficiências auditiva - Curso de LIBRAS - e visual - Curso de Braille, 

realizadas na sede do CAPTA, para professores das salas de recursos e os demais que 

atendem alunos com necessidades educacionais especiais; 

(c) Oficinando: oficinas de 40h/a sobre educação inclusiva, realizadas duas vezes/mês, 

abertas a professores e funcionários da rede municipal de educação, assim como para 

todos os profissionais das áreas de interface com a educação; 

3. Estrutura pedagógica: APE [Apoio Pedagógico Específico] 

Além das salas de recurso já implantadas no município, o apoio também é realizado nas 

classes especiais estaduais e instituições especializadas, conforme já relatado. Neste caso, 

                                                 
228 Até a etapa de pesquisa em que o município participou, não foram relatadas e/ou apresentadas ações específicas 
em relação ao ACESSO. 
229 Neste quesito, “reestruturação pedagógico-administrativa” significa toda e qualquer revisão ou reformulação 
tomada em relação a aspectos gerenciais e administrativos nas unidades escolares ou no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, tanto em termos de redistribuição, contratação ou alocação de recursos humanos quanto de 
medidas de infra-estrutura em geral, como quaisquer outras ações de formação para garantir a permanência do aluno 
no processo educacional. 
230 Os cursos são atividades permanentes, semestrais e/ou anuais. Até a presente etapa da coleta de dados da 
pesquisa, não foi informado o número de professores participantes, tampouco, detalhes sobre a organização e 
desenvolvimento das formações. 



 

são tratadas parcerias231, nas quais existe alguma dificuldade no estabelecimento do papel e 

das funções de cada espaço - escola comum e escola/instituição especial. A relação que se 

tem atualmente entre estas e o município está ancorada na cedência de professores e no 

repasse de verbas municipais. Segundo a Coordenadora, está tramitando uma proposta de 

contrapartida com as instituições especializadas, pela qual se propõe que estas assumam o 

atendimento fisioterápico, fonoaudiológico e de saúde em geral dos alunos do município; 

estão ocorrendo divergências filosóficas e corporativas a respeito da parceria, pois o 

município tem expandido o atendimento educacional aos alunos com deficiência e 

necessidades educacionais especiais; estas mudanças nas concepções e nas estruturas 

geram muitas discussões e em Pelotas têm dificultado o entendimento do espaço 

especializado como um espaço de apoio à educação comum. 

 

|questões232 relativas ao currículo233: adequações de pequeno234 e grande235 porte 

                                                 
231 As escolas estaduais que prestam atendimento aos alunos surdos e aos alunos cegos desenvolvem a escolarização 
formal destes alunos. Já as instituições tais como o CERENEPE e a APAE, voltados principalmente ao atendimento 
dos alunos com deficiência múltipla, deficiência mental e síndromes em geral, não fazem atendimento propriamente 
escolar. 
232 Até a etapa de pesquisa em que o município participou, não foram relatadas e/ou apresentadas ações específicas 
em relação ao item. 
233 Para este quesito, utilizamos as orientações vigentes no país, normatizadas pelo documento Adaptações Curriculares 
[1999], o qual também é uma das bases de orientação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, conforme 
segue: “As adequações curriculares constituem (...) possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário, para 
torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um 
currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas 
circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em 
critérios que definem: • o que o aluno deve aprender; • como e quando aprender; • que formas de organização do 
ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; • como e quando avaliar o aluno. Para que alunos com 
necessidades educacionais especiais possam participar integralmente em um ambiente rico de oportunidades 
educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, destacando-se entre eles: • a 
preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores; • o apoio adequado e recursos especializados, 
quando forem necessários; • as adequações curriculares e de acesso ao currículo. Algumas características curriculares 
facilitam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, dentre elas: • Flexibilidade; • Acomodação 
do trabalho previsto às necessidades dos alunos; • Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. As adequações 
curriculares apóiam-se nesses pressupostos para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, 
objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Estão 
focalizadas, portanto, na interação entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem 
propiciadas. Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou de situações especiais de educação 
realizando-se, preferencialmente, em ambiente o menos restritivo e pelo menor período de tempo, de modo a 
favorecer a promoção do aluno a formas cada vez mais comuns de ensino (...) As adaptações curriculares não devem 
ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 
aluno. Realizam-se em três níveis: • no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); • no currículo desenvolvido 
na sala de aula; • no nível individual” (BRASIL, MEC/SEESP, 2006, p. 61-8). Neste caso, estamos trabalhando com 
a idéia da gestão municipal como elemento de divulgação e co-promotor destas adequações nas unidades escolares. 
234 Aqui, agrupamos todas as ações relatadas e desenvolvidas pelo município em termos das várias adequações deste 
porte: - organizativas [agrupamentos dos alunos; organização didática da aula; organização do espaço e dos 
períodos das atividades]; relativas aos objetivos e conteúdos [priorização de áreas ou unidades de conteúdos; 
priorização de tipos de conteúdos; priorização de objetivos; seqüenciação; e eliminação de conteúdos secundários]; 
avaliativas [adequação de técnicas e instrumentos; modificação de técnicas e instrumentos; nos procedimentos 



 

PELOTAS 2006: SITUAÇÃO FINAL DE 
MATRÍCULAS

Ensino Fundamental Regular e Especial, 
Alunos Incluídos e Total de Alunos atendidos 

pela Educação Especial

Ens.Fund.
regular
50.467

Alunos EE
Ens.Fund.
268

Alunos EE
Incluídos
323

Alunos EE
demais 
níveis
702 Alunos EE

Total geral
1.025

|questões educacionais em áreas específicas e outras necessidades236 

Foram destacadas as Formações de professores através dos Cursos de Libras e Braile. 

Relacionando, finalmente, o contexto local 

do município de Pelotas às informações 

censitárias e a sua história educacional 

político-institucional, encontramos uma rede 

de educação estruturada com um 

expressivo segmento de educação 

especial, algumas vezes, utilizado como a 

alternativa “exclusiva” de escolarização 

dos alunos com deficiência e, em outras, 

tido como segmento de apoio ao fluxo 

comum da escolarização destes mesmos 

alunos. Estes espaços especializados 

foram sendo estruturados no início da 

década de 70, assim como ocorreu na 

maioria dos municípios investigados. 

Em termos do atendimento educacional especializado oferecido, considerando as três 

dependências administrativas, no ano de 2000 computavam-se quinhentos e vinte e três (523) 

matrículas em escolas especiais e mais cento e setenta (170) matrículas nas classes especiais, 

totalizando seiscentos e noventa e três (693) matrículas em espaços segregados. Já em 2005 

o total de matrículas em espaços segregados foi de seiscentos e oitenta e cinco (685), 

divididas em quinhentos e noventa (590) nas escolas especiais e noventa e cinco (95) nas 

classes especiais. A estes alunos somam-se trezentos e trinta e uma (331) matrículas de 

                                                                                                                                                         
didáticos e nas atividades; modificação de procedimentos; introdução de atividades alternativas às previstas; 
introdução de atividades complementares às previstas; modificação do nível de complexidade das atividades; 
eliminação de componentes; seqüenciação de tarefas; facilitação dos planos de ação; adaptação dos materiais]; e de 
temporalidade [modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos previstos]. 
235 Nas adequações de grande porte agrupamos novamente as ações desenvolvidas pelo município que se enquadram 
no que descreve o documento das Adaptações Curriculares sobre as adequações deste porte: - nos elementos 
curriculares [objetivos; conteúdos; metodologia e organização didática; organização; avaliação; e temporalidade]. É 
neste domínio que estão previstas as adequações de maior impacto, para atender às necessidades especiais dos alunos 
quando estas forem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos significativas. De um 
modo geral constituem estratégias necessárias quando os alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, como 
resultado, entre outros fatores: • da discrepância entre as suas necessidades e as demandas das atividades e 
expectativas escolares; • da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, na medida do 
avanço na escolarização. Tais adequações focalizam as capacidades, o potencial, a zona de desenvolvimento proximal 
(nos termos de Vygotsky) e não se centralizam nas deficiências e limitações do aluno, como tradicionalmente ocorria. 
236 Até a etapa de pesquisa em que o município participou, não foram relatadas e/ou apresentadas ações específicas 
em relação a este item. 



 

PELOTAS 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Privada
6.148
12%

Municipal
22.539
45%

Federal
0
0%

Estadual
21.780
43%

PELOTAS 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Municipal
1
0%

Federal
0
0%

Estadual
73
26%

Privada
204
74%

alunos “incluídos” totalizando, neste ano, um mil e dezesseis alunos (1.016) matriculados como 

educação especial. Percebe-se, pois, uma manutenção do número de alunos matriculados nos 

espaços segregados entre os anos neste período de tempo, variando, com maior expressão o 

número de alunos matriculados nas classes especiais, o que significa uma diminuição de 

matrículas neste espaço, em função do movimento de inclusão escolar e/ou da inclusão dos 

alunos no espaço comum, com serviços de apoio em turno inverso. 

O perfil do atendimento em educação especial no contexto geral do ensino fundamental 

regular do município, de acordo com os resultados preliminares do Censo Escolar 2006, aponta a 

seguinte configuração: da totalidade de aproximadamente cinqüenta mil (50.467) matrículas no 

ensino fundamental, duzentos e sessenta e oito (268) são de alunos com deficiência matriculados, 

portanto, em classes e/ou escolas especiais; os alunos “incluídos”237 no ensino fundamental 

regular contabilizam aproximadamente trezentos e vinte e três (323) matrículas. As esferas 

municipal e estadual dividem o maior número de matrículas no ensino fundamental de forma 

praticamente igualitária. 

Já em relação às matrículas de ensino fundamental realizadas exclusivamente em classes 

e/ou escolas especiais, a maioria expressiva está vinculada à esfera privada, com mais de 70% das 

matrículas, o que nos leva a apostar num grande número de alunos com deficiência freqüentando 

serviços segregados neste nível de ensino, dado às características da modalidade de educação 

especial nesta esfera. 

 

 Em relação aos alunos com deficiência que foram contabilizados como matrícula de 

educação especial pelo Censo, porém, “incluídos”, a realidade do município está demonstrada no 

gráfico ao lado. Majoritariamente, as matrículas de alunos com deficiência, realizadas no âmbito 

                                                 
237 No Censo Escolar INEP/MEC, os dados dos alunos “incluídos” aparecem em item anterior ao total do ensino 
fundamental, como categoria da educação especial, posição que pode acarretar alguma distorção de interpretação. 



 

PELOTAS 2006: TOTAL ALUNOS 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Privada
707
69%

Estadual
165
16%

Federal
0
0%

Municipal
153
15%

PELOTAS 2006: Matrículas
EDUCAÇÃO ESPECIAL (INCLUÍDOS)

Privada
69
21%

Municipal
152
47%

Federal
0
0%

Estadual
102
32%

do ensino comum, são compartilhadas entre as esferas municipal, estadual e privada, 

respectivamente. 

Considerando as características já relacionadas 

sobre a educação especial nas três esferas 

administrativas, percebe-se que a inclusão escolar 

dos alunos com deficiência no município de 

Pelotas, a exemplo de outros locais, não apresenta 

uma configuração única, apresentando-se 

essencialmente divergente em alguns aspectos, 

por exemplo, sobre o próprio significado do 

conceito de inclusão. 

 Finalmente, um último dado que contribui com a análise da situação do município frente 

às políticas públicas de inclusão escolar: o total de alunos com alguma deficiência, considerando 

os alunos matriculados no ensino fundamental especial, mais os alunos “incluídos” e os dos 

demais níveis e/ou modalidades. O último levantamento aponta aproximadamente um mil 

(1.025) alunos com alguma deficiência, cujas matrículas preponderam na esfera privada; são 

aproximadamente setecentos (707) alunos matriculados nos espaços exclusivamente 

especializados frente à aproximadamente trezentas (318) matrículas na educação pública 

deduzindo-se, portanto, que a grande parte do contingente de alunos com deficiência deste 

município continua com atendimentos apartados à escola comum de referência. 

Para além destas conclusões, este dado também foi destacado para destacar a importância 

do planejamento de políticas de apoio pedagógico específico e de formação de professores, uma vez que, 

independentemente do lócus de inserção [classes 

comuns ou classes e escolas especiais], estes alunos 

apresentam algumas necessidades específicas 

durante o processo de escolarização, as quais não 

sendo devidamente contempladas acarretam em 

barreiras à aprendizagem. Isto posto, é fundamental 

considerar a totalidade destes alunos que já 

acessaram a escolarização por alguma via [comum 

ou especial] e a necessária provisão destes apoios 

para a garantia da permanência, com qualidade, para continuidade do processo de educação. 



 



 

[7] 

PORTO ALEGRE 

 

É a capital do estado do Rio Grande do Sul. Pertence à mesorregião 

Metropolitana de Porto Alegre e à microrregião de Porto Alegre. É localizada 

junto ao Guaíba, no extremo sul do país, a 2 111 km de Brasília. 

 A cidade constituiu-se a partir da chegada de casais açorianos portugueses em 1742. No 

século XIX contou com o influxo de muitos imigrantes alemães, italianos e poloneses (também 

recebeu imigrantes árabes). 

 A região Metropolitana de Porto Alegre conta com mais de 30 cidades. Entre elas as 

principais são: Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí e Viamão. É a maior região 

metropolitana do sul do país, com cerca de 4,1 milhões de pessoas, em 2006. Como outras 

metrópoles brasileiras, Porto Alegre ainda sofre com alguns problemas sociais, como a existência 

de favelas e de moradores de rua. 

Em 2001, foi sede do I Fórum Social Mundial, evento que 

enfoca as questões sociais do mundo atual. Foi sede deste 

evento também em 2002, 2003 e 2005. 

 

 

|7.1 DADOS GERAIS238 
[Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul] 

 

População Total (2005): 1.416.735 habitantes 

Área (2005): 496,8 km² 

Densidade Demográfica (2005): 2.851,6 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2000): 3,45 % 

Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 71,59 anos 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (2005): 12,89 por mil nascidos vivos 

PIB pm (2004): R$ mil 15.944.201 

PIB per capita (2004): R$ 11.257 

Data de criação: 23/08/1808 

Município de origem: Um dos quatro municípios iniciais do RS. 

                                                 
238 Prefeito: José Fogaça. PPS, no cargo até 2008. 



 

|7.2 DADOS EDUCACIONAIS 

7.2.1 PERFIL DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO239 

A. Informações censitárias: matrícula inicial em classes e escolas especiais, alunos “incluídos” e professores atuantes na Educação Especial 

QUADRO [1]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - CLASSES ESPECIAIS PORTO ALEGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
239 Os indicadores utilizados nesta compilação de dados são uma reprodução dos produzidos e utilizados pela Secretaria de Estado da Educação do RS; neste caso, foram mantidos, 
tanto em 2000 quanto em 2005, as designações atribuídas às deficiências e os critérios e a seqüência da distribuição dos elementos de pesquisa. FONTE: SIED/MEC - Censo 
Escolar 2000 e 2005 - Dados Finais. 
240

 Estes dados resultam da soma dos indicadores de Matrícula CLASSES ESPECIAIS - EF com Matrícula CLASSES ESPECIAIS [demais níveis e modalidades de educação].  
241 Os dados dos alunos “INCLUÍDOS” foram retirados do Censo Escolar INEP/MEC. No controle da Secretaria Estadual de Educação esta categoria é encontrada como 
“ALUNOS ESPECIAIS CLASSE COMUM - com e sem APE”. 

COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO INDICADORES 

2000 2005240 

CLASSES ESPECIAIS CLASSES ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV SS SL SC F M A SD MU CT I241 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 51 0 12 308 0 0 0 14 21 74 33 0 5 211 1 5 38 13 289 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 30 0 1 8 0 1.079 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

13 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 32 306 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

13 51 0 14 315 0 0 0 14 21 163 33 0 5 241 1 7 70 45 1.674 
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393 600 + 1.674: 2.274 



 

QUADRO [2]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - ESCOLAS ESPECIAIS PORTO ALEGRE 

Período: 2000-2005 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

ESCOLAS ESPECIAIS ESCOLAS ESPECIAIS 

V A F M M
U 

S C
T 

O C BV - SS SL SC F M A SD MU CT 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 3
8
4 

0 0 0 0 0 0 - 107 0 0 0 4
9
5 

58 33 0 0 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 4
0
1 

0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 2
5
7 

7 128 77 97 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 2
2
3 

18 2
5
6 

5
1 

0 14 0 0 0 - 283 0 0 3 1
5
8 

2 4 60 0 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 2
2
3 

18 6
4
0 

4
5
2 

0 14 0 0 1 - 390 0 0 3 9
1
0 

67 165 137 97 
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1.347 1.770 



 

LEGENDAS 

2000 

V: VISUAL 

A: AUDITIVA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

MU: MÚLTIPLA 

S: SUPERDOTADO 

CT: CONDUTAS TÍPICAS 

O: OUTROS 

 

 

 

 

2005 

C: CEGUEIRA 

BV: BAIXA VISÃO 

SS: SURDEZ SEVERA/PROFUNDA 

SL: SURDEZ LEVE/MODERADA 

SC: SURDOCEGUEIRA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

A: AUTISMO 

SD: SÍNDROME DE DOWN 

MU: MÚLTIPLA 

CT: CONDUTAS TÍPICAS  

I: “INCLUÍDOS" 

 
 

QUADRO [3]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - PROFESSORES PORTO ALEGRE 

 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

SEM Formação Específica SEM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 21 REDE ESTADUAL 5 

REDE MUNICIPAL 4 REDE MUNICIPAL 6 

REDE PARTICULAR 22 REDE PARTICULAR 20 

TOTAL 47 TOTAL 31 

COM Formação Específica COM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 83 REDE ESTADUAL 170 

REDE MUNICIPAL 87 REDE MUNICIPAL 110 

REDE PARTICULAR 80 REDE PARTICULAR 65 

TOTAL 250 TOTAL 345 
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TOTAL GERAL 297 TOTAL GERAL 376 



 

 

B. Resumo das informações censitárias 

QUADRO [4]: ALUNOS - EE PORTO ALEGRE 

Período: 2005 

TOTAIS CATEGORIAS REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A MATRÍCULAS 59.601 194.645 94.918 349.164 

B MATRÍCULAS NA EE 695 1.108 567 2.370 

C ALUNOS INCLUÍDOS 1.079 289 306 1.674 

 

QUADRO [5]: ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO PORTO ALEGRE 

Período: 2005 

CARACTERÍSTICA REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A SALA DE 
RECURSOS242 

18 30 0 48 

B CLASSES ESPECIAIS 0 21 0 21 

C ESCOLAS ESPECIAIS 04 03 04 11 

 

QUADRO [6]: DEMONSTRATIVO FINAL DA DEMANDA E DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO PORTO ALEGRE 

Período: 2005 

A ALUNOS DA REDE 349.164 

B ALUNOS COM MATRÍCULA EM EE 2.370 

C ALUNOS INCLUÍDOS 1.674 

D SALAS DE RECURSOS 48 

E CLASSES ESPECIAIS 21 

F ESCOLAS ESPECIAIS 11 

 

                                                 
242 A denominação encontrada varia entre Sala de Recursos, Sala de Integração e Recursos e Sala de Apoio Pedagógico. 



 

 

C. Características da APAE no município243 

 
Entidade filiada: Porto Alegre     Atualizado: set/06 
Nome (Município): Porto Alegre        Telefone: (51) 32244645 / 32243852 / 32259934 
Endereço: Rua General Câmara, 406 conj. 403 
E-mail: apaeportoalegre@terra.com.br e apae.poa@terra.com.br  
CNPJ: 92828110/0001-64 
 
Nome do Presidente: Unírio Bernardi  Telefone: 32245646 / 9953.3828 
Endereço: Rua Tenente Cel Fabrício Pillar, 995 - Bairro Mont Serrat 
 
Nome do Vice Presidente: Wilson Pereira Dias  Telefone: 33346321 
Endereço: Rua Graciliano Ramos, 155 
 

Identificação da Escola 
Mantenedora de Escola (marcar com X): APAE (   )   /   Município (   ) 
 
Nome da Escola: E.E.E. Nazareth - APAE Porto Alegre  
Endereço da Escola: Rua General Jonathas Borges Fortes, 339 - Glória 
Telefones da Escola: (51) 33368910 
E-mail: apaeportoalegre@terra.com.br / apae.poa@terra.com.br  
Nome do Diretor (atual) da Escola: Carla Chassot 
Telefone do diretor: 32368910 
 
Nº. Municípios atendidos pela APAE:  
Nº. salas de aula: 12 
Nº. de alunos matriculados: 115 
Nº. alunos residentes zona rural:  
Tipo de oficinas mantidas: Artes, Marcenaria, Chocolate, Jornalismo 
Nº. alunos atendidos em oficinas: 34 
 
Nº. total de alunos incluídos na rede de ensino Estadual, Municipal e particular até 2006:  
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio com o Estado: 30 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio c/ o Município: 15 
 
Nº. no Censo Escolar do MEC: 43.179.622 
Nº. de Registro no CEED (Conselho de Educação do RS): Portaria 09087/71 
Nº. de professores contratados: T: 18 
Nº. prof. cedidos pelo Município:  
Nº. prof. cedidos pelo Estado: T: 1 
Nº. total de professores: T: 19 
 
Nº. total de técnicos: T: 12 
Nº. de Voluntários: T: 2 
Nº. de outros empregados: 9

                                                 
243 Informações cedidas pela Coordenação Pedagógica da Federação Estadual das APAES do Rio Grande do Sul. Esta 
instituição já é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação/RS. Além desta, também é mantido pela APAE o 
CADE - Centro de Atendimento e Desenvolvimento do Excepcional, mas que não está formalmente reconhecido.  



 

 

7.2.2 CAMINHOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Com o propósito de agregar mais 

elementos à construção dos panoramas políticas 

locais de inclusão escolar244, esta seção foi 

estruturada a partir dos Relatórios do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, construídos 

pelos municípios-pólo após a realização dos Cursos 

de Formação de Gestores e Educadores245, 

respectivamente, nos anos 2004, 2005 e 2006. 

Considerando os elementos exigidos aos 

municípios-pólo, este trabalho investigativo 

pautou-se em observar alguns elementos presentes 

na quasi-avaliação. 

 

                                                 
244 Consideramos que os referidos Relatórios também podem ser considerados fontes importantes dentre os textos 
políticos que fornecem, para além de dados e descrição de atividades realizadas, vestígios da concepção de educação 
inclusiva colaborando, desta forma, com a elucidação do paradigma local e das possíveis configurações políticas de 
inclusão escolar que deste decorrem. 
245 Conforme Documento Orientador: VI – DA FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES 
a) A formação dos gestores e educadores dos municípios-pólo, que integram o Programa Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade, se realiza a partir dos Seminários Nacionais de Formação de Gestores e Educadores e da sua 
disseminação nos municípios-pólo e nas respectivas áreas de abrangência. 
(...) 
c) O II Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores do Programa terá duração de 40h e certificado 
emitido pela SEESP/MEC. 
d) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser elaborados conforme orientações 
previstas no formulário (anexo II). 
e) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser enviados para o MEC/SEESP, 
conforme cronograma de execução (anexo III) e sua realização deverá acontecer após o parecer técnico da SEESP. 
f) O Curso de Formação de Gestores e Educadores dos municípios-pólo e da área de abrangência deverá acontecer 
em uma única ação. 
g) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão destinados aos professores que atuam nas classes 
comuns do ensino regular, educadores que atuam no apoio educacional especializado, diretores, coordenadores 
pedagógicos e demais profissionais da educação. 
h) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores do município pólo com os municípios da abrangência terão 
carga horária de 40 (quarenta) horas e a certificação aos cursistas deverá ser emitida pela secretaria de educação do 
município-pólo. 
i) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão coordenados pelos profissionais dos municípios-pólo 
designados pelos Secretários de Educação. 
j) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser ministrados por profissionais com currículos que 
comprovem trabalhos desenvolvidos na área. 
k) Os professores instrutores dos cursos deverão abordar as temáticas a partir da concepção do Programa, que se 
fundamenta nas bases filosóficas da educação inclusiva. 



 

 

Nestes casos, as pesquisas limitam-se a responder perguntas muito simples, porém 
importantes do ponto de vista da geração de informações que permitam ampliar o 
estoque de conhecimento a respeito das ações do governo, das ações de formação e 
das ações e reações dos envolvidos no processo (professores, alunos, famílias, 
sociedade, etc.), viabilizando, desta forma, avaliações mais aprofundadas no futuro e 
maior transparência do processo. Efetivamente, devem responder às seguintes 
questões: (a) quantas pessoas são atendidas por um determinado programa; (b) como (de 
que maneira, através de quais mecanismos operacionais, institucionais, e financeiros, 
modo de gestão, etc.); (c) qual o montante de recursos alocados. Além disso, pode ser 
realizada uma análise de conteúdo do programa ou política, independentemente do timing 
de sua implementação: quais os valores ou princípios (de justiça, eqüidade social, etc.) são 
norteadores da política que o tornam preferível (ou não) a outro, sob a perspectiva da 
universalização da cidadania e da democratização do Estado (CASTRO, 1989 apud 
BRIZOLLA, 2005, p. 33). 

 

Do município de Porto Alegre foram obtidos alguns dados a partir dos Relatórios de 

2005 e 2006246. 

 

|Contexto e objetivos das Formações 

◘ Contexto de realização: atendimento ao compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Porto Alegre e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial - SEESP. 

◘ Objetivos: 

Geral: Garantir o acesso e permanência de todas as crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais nos sistemas educacionais inclusivos e apoiar o 

processo de implementação nos municípios brasileiros. 

Específicos: 

- Subsidiar filosófica e tecnicamente o processo de transformação do sistema educacional 

brasileiro em um sistema mais inclusivo; 

- Sensibilizar e envolver a sociedade em geral e a comunidade escolar em particular; 

- Preparar gestores e educadores dos Municípios-pólo para dar continuidade à política de 

Educação Inclusiva; 

- Preparar gestores e educadores para atuarem como multiplicadores nos Municípios de 

sua área de abrangência; 

- Desenvolver projetos de formação de gestores e educadores para dar continuidade ao 

processo de implementação de sistemas educacionais mais inclusivos. 

                                                 
246 Em função da alternância política no município, por ocasião do pleito municipal, o relatório do ano de 2004 não 
foi localizado. 



 

 

◘ Meta: Com a sensibilização da sociedade espera-se a formação de uma rede de apoio à 

inclusão que propicie a implementação de sistemas educacionais mais inclusivos. 

 

[2005 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 29 de agosto a 02 de setembro 

(b) Número de participantes: 

◘ Dos municípios da área de abrangência247: quarenta (40) gestores/educadores 

◘ Das Coordenadorias Regionais de Educação: sete (07) gestores/educadores 

◘ Outros instituições participantes: ATEMPA (Associação dos Trabalhadores em 

Educação do Município de Porto Alegre); CEED (Conselho Estadual de Educação); 

CME (Conselho Municipal de Educação); FADERS (Fundação de Articulação e 

Desenvolvimento de Políticas Públicas para PPDs e PPAHs no RS); FENAPAEs 

(Federação Nacional das APAEs); FENEIS (Federação Nacional de Educação e 

Integração do Surdos); Ministério Público; NAPNES/UFRGS (Núcleo de Apoio e 

Pesquisa para atendimento a Portadores de Necessidades Especiais) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul; Coordenadorias Regionais de Educação de Porto Alegre, 

São Leopoldo, Osório, Guaíba, Canoas e Gravataí. 

(c) Atividades: palestras e debates 

(d) Temas e Capacitadores: não discriminados no Relatório disponibilizado. 

Eixos temáticos abordados: 

1. Organização e planejamento para práticas inclusivas 

2. Educação Inclusiva: concepção e prática docente 

3. Educação Infantil: trajetória de Inclusão 

4. Educação de Surdos: Cultura Língua e identidade 

5. Processos de Inclusão: Os Desafios da Educação de Pessoas com Deficiência Mental 

                                                 
247 Todos os municípios da área de abrangência participaram do curso, sendo eles, Alvorada, Cachoeirinha, Campo 
Bom, Canoas, Charqueadas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Novo Hamburgo, Osório, 
Parobé, Santo Antônio da Patrulha, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Torres e Viamão. 
 



 

 

6. A Inclusão de Alunos com Transtornos do Desenvolvimento Psíquico 

7. As Altas Habilidades na Escola Inclusiva 

8. Tecnologia Assistiva 

9. A Deficiência Visual e o Processo Inclusivo 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados 

- Programação Desenvolvida [objetivos propostos, equilíbrio entre os aspectos teóricos e 

aplicação prática, conhecimentos adquiridos no curso, avaliação do curso como um todo]; 

- Aspectos Gerais [qualidade e pertinência do material didático distribuído, uso de 

recursos instrucionais, adequação das instalações físicas]; 

- Palestrantes [domínio do assunto, clareza na exposição, avaliação dos palestrantes]. 

◘ “Impressões” dos participantes 

Estão disponibilizadas em porcentagem, conforme os itens acima relacionados. 

 

Observações: 

- Atraso na liberação do recurso pela SEES/MEC, o que impossibilitou a execução de 

uma licitação, conforme as regras da Prefeitura; 

- Atraso no envio do material a ser disponibilizado aos participantes do curso, pela 

SEESP/MEC; 

- Destaque para a boa relação com a equipe de planejamento da SEESP/MEC, tendo 

sido atendidas todas as solicitações em busca de informações que favorecessem um melhor 

planejamento, organização e execução do curso; 

- Inexperiência da equipe técnica do município-pólo na realização de eventos de grande 

porte, situação contornada com pela qualidade dos palestrantes. 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no Relatório disponibilizado. 



 

 

[2006 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 07, 08, 09, 10 e 11 de agosto 

(b) Número de participantes: 

◘ Dos municípios da área de abrangência248: quarenta e dois (42) gestores/educadores 

◘ Do Município-Pólo: vinte e nove (29) Educadores das Escolas de Ensino Fundamental, 

dezesseis (16) Educadores de Escolas Infantis, dois (02) Assessores do Ensino 

Fundamental da SMED, oito (08) Assessores da Educação Especial da SMED. 

◘ Outros instituições participantes: PUCRS; CME - Conselho Municipal de Educação de 

Porto Alegre, EEF Centro Integrado de Desenvolvimento, SINPRO/RS – Sindicato dos 

Professores do RS, FENEIS - Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, 

IPA/FUNDATEC, Instituto Frei Pacífico, EEEF Visconde de Pelotas, SEC - Secretaria 

de Estado da Educação, FADERS - Fundação de Articulação e Desenvolvimento de 

Políticas Públicas para PPDs e PPAHs no RS, CAS/FADERS, Escola 

INTERCAP/FADERS, Município de Pedras Altas, Município de Tapes [EEEF Nª. Sª. 

do Carmo] e 1ª Coordenadoria Regional de Educação de Porto Alegre.  

 (c) Atividades: palestras e debates 

(d) Temas e Capacitadores: não discriminados no Relatório disponibilizado. 

Eixos temáticos abordados: 

1. Organização e planejamento para práticas inclusivas 

2. Educação Inclusiva: concepção e prática docente 

3. Educação Infantil: trajetória de Inclusão 

4. Educação de Surdos: Cultura Língua e identidade 

5. Processos de Inclusão: Os Desafios da Educação de Pessoas com Deficiência Mental 

                                                 
248 Houve participação da grande maioria dos municípios da área de abrangência, sendo que, dos vinte e sete (27) 
indicados, vinte e três (23) estiveram representados, sendo eles, Araricá, Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Barão, Barra 
do Ribeiro, Capão da Canoa, Capela de Santana, Caraá, Dois Irmãos, Estância Velha, Glorinha, Ivoti, Morrinhos do 
Sul, Morro Reuter, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Portão, Rolante, Terra de Areia, Tramandaí, Triunfo e Xangri-lá. 
Os municípios ausentes foram Maquiné, Picada Café, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, bem como o município de 
Campinas do Sul, que já havia informado que participaria da Formação no Município-pólo Passo Fundo, em função 
da proximidade com o mesmo. 



 

 

6. A Inclusão de Alunos com Transtornos do Desenvolvimento Psíquico 

7. As Altas Habilidades na Escola Inclusiva 

8. Tecnologia Assistiva 

9. A Deficiência Visual e o Processo Inclusivo 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

  ◘ Tópicos avaliados 

  - Programação Desenvolvida [objetivos propostos, equilíbrio entre os aspectos teóricos e 

 aplicação prática, conhecimentos adquiridos no curso, avaliação do curso como um todo]; 

  - Aspectos Gerais [qualidade e pertinência do material didático distribuído, uso de 

 recursos instrucionais, adequação das instalações físicas]; 

  - Palestrantes [domínio do assunto, clareza na exposição, avaliação dos palestrantes]. 

  ◘ “Impressões” dos participantes 

  Estão disponibilizadas em porcentagem, conforme os itens acima relacionados. 

Observações: 

- Evento exitoso, de nível bastante elevado, visto que a qualidade dos palestrantes atendeu 

as expectativas, e o retorno dos participantes, nas avaliações, demonstra que os objetivos 

propostos foram atingidos satisfatoriamente; 

- Envolvimento positivo dos participantes dos municípios da área de abrangência, bem 

como do Município-pólo, nas discussões sobre os temas abordados, trazendo suas 

experiências pessoais e profissionais em seus locais de trabalho; 

- Destaque para a boa relação com a equipe de planejamento da SEESP/MEC, tendo 

sido atendidas todas as solicitações em busca de informações que favorecessem um 

melhor planejamento, organização e execução do curso, com presença da professora 

Denise de Oliveira Alves [SEESP/MEC], palestrante no evento; 

- Tanto os recursos financeiros quanto o material disponibilizado pela SEESP/MEC 

foram enviados ao município com a antecedência necessária à realização do Evento. 

 

|Descrição das despesas: não discriminadas no Relatório disponibilizado. 



 

 

7.2.3 PERFIL DA POLÍTICA E GESTÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO249: ELEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 

GLOCAL 

 

A. Aspectos históricos da educação especial250 

 

De acordo com Santos Jr. [2002]251, e conforme registros históricos anteriormente 

pesquisados, o município de Porto Alegre foi campo pioneiro na implantação de várias escolas e 

instituições especiais no Rio Grande do Sul, tanto mantidas pela esfera pública estadual quanto 

pela esfera privada. Neste sentido, a educação especial na rede municipal pode ser considerada 

muito recente em relação aos demais serviços existentes nas outras duas esferas há mais de 

cinqüenta anos. “Ao longo do século passado as iniciativas do poder público estadual foram 

fortemente concentradas na capital. A partir da década de 1950 até meados dos anos 90, várias 

escolas, centros e classes especiais foram criados” (op. cit., p. 35). 

Na perspectiva histórico-institucional que temos apontado na investigação, o trabalho de 

Pitta e Danesi (2000 apud SANTOS JR., 2002) retrata a evolução de serviços públicos estaduais e 

privados em Porto Alegre, demonstrando o grande investimento dos governos estaduais no 

atendimento em educação especial, com grande ênfase neste município. 

                                                 
249 A estrutura desta seção é composta pelos dados qualitativos coletados nos municípios-pólo, especialmente, nas 
Secretarias Municipais de Educação e nas Coordenadorias Regionais de Educação. Em Porto Alegre, durante e até o 
término da sistematização dos dados coletados, não foi possível acessar estas informações diretamente com a 
Coordenadora do Programa do ano de 2006, Viviane Maria de Campos Loss, também Coordenadora do Território 
de Aprendizagem da Educação Especial da SMED/POA. O mesmo ocorreu em relação à entrevista com a responsável 
pela área da Educação Especial da 1ª CRE, no ano de 2006. Entretanto, ainda foi possível, na esfera estadual, coletar 
algumas informações no início do ano de 2007, com a troca de pessoal no Setor de Educação Especial desta 
Coordenadoria, que ora está sob responsabilidade de Thaíse Malta Santana. Desta forma, consideramos que a 
pesquisa não foi realizada integralmente neste município, conforme o planejamento, quando comparada à realizada 
nos demais municípios-pólo, que participaram de todas as etapas da investigação. Desta forma, para garantir a 
validade das informações que embasam as análises, procuramos pelas informações já tratadas e aprovadas em 
trabalho de pesquisa anterior, principalmente na dissertação de mestrado sobre as políticas de educação especial na 
rede municipal de ensino de Porto Alegre, de 1989-2000, produzida por Santos Jr. [2002].  
250 As informações sobre criação e autorização de funcionamento de classes e escolas especiais no Rio Grande do Sul 
mantidas pelo Estado ou pelo município foram sistematizadas em pesquisa anterior para o Curso de Mestrado 
[BRIZOLLA, 2000], a partir do ano de 1967 até 1999. Para a pesquisa atual, estas referências foram reconsultadas e 
atualizadas no período 2000 a 2006. Até o ano de 1999, a fonte das informações era o CEED/RS - Conselho 
Estadual de Educação do RS, que as registrava nos Documentários; na investigação atual, além deste espaço, foi preciso 
recorrer a mais uma fonte de dados - Divisão de Educação Especial [Secretaria Estadual da Educação do RS] porque, a 
partir de 1999, o CEED/RS passa a delegar a avaliação dos processos e autorizações dos espaços especializados para 
a Secretaria, com exceção para o registro de novas escolas especiais. No Rio Grande do Sul, as Salas de Recursos 
foram oficialmente consideradas como forma alternativa de atendimento ao aluno “portador” de deficiência no ano 
de 1991, pelo Parecer CEED/RS n. 1.130/91. 
251 SANTOS JR., Francisco Dutra dos. As políticas de educação especial na rede municipal de ensino de Porto 
Alegre: 1989-2000. Porto Alegre: UFRGS, 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-
Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. 



 

 

A seguir, um retrato histórico-cronológico das principais instituições municipais e 

estaduais252 da história desta modalidade no município. 

 

Educação de alunos com deficiência mental 

ANO ESCOLA/INSTITUIÇÃO 

1956 Escola pública estadual: Escola Renascença [1ª escola especial do Estado] 

1961 Escola pública estadual: Escola Recanto da Alegria 

1962 Instituição privada: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

1966 Escola privada da APAE: Instituto Nazareth 

 

1975 

Centro Ocupacional de Porto Alegre [COPA]. Vinculado a FAERS. Terreno doado e construído pelo 
Poder Público Municipal. 

Centro de Atendimento e Desenvolvimento do Excepcional [CADE]. Mantido pela APAE. 

1984 Escola privada da APAE: Escola de 1º Grau Incompleto João Alfredo de Azevedo. 

1985 Escola pública estadual: Escola Intercap. Vinculado a FAERS. Terreno doado e construído pelo 
Poder Público Municipal. 

1992 Centro de Abrigado da Zona Norte - CAZON, destinado a adolescentes e adultos com necessidades 
educacionais especiais. Terreno doado pelo Poder Público Municipal. 

 

 

Educação de alunos com deficiência visual 

ANO ESCOLA/INSTITUIÇÃO 

1948 Entidade privada, com terreno cedido pelo Poder Público Municipal: Instituto Santa Luzia [ginásio, 
iniciou atividades filantrópicas em 1941] 

1967 Escola pública estadual: Escola Especial Cristo Redentor [doação de terreno e construção do prédio 
pelo Poder Público Municipal] 

1972 Instituição privada: Centro Louis Braille [iniciou atividades como CECDEV - Centro de Educação 
Complementar para Deficientes Visuais]. Em 1974, passa a pertencer a FAERS. 

 

                                                 
252 1973: Criação da FAERS - Fundação Riograndense de Atendimento ao Excepcional, que seria responsável pelos vários 
centros de atendimento e políticas no campo da educação especial, trabalho, saúde e assistência social. Em 1986, a 
instituição passa a se chamar FADERS - Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no RS. 1981: CADEP - 
Centro de Avaliação, Diagnóstico e Estimulação Precoce [antigo Serviço de Estimulação Precoce criado em 1976] passa a realizar 
avaliações nas várias áreas até os quatorze (14) anos de idade. 



 

 

Educação de alunos com deficiência auditiva/surdez 

ANO ESCOLA/INSTITUIÇÃO 

1956 Entidade privada: Instituto Frei Pacífico 

1962 Escola pública estadual: Escola Primária para Surdos [desativada em 1973] 

1966 Escola privada: Escola Especial Concórdia 

1970 Classe especial para surdos na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Emílio Massot 

1975 Centro de Educação Complementar para Deficientes da Audição e da Linguagem [CECDAL]. Vinculado a 
FAERS. 

1987 CECDAL passa a ser reconhecido como CAEDA, tornando-se escola para surdos. 

1998 CAEDA passa a se chamar Escola Estadual de 1º Grau Lília Mazeron. 

 

Outros 

ANO ESCOLA/INSTITUIÇÃO 

1990 Escola da FADERS, para alunos com Síndrome, transformada em 1991 em Núcleo de Atendimento 
a Condutas Típicas. 

1995 Instituído o Núcleo de Estudos para Deficiência Física e Altas Habilidades, na FADERS. 

 

Complementando as informações compiladas por Santos Jr., apresentamos as 

autorizações de funcionamento emitidas pelo Conselho Estadual de Educação253, no período 

1967-1999. 

ANO  RESOLUÇÃO, PARECER OU INDICAÇÃO 

 

1971 

Indicação 17/71: Autorização de funcionamento de cursos e estabelecimentos de 
Educação Especial. 

Parecer n. 360/71: Regularização de funcionamento da Escola Especial Recanto da 
Alegria; Porto Alegre. 

1972 Parecer n. 154/72: Regularização do funcionamento da Escola Especial Cristo 
Redentor; Porto Alegre. 

 

 

Parecer n. 177/73: Considera eficiente a educação ministrada no Instituto Santa Luzia, 
Ginásio e Escola Profissional para Cegos; Porto Alegre. 

                                                 
253 Constante do Anexo H da Dissertação de Mestrado realizada na área de políticas públicas de educação especial no 
RS [BRIZOLLA, 2000]. 



 

 

1973 Parecer n. 178/73: Autorização para funcionamento da Escola Especial Lar Feliz; 
Porto Alegre. 

Parecer n. 287/73: Reconhecimento da Escola Especial Ephpheta – Instituto Frei 
Pacífico; Porto Alegre. 

 

1974 

Parecer n. 325/74: Considera eficiente para ministrar ensino especializado a Escola 
Especial Recanto da Alegria; Porto Alegre. 

Parecer n. 432/74: Considera eficiente o ensino ministrado pela Escola Especial 
Concórdia; Porto Alegre. 

1975 Parecer n. 336/75: Considera eficiente para ministrar educação especial o Instituto 
Santa Luzia; Porto Alegre. 

1978 Parecer n. 573/78: Pedido de autorização de funcionamento de escola de 1º grau 
incompleto Santa Hedwiges, para Educação Especial; Porto Alegre. 

 

1979 

Parecer n. 242/79: Pedido de autorização de funcionamento da escola de 1º grau 
incompleto Santa Hedwiges, para Educação Especial; Porto Alegre. 

Parecer n. 863/79: Autorização para funcionamento de 5ª série na Escola de 1º grau 
incompleto Concórdia, Porto Alegre, para Educação Especial. 

 

1983 

Parecer n. 181/83: Antecipação de funcionamento de 7ª e 8ª séries do ensino de 1º 
grau de 1984 e 1986 para 1983 e 1984, respectivamente, na Escola de 1º grau 
incompleto Concórdia, para Educação Especial, em Porto Alegre. 

1984 Parecer n. 205/84: Autorização para funcionamento da escola estadual de 1º grau 
incompleto Recanto da Alegria; Porto Alegre. 

1985 Parecer n. 275/85: Autorização para funcionamento do ensino de 2º grau, para 
Deficientes Auditivos, na Escola Especial Concórdia, em Porto Alegre. 

 

 

1986 

Parecer n. 478/86: Organização da Escola Estadual de 1º grau incompleto Senador 
Pasqualini, em Porto Alegre, como instituição de Educação Especial. 

Parecer n. 537/86: Organização da Escola Estadual de 1º grau incompleto Dr. Miguel 
Tostes, em Porto Alegre, como de Educação Especial. 

Parecer n. 770/86: Autorização para funcionamento do Centro de Atendimento e 
Desenvolvimento do Excepcional – CADE, em Porto Alegre. 

 

1987 

Parecer n. 409/87: Organização da Escola Estadual de 1º grau incompleto Irmão 
Miguel Dario, em Porto Alegre, como instituição de Educação Especial. 

Parecer n. 425/87: Organização da Escola Estadual de 1º grau Nehyta Martins Ramos, 
em Porto Alegre, como instituição de Educação Especial. 

 

1989 

Parecer n. 112/89: Autorização para funcionamento, a partir de 1989, dos níveis IX, X 
e XI, correspondentes às 6ª, 7ª e 8ª séries do ensino de 1º grau na Escola Estadual de 
1º incompleto Senador Pasqualini, em Porto Alegre, organizada como instituição de 
Educação Especial, conforme Parecer CEE n. 478, de 07 de maio de 1986, e 
transformações estabelecidas em escola de 1º grau. 

1990 Parecer n. 928/90: Autorização para funcionamento da escola de 1º grau incompleto 
Intercap, mantida pela FADERS; Porto Alegre. 



 

 

 

 

 

1993 

Parecer n. 106/93: Aprova Regimento e bases curriculares da Escola Especial 
Concórdia – 1º e 2º graus; Porto Alegre. 

Parecer n. 353/93: Autoriza o funcionamento de classe especial para deficientes 
mentais educáveis na Escola Estadual de 1º e 2º graus Paula Soares; Porto Alegre. 

Parecer n. 1.392/93: Autorização de funcionamento da Escola Municipal Especial 
Professor Elyseu Paglioli, em Porto Alegre. Aprova regimento escolar. 

Parecer n. 1.567/93: Aprova regimento da Escola Municipal de 1º grau Presidente 
Vargas, com classes de Jardim de Infância e de Educação Especial; Porto Alegre. 

 

 

1994 

Parecer n. 714/94: Autorização de funcionamento da Escola Municipal Especial Lygia 
Morrone Averbuck - CIEM, em Porto Alegre. Aprova regimento escolar. 

Parecer n. 1.308/94: Autorização de funcionamento de classe de Educação Especial na 
Escola Estadual de 1º e 2º graus Engenheiro Ildo Meneghetti, em Porto Alegre. 
Aprova Adendo ao Regimento Escolar. 

Parecer n. 1.506/94: Autorização de funcionamento do Centro de Atendimento e 
Desenvolvimento de Excepcionais – CADE, em Porto Alegre. Aprova regimento. 

1995 Parecer n. 1.241/95: Aprova adendo ao regimento para classe de Atendimento ao 
Portador da Síndrome do Autismo da Esc. Est. de 1º grau incompleto Cristo 
Redentor. 

 

 

1996 

Parecer n. 153/96: Autorização de funcionamento de classe de Educação Especial na 
Escola Estadual de 1º e 2º graus G. Cônego Paulo de Nadal, em Porto Alegre. Aprova 
adendo ao regimento escolar. 

Parecer n. 740/96: Pedido de autorização para funcionamento de Classe Especial na 
Escola Estadual de 1º grau incompleto Genoveva da Costa Bernardes, em Porto 
Alegre. 

1997 Parecer n. 644/97: Autorização de funcionamento de Escola de 1º grau Professora 
Lilia Mazeron, para Educação Especial, em Porto Alegre. Aprova regimento escolar. 

1998 Parecer n. 23/98: Autorização de funcionamento de classe de Educação Especial na 
Escola Estadual de 1º grau incompleto Genoveva da Costa Bernardes, em Porto 
Alegre. 

2001254 Classe Especial - Deficiência Mental. E.E.E.F. Visconde de Pelotas. Porto Alegre. 

2002 Sala de Recursos - Deficiência Mental. E.E.E.F. Plácido de Castro. Porto Alegre. 

Classe Especial - Autismo. E.E.E.F. Dom Pedro I. Porto Alegre. 

2004 Sala de Recursos - Deficiência Mental. E.E.E.M. Otávio Rocha. Porto Alegre. 

 

 

 

2005 

Sala de Recursos - Deficiência Mental. E.E.E.F Maurício Sirotski Sobrinho. 
Sala de Recursos - Altas Habilidades. E.E.E.F. Ceará. 
Sala de Recursos - Altas Habilidades. E.E.E.M. Anne Frank. 
Classes Especiais (02) - Deficiência Mental. E.E.E.F Nehyta Martins Ramos. 
Sala de Recursos - Deficiência Mental. E.E.E.F. Brigadeiro Silva Paes. 
Sala de Recursos - Deficiência Mental. E.E.E.F. Professor Sylvio Torres. 
Sala de Recursos - Deficiência Mental. E.E.E.F. Professor Afonso Guerreiro Lima. 

                                                 
254 A partir de 1999, os Espaços Especializados na Modalidade Educação Especial passam a ser autorizados pela 
DEE/DP/SE. 



 

 

Tratando exclusivamente da história das políticas municipais de educação especial em 

Porto Alegre, utilizamos os registros de pesquisa de Santos Jr. que estrutura este histórico a partir 

dos eixos analíticos: organização do ensino, serviços de apoio e formação dos professores. 

Para maior objetividade, e em função dos propósitos deste trabalho, optamos por 

compilar algumas características em relação à modalidade de educação especial no período 

apontado pelo autor, de 1989 a 2000255, enfatizando as características presentes nos eixos 

organização do ensino e serviços de apoio. Esta opção deriva da percepção de que a história da 

modalidade em Porto Alegre constitui-se ainda mais particular em relação às demais histórias 

pesquisadas, pois é o único dos dez municípios que implantou escolas especiais dentro da 

estrutura da própria rede, configurando um desafio administrativo-pedagógico que, ora parece 

“oficializar” o processo de exclusão de alguns alunos do ensino comum, ora parece representar 

um “espaço de inclusão” nesta mesma rede, que aposta “incluir ao excluir”. 

O atendimento público municipal aos alunos com deficiência e/ou necessidades especiais 

em Porto Alegre teve início na década de 1970, acompanhando o contexto de outros municípios 

na época, com a implantação das classes especiais, caracterizadas por um trabalho com estreita relação 

entre os serviços da saúde e da assistência social [avaliação e diagnóstico]. Além disso, existiam 

convênios com entidades assistenciais e associação de pais. “Até o ano de 1989, estavam em 

funcionamento vinte e duas classes especiais que, a partir desse período, foram sendo 

gradativamente desativadas” (op. cit., p. 34) [grifos meus]. 

Nesta mesma lógica de implantação de serviços específicos, foram criadas quatro escolas 

especiais municipais256, até hoje em funcionamento, conforme segue. 

 

1988 Escola Municipal Especial Dr. Elyseu Paglioli 

O histórico da fundação desta escola registra um fato inusitado, que foi o questionamento 

da comunidade local a respeito da instalação de uma escola especial no bairro; inicialmente 

projetada para ser Centro Integrado Municipal Especial (CIEM), causou esta polêmica em razão 

                                                 
255 Na análise do processo de estabelecimento de políticas de educação especial na Rede Municipal de Ensino (RME) 
de Porto Alegre, o recorte cronológico de 1989 a 2000, correspondente às gestões conduzidas pela Administração 
Popular, foi dividido em períodos, conforme segue: primeira gestão, de 1989-1992; segunda gestão, de 1993-1996; e, 
terceira, de 1997-2000. 
256 O surgimento das quatro escolas especiais se deu num contexto de ampla participação comunitária no processo 
decisório das políticas públicas da cidade. “(...) No final dos anos 80, consolidou-se o projeto político da 
Administração Popular, com presença predominante do Partido dos Trabalhadores. Neste sentido, grupos 
comunitários tiveram um papel extremamente importante, provocando um tensionamento gerador de novas ações” 
(op. cit, 38). Atualmente, contam com a seguinte Proposta Pedagógica de organização dos alunos. Ciclos de 
Formação: I Ciclo - de 6 a 10 anos; II Ciclo: de 10 a 15 anos; III Ciclo: de 15 a 21 anos. 
 



 

 

de uma representação imaginária negativa e perigosa a cerca da “escola especial” e seus alunos. 

Para alguns moradores da época, poderia ocorrer, inclusive, desvalorização dos imóveis. 

Localizada no bairro Cristal. 

 

1989 Escola Municipal Especial Profª. Lygia Morrone Averbuck 

Idealizada para atendimento a alunos com deficiência mental, de quatro a quatorze anos 

de idade. Localizada no bairro Jardim do Salso. 

 

1990 Escola Municipal Especial Prof. Francisco Lucena Borges 

Implantada para atendimento aos alunos com problemas emocionais graves, com projeto 

pedagógico inicial fundamentado na Psicanálise. Localizada no bairro Jardim Sabará. 

 

1991 Escola Municipal Especial Tristão Sucupira Vianna 

Esta escola foi fruto de uma reivindicação da comunidade local junto à administração 

municipal, para garantir uma escola especial na região. À época, havia disputa pela implantação de 

dois outros projetos na comunidade, que utilizariam a sede da construída para a escola para uma 

escola-modelo destinada à alfabetização ou para a sede do Corpo de Bombeiros. Localizada no 

bairro Restinga Nova. 

 

No campo educacional, o período iniciado em 1989 registra que ainda havia uma 

demanda de crianças não atendida pelos serviços de educação especial já instalados - classes 

especiais - as quais foram sendo desativadas com a construção das quatro escolas especiais; nota-

se, portanto, que o ensejo da criação destes espaços especializados e exclusivos para 

determinados grupos de alunos representa, na época, uma atitude de “integração”257, num 

contexto favorável ao rompimento de lógicas excludentes. 

 Conforme o registro disponibilizado pela SMED258, 

                                                 
257 De acordo com Santos Jr. (op. cit.), no final da primeira Administração Popular, a Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre desencadeou o processo de reconfiguração dos serviços de educação especial, então, com quatro escolas e 
quatro classes especiais. “(...) foi iniciada a discussão de uma ‘Política de Integração para Alunos Portadores de 
Necessidades Educativas Especiais’. As escolas especiais passaram a exigir um projeto de integração, que garantisse 
aos alunos encaminhados para o ensino comum uma inserção satisfatória. A solicitação era o delineamento de uma 
clara política, por parte da mantenedora” (p. 40). 
258 Informações disponíveis em http://www.portoalegre.rs.gov.br . Acesso: jan. 2007.  



 

 

 

Em 1990, uma significativa mudança é realizada em Porto Alegre: as crianças com 
necessidades educacionais especiais (NEE) são integradas às escolas regulares. As 22 
classes especiais que existiam nas escolas são substituídas pela inserção dos alunos 
junto às demais crianças nas escolas regulares. Os estudantes com deficiências mentais 
severas ou sofrimento psíquico, que necessitam de espaço educacional especializado, 
são conduzidos às quatro escolas especiais da Rede que estavam em projeto e passam a 
priorizar uma concepção pedagógica e não mais do tratamento médico-clínico. 

 

O interessante, neste ponto, é o exercício de se pensar a articulação dessa premissa de 

inclusão na conjuntura da modalidade da educação especial, que oferece, por meio de seus 

serviços e recursos, uma gama de possibilidades que efetivam uma eqüidade de condições no 

processo educacional, não sendo a criação de espaços segregados, necessariamente, a única 

maneira de estruturar o ensino de modo a garantir o direito de acesso à educação de crianças, 

jovens e adultos que apresentam deficiências e/ou necessidades educacionais especiais. 

A proposta curricular da RME apresenta uma concepção de conhecimento baseada na 

contribuição de autores progressistas, articulando a teoria de aprendizagem piagetiana ao 

interacionismo de Vygotsky e à dimensão sócio-antropológica da teoria freiriana. Este tripé 

teórico sustenta tanto as concepções de ensino-aprendizagem defendidas pela SMED quanto a 

própria opção pelo Ensino por Ciclos. Há exigência da elaboração de um Projeto político-

pedagógico e a RME fixa normas para elaboração de tal projeto bem como do Regimento 

Escolar para instituições de educação integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Porto 

Alegre. 

As orientações apresentadas em documento (Resolução CME 006/2003) sugerem que a 

instituição escolar municipal deverá promover a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar na elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico, 

visando garantir a consolidação e o aperfeiçoamento da gestão democrática no Sistema Municipal 

de Ensino. Além disso, indica que os planos deverão considerar os princípios emanados dos 

Congressos Municipais de Educação, do Plano Plurianual da Prefeitura Municipal, do Plano 

Municipal de Educação, das normas do Sistema Municipal de Ensino e da legislação vigente. Tais 

considerações valem para todas as escolas da rede, inclusive as especiais (Prieto, 2004, p. 132). 

No âmbito específico da escola em Porto Alegre, a gestão procura ser articulada com os 

princípios de participação coletiva, no sentido de implicar um grupo de pessoas que compõem a 

Equipe Diretiva, a qual contempla os seguintes profissionais: Diretor, Vice-diretor, Supervisor 

Escolar, Orientador Educacional, Coordenador Cultural. A Equipe Auxiliar de Ação Educativa 



 

 

conta com profissionais para os seguintes setores: Biblioteca, Secretaria, Laboratório de 

Aprendizagem, Equipe de Nutrição e Serviço de Limpeza. 

A estrutura de designação dos professores associa-se à proposta de organização por 

ciclos. O grupo de professores do Ciclo I é composto dos seguintes profissionais: professor 

referência, professor itinerante259, arte-educador e professor de Educação Física. Compõem o 

Ciclo II: professores-referência generalistas (dois para cada duas turmas), professor itinerante, 

arte-educador, professor de Educação Física e professores de Língua Estrangeira (francês, inglês 

e espanhol). Já o Ciclo III é composto dos seguintes professores: professor itinerante, professor 

de Língua Estrangeira (francês, inglês e espanhol), arte-educador, professor de Educação Física, 

professor de Língua Portuguesa, Ciências, História, Geografia, Filosofia, Matemática. Em geral, a 

demanda é atendida pelos professores com ocasionais faltas temporárias em algumas escolas. 

Neste processo, instalou-se uma polêmica em relação ao provimento de suportes à 

integração dos alunos encaminhados das escolas especiais para o ensino comum e, 

evidentemente, dos alunos realocados das classes especiais desativadas que, porventura, tivessem 

sido inseridos nas classes comuns. A primeira ação concreta deste debate, de acordo com o autor, 

foi o desenvolvimento de um projeto-piloto de quatro Salas de Integração e Recursos (SIR)260, a ser 

implementado a partir de 1995. “Este serviço de suporte torna-se importante estratégia na 

consolidação da Política de Integração na RME, pois tem sido um elo entre ensino especial e 

ensino comum. Esta importância tem resultados em ampliação progressiva” (op. cit., p. 40). 

Segundo o autor, cada uma das diferentes Coordenações que assumiu a Secretaria Municipal de 

Educação nos períodos enfocados representou um período diferente na construção das políticas 

de educação especial da Secretaria (p. 49), o que acarretou um processo pelo qual “(...) as políticas 

de educação especial sofreram impactos derivados das mudanças da educação geral, ou seja, 

foram se agregando às políticas educação na Rede Municipal de Ensino, fortalecendo a idéia da 

adoção do paradigma educacional a cada período” (p. 159), conforme resumido na seqüência261. 

                                                 
259 O professor itinerante tem uma função prevista como um docente auxiliar que deve atuar concomitantemente 
com o colega regente de turma, possibilitando a implementação de estratégias mais individualizadas de ensino. Nesse 
sentido, a docência compartilhada pode ser um instrumento interessante no atendimento aos alunos que apresentam 
desvantagens em relação aos colegas. Há a distribuição de carga horária desses profissionais de modo que um 
professor itinerante possa transitar por diferentes turmas. No cotidiano das escolas, dois problemas que têm 
mobilizado o debate acerca desse profissional são a dificuldade de ação em parceria com o colega regente e o seu uso 
como substituto (BAPTISTA, 2004 apud PRIETO, 2004, p. 124). 
260 Este espaço “(...) propõe uma organização de intervenção complexa para alunos com necessidades educativas 
especiais” (p. 40). De acordo com documento da SMED, em 1994, seria um projeto experimental junto às escolas 
regulares que não possuíam classes especiais, com um atendimento específico, em modalidades individuais ou 
grupais e em períodos previamente combinados, em turno alternativo à classe regular. 
261 Utilizamos as informações contidas nas Considerações Finais do trabalho de Santos Jr., selecionando apenas dois 
eixos analíticos dos três utilizados (2002, p. 159-167). 



 

 

 

PRIMEIRO 
PERÍODO 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 

◘ Organização de ensino 
- Estrutura administrativo-pedagógica organizada por divisões. A Educação Especial é 
coordenada pela Divisão de Assistência ao Educando. 
- Ampliação das escolas especiais. 
- Início da desativação das classes especiais. 
- Adoção da proposta construtivista. 
◘ Serviços de apoio 
- Criação da Equipe Interdisciplinar de Apoio - EIA - e Equipe Pedagógica. 

 
 
 
 
 

1989 
a 

1993 

◘ Conclusões gerais 
- Identificação de ações específicas que se alinham com o paradigma da inclusão escolar e com 
o atendimento eminentemente educacional dos alunos considerados “diferentes”, ainda 
que a intencionalidade político-pedagógica não seja declarada em relação a este 
paradigma. 
- Realização de ações antagônicas: criação de escolas especiais262 juntamente com a 
extinção das classes especiais263. 
- Adesão dos professores das classes especiais e do ensino comum à nova proposta. 
- As escolas especiais constituíram seus processos em sintonia com o construtivismo. 

 

 

SEGUNDO 
PERÍODO 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 

◘ Organização de ensino 
- Início da democratização escolar 
- Manutenção da coordenação da Educação Especial pela Divisão de Assistência ao 
Educando. 
- Princípios de autonomia para as escolas. 
- Construção de projetos das escolas especiais. 
◘ Serviços de apoio 
- Permanência da Equipe Interdisciplinar de Apoio - EIA. 
- Propostas às escolas especiais para atuação como apoio à rede regular de ensino. 

 
 
 

1993 
[jan/out] 

◘ Conclusões gerais 
- Debates com aproximação ao campo da inclusão escolar264: questionamentos que 
partiram da própria instância de gestão sobre os espaços especiais e apoio e 
reconhecimento a alguns projetos desenvolvidos nas escolas especiais, em relação à 
inclusão social. 
- Discussão sobre o conceito de transitoriedade das escolas especiais. 

 

                                                 
262  No início da referida gestão, estava em funcionamento apenas uma das quatro escolas especiais. As demais 
surgiram por reivindicação de pais e grupos de educadores especiais. 
263 Desativação de dezoito (18) classes especiais das vinte e duas (22) que funcionavam na época. Neste processo, 
“(...) o principal argumento foi balizado no conceito de que é possível superar o fracasso escolar à luz das bases 
construtivistas” (p. 161). 
264 Neste ano ocorreu a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, em Salamanca, Espanha, debate que 
caracterizou a educação especial do período. Entretanto, o debate em Porto Alegre ocorreu sem nenhuma relação 
aparente com o fato da conferência. 



 

 

TERCEIRO 
PERÍODO 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 

◘ Organização de ensino 
- Mudanças estruturais no âmbito da SMED: desativação da Divisão de Assistência ao 
Educando. 
- Serviços de educação especial 
1º momento: equipe de educação especial na Coordenação Multidisciplinar; 2º momento: 
desativação da Coordenação Multidisciplinar e constituição do Nível de Educação Especial. 
- Projeto de política de integração à PNEE. 
- Fortalecimento dos mecanismos democráticos. 
- Constituinte Escolar. 
◘ Serviços de apoio 
1º momento: reformulação da Equipe Interdisciplinar de Apoio - EIA; 
2º momento: desativação da Equipe Interdisciplinar de Apoio - EIA. Inserção de 
Assessores Educadores Especiais nos NAIs. 
- Início da implementação da Sala de Integração e Recurso - primeiras experiências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994 
a 

1996 

◘ Conclusões gerais 
- Mudanças estruturais de reconfiguração completa da estrutura político-administrativa da 
SMED - período com fases distintas, destacando-se a reordenação administrativa, na qual a 
educação especial é incluída no conjunto da educação geral265 [ênfase na transversalização 
da modalidade aos de mais níveis e modalidades de ensino]. 
- Destaque para os dispositivos de participação da educação especial, inserida em todos os 
movimentos de democratização266 na RME. 
- Redação do primeiro projeto político-pedagógico sobre a Integração Escolar de alunos 
‘portadores’ de necessidades educativas especiais. 

QUARTO 
PERÍODO 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 

◘ Organização de ensino 
- Estrutura consolidada na SMED: Nível de Educação Especial. 
- Ciclos de Formação nas escolas especiais. 
- Intensificação e garantia de políticas para inclusão escolar. 

◘ Serviços de apoio 
- Ampliação da Sala de Integração e Recurso 
- Projeto de suporte à desativação completa das classes especiais. 
- Projeto de Apoio à educação infantil. 
- Assessoria dos NAIs através de educadores especiais. 
- Assessoria à Educação de Jovens e Adultos cegos, surdos e com deficiência mental. 
- Garantia de apoio sistemático à inclusão escolar pelo III Congresso Municipal de 
Educação. 

1997 
a 

2000 

◘ Conclusões gerais 
- Iniciativas de envolvimento da organização do ensino, da formação de professores e dos 
serviços de apoio, com implementação de políticas de educação especial que se alinham 
com a inclusão escolar267. 

                                                 
265 O autor considera esta como uma importante modificação ocorrida na RME, “(...) que oportunizou a 
aproximação de uma diretriz inclusiva” (p. 163).  
266 “Exemplifico com as Eleições para Diretores e dos Conselhos Escolares, que fortalecem as escolas especiais nos 
espaços e fóruns democráticos instituídos na RME e na cidade (...) existência de um debate oportunizado pela 
Constituinte Escolar (...) foram traçadas diretrizes norteadoras das políticas educativas na RME, que foram cruciais 
para presença de linhas de ação que contemplavam o acesso e a permanência de alunos com NEE nas escolas” (p. 
164). 
267 “No Orçamento Participativo da SMED, a presença das escolas especiais mostrou algo interessante: seus projetos 
‘integradores’ com as demais escolas comuns demonstravam a busca de sintonia ou a necessidade de relação direta 
com as escolas RME. Esta atitude colocou algumas delas em situação de influência na comunidade, seja no âmbito 
cultural, do lazer e educativo (...) É bem provável que a imersão em suas comunidades tenha provocado uma relação 



 

 

- Participação das escolas especiais em outros segmentos, desencadeando reivindicações que 
se traduziram em projetos diferenciados, como a ampliação de vagas e a discussão de 
políticas para educação de alunos surdos, cegos e de alunos com altas habilidades. 
- Consolidação e ampliação das Salas de Integração e Recurso 268. 

 

 O autor conclui a investigação sobre as políticas de educação especial na RME de Porto 

Alegre reconhecendo que uma seqüência de gestões político-administrativas possibilita práticas 

evolutivas no processo de implementação de políticas educacionais. 

 Em relação à organização atual do ensino, as políticas de educação especial são geridas pelo 

Território de Aprendizagem da Educação Especial, na estrutura da SMED269, com serviços 

transversalizados desde a Educação Infantil até os níveis finais da escolarização. Além disso, a 

modalidade continua sendo praticada nas quatro escolas especiais, num momento de várias 

discussões a respeito da sua função e proposta dentro do paradigma da inclusão escolar dos 

alunos com deficiência, preferencialmente, nas escolas comuns. A estrutura atual está composta 

da seguinte forma: 

  

 |Equipe de Assessoria da SMED 

 Composta por 12 profissionais - 8 professores e 4 psicólogos - organizados por referência 

aos diferentes níveis de ensino e especialidades da educação especial, a saber: 

◘ Educação Infantil: Educação Precoce, Psicopedagogia Inicial,  Escolas Infantis (40), 

Creches Comunitárias. 

  ◘ Ensino Fundamental: 18 SIR (03 visuais), Escolas Regulares (45); Escolas Especiais (04). 

◘ Educação de Jovens e Adultos – EJA: CMET, Escolas de Ensino Fundamental; Escolas de 

Ensino Médio; Programa de Trabalho Educativo. 

                                                                                                                                                         
de ‘pertencimento na comunidade local’, mesmo que, para algumas, no início, tenha ocorrido uma rejeição por parte 
de algumas dessas comunidades. Portanto, o processo de participação mudou a posição das escolas, colocando-as 
como parceiras locais” (p. 165-6). 
268 Teve repercussão estratégica, pois iniciou uma complexa rede de apoio. “Este foi o serviço que efetivamente teve, 
por parte da mantenedora, o objetivo de dar suporte a uma política explícita de inclusão escolar” (p. 166). 
269 Informações cedidas pelas Assessoras Ana Maira Sortéia e Mara Lago, por ocasião do Seminário de Estudos 
“Análise das atuais tendências da política de inclusão escolar na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre”, promovido pelo 
PPGEdu/UFRGS (04.08.06) e complementadas com informações da página eletrônica no site da SMED/POA. 
Além disso, esta mesma assessoria forneceu novas informações, atualizadas no mês de fevereiro de 2007. Outro 
trabalho acadêmico consultado como complemento para contextualização e que serve como referência para 
compreensão do panorama histórico está em PISTÓIA, Lenise. (Des)vantagem e aprendizagem: um estudo de 
caso em uma proposta curricular e interdisciplinar na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Porto Alegre: 
UFRGS, 2001. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de 
Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001. 



 

 

 |Serviços de apoio 

 No que diz respeito aos serviços de apoio, há um entrecruzamento entre elementos novos e 

manutenção de certas práticas: 

◘ Às escolas: O trabalho de equipe de psicologia perpassa todos os níveis de ensino 

com uma ação voltada para análise institucional, no sentido de identificar e refletir sobre 

aspectos instituídos nas relações educativas buscando potencializar o exercício da diferença. 

◘ Assessoria de inclusão: formada por professores das escolas especiais (3 professores com 

10h) para acompanhar o processo de inclusão dos alunos que não possuem atendimento 

de apoio (SIR). 

◘ Educação Precoce - EP - e Psicopedagogia Inicial - PI: os professores que trabalham nesta 

modalidade possuem carga-horária para acompanhamento das escolas infantis e creches 

[trabalho de EP/PI], assim como no Hospital Presidente Vargas. 

◘ Salas de Integração e Recursos - SIR: faz parte deste serviço, além do atendimento dos 

alunos, o acompanhamento dos professores e equipes pedagógicas. 

◘ Estagiários: apoio às turmas com alunos incluídos (70 estagiários); são alunos 

graduandos em Pedagogia, preferencialmente, na área da educação especial. Estes 

estagiários realizam apoio à turma como um todo e/ou diretamente ao aluno com 

necessidades especiais. 

  

 |Assessoria SMED/ESCOLA 

 ◘ Professores da SIR. 

 ◘ Professores de EP/PI. 

 ◘ Professores das escolas especiais. 

 ◘ Equipes diretivas e/ou educadores das escolas de ensino fundamental e educação 

 infantil,  a partir de demandas da própria escola ou da assessoria. 

 ◘ Participação em espaços de formação a partir da demanda das escolas e creches, sendo 

 realizada por assessores, professores de EP/PI ou professores da SIR. 

  ◘ Encontros Mensais de Formação 

 - Estagiários do projeto de Inclusão 



 

 

 - Professores da Educação Precoce e Psicopedagogia Inicial 

 - Equipes Diretivas das Escolas Especiais 

 - Professores das Salas de Integração e Recursos. 

  

 |Dados de alunos com deficiências e/ou necessidades educacionais especiais 

◘ Escolas especiais: 617 (1,47% do total de alunos da RME); 

◘ Educação Infantil270: 67 (1,19% do total de alunos matriculados na Educação Infantil da 

RME); 

 ◘ Ensino Fundamental: 2239 (5,43% do total de alunos da RME); 750 com atendimento na 

Sala de Integração e Recurso - SIR (incluindo SIR visual): 52,2%. 

 |Quadro atual das vagas nos serviços de apoio da educação especial 

 ◘ Na Estimulação Precoce e Psicopedagogia Inicial: 95 

 ◘ Na Estimulação Precoce para Deficiência Visual: 16 

 ◘ Nas Salas de Integração e Recurso: 15 - oferta: 750 vagas 

 ◘ Nas Salas de Integração e Recurso para Deficiência Visual: 03. 

  

 Enfim, entre as ações iniciais relatadas sobre a organização dos serviços de educação 

especial e dos serviços de apoio na RME de Porto Alegre e a configuração atual, muitos 

questionamentos têm sido realizados, pela vasta produção de experiências que esta rede 

proporcionou a si própria e aos demais municípios do Estado e, mesmo, de outros Estados. É 

indiscutível que esta rede produziu experiências que, no contexto em que ocorreram, sinalizaram 

mudanças nos processos educacionais, por exemplo, a implantação de um projeto de educação 

construtivista, rompendo com as concepções tradicionais da época; a implantação dos Ciclos de 

Formação, como opção alternativa de escolarização à tradicional seriação; os processos de 

democratização do trabalho e da estrutura pedagógica das unidades escolares; a implantação da 

Sala de Integração e Recursos como projeto-modelo de serviço de apoio, alinhado com uma 

perspectiva, já na época, inclusiva; etc. Este e outros elementos mostram a riqueza de 

experiências produzidas; no campo da educação especial, destaco a potencialidade e o 

                                                 
270 Conforme a assessora, a área da educação infantil, através dos serviços de EP/PI, vem se constituindo como um 
grande espaço de discussão sobre a inclusão, favoravelmente a este processo; um exemplo é a ampliação considerável 
da demanda pelo serviço de estimulação precoce para crianças com baixa visão e cegueira, oferecido pela RME.  



 

 

aproveitamento da lógica dos Ciclos para a superação da lógica excludente nos processos de 

construção do conhecimento, alinhando-se, portanto, com a perspectiva da inclusão escolar, 

ainda que realizada num espaço “segregado”. As contradições da experiência são, por excelência, 

reflexos de concepções postas em prática, que hoje são reinterpretadas à luz do paradigma da 

inclusão escolar, mas que não podem deixar de ser compreendidas na singularidade da 

experiência que as geraram: por exemplo, o fato de a Sala de Integração e Recurso, tendo sido um 

projeto pioneiro no que diz respeito ao apoio para a garantia da permanência do aluno com 

deficiência na escola comum/regular também ser considerado, hoje, como o “espaço 

responsável” pela inclusão escolar quando, na verdade, a Sala de Integração e Recurso é apenas mais 

uma das ferramentas de apoio à inclusão, e não o seu agente principal ou determinante. 

 Na investigação de Tezzari271, as salas de recurso foram percebidas, tanto pelos 

professores que nelas atuam como pelos professores do ensino comum, como um espaço 

favorecedor da inclusão, pois instala um processo de construção de parceria entre os professores 

do ensino comum e os colegas da Sala de Integração e Recurso. No entanto, em que pese a discussão 

ampliada que requer a inclusão, esta ainda encontra-se centrada no educador especial e no espaço 

desta Sala. 

 Portanto, uma gama de reflexões sobre os “efeitos” de uma política pública que se baseia 

no “respeito à diferença”, nos modelos e concepções que fundamentam as estruturas de serviços 

de apoio paralelas à rotina comum do fluxo escolar, podem bem significar “fracasso” ou 

“sucesso” do processo; em outras palavras, a RME de Porto Alegre é uma rede inclusiva, ou, uma 

rede com serviços inclusivos? 

 

  

  

 B. Aspectos político-pedagógicos das mudanças na gestão para a estruturação do 

 sistema educacional inclusivo: ações desenvolvidas pela esfera municipal para 

 garantia do acesso e da permanência272  

                                                 
271 TEZZARI, Mauren L. A SIR chegou... sala de integração e recursos e a inclusão na rede municipal de 
ensino de Porto Alegre. Porto Alegre: UFRGS, 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-
Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. 
272 Como instrumentos analíticos de construção dos contextos políticos dos municípios-pólo, utilizamos os 
elementos do Direito Educacional que fazem referência às questões do acesso e da permanência dos alunos com deficiência 
em seus processos de escolarização; desta forma, acesso e permanência foram considerados neste trabalho como os dois 
grandes eixos para a efetivação de um sistema educacional inclusivo. A partir destes dois ícones, portanto, 
esquematizaram-se algumas categorias já disponibilizadas pela vasta literatura sobre inclusão, como ferramentas 
auxiliares para a construção dos “contextos glocais”, selecionando as ações relatadas nos municípios-pólo, as 



 

 

[ Acesso 

Conforme as informações coletadas273, um espaço específico de atendimento aos alunos 

com deficiência existe na RME de Porto Alegre desde a década de oitenta, sendo oferecido 

através da modalidade de educação especial; desta maneira, pode-se dizer que a instituição das 

classes especiais significou uma tomada inicial de providências para garantia de acesso e, 

paulatinamente, a este espaço foram sendo agregadas e implantadas outras estruturas. 

Conforme disponibilizado pela SMED274, em relação à proposta pedagógica, o trabalho 

da educação especial consiste em: 

 

(...) assessorar os diferentes espaços onde crianças, jovens e adultos com necessidades 
educacionais especiais estão incluídos. Nessa perspectiva, o território de aprendizagem 
da educação especial está organizado como uma modalidade que perpassa todos os 
outros territórios. O que se pretende é contribuir para acurar o olhar acerca daquilo 
que é específico da e na Educação Especial, ao mesmo tempo em que se referenda a 
importância de assegurar a esses alunos um lugar naquilo que é de todos (...) Para que 
fosse possível a inclusão dos alunos, com necessidades educacionais especiais nas 
escolas regulares da Rede, foi preciso criar um cronograma de adequação aos prédios, 
eliminando as barreiras arquitetônicas para o acesso de alunos cadeirantes e com 
dificuldades de locomoção, adaptando banheiros, entre outros equipamentos. Este 
cronograma está em fase de execução. 

 

Atualmente, a política de acesso para alunos com deficiência e demais necessidades 

educacionais acompanha a legislação vigente, sendo desenvolvida preferencialmente no fluxo do 

ensino comum/regular da escolarização: os alunos são matriculados indistintamente nas classes 

comuns. Entretanto, há um desdobramento desta política de acesso [que já tangencia a política da 

permanência] quando os alunos, ao iniciarem o processo de aprendizagem, apresentam 

deficiências e/ou dificuldades; neste caso, a partir da avaliação inicial do professor e do Serviço 

de Orientação Pedagógica [SOP], são encaminhados para uma segunda avaliação realizada pelos 

profissionais das Salas de Integração e Recurso. Neste apoio, os alunos são reavaliados 

semestralmente e, caso observada a continuidade das dificuldades inicialmente apontadas no 

                                                                                                                                                         
quais foram enquadradas numa ou noutra categoria: 1. questões gerais para o acesso; 2. questões relativas à 
permanência: estruturação pedagógico-administrativa [planejamento; capacitação e qualificação de recursos humanos; 
estrutura pedagógica - Apoio Pedagógico Específico]; currículo [adequações de pequeno e grande porte] e; áreas 
específicas. Espera-se, com esta estratégia, demonstrar um pouco da vicissitude local e sua aproximação ou 
distanciamento do panorama global. Além disso, atentou-se para o indicativo do Programa em relação aos elementos 
apontados como fundamentais à construção de sistemas educacionais inclusivos: mudanças na gestão, na formação de 
professores e nas metodologias. 
273 Até o fechamento da compilação dos dados desta pesquisa, não tivemos oportunidade de entrevistar os gestores 
do Território de Educação Especial da SMED. Assim, as informações relatadas neste quesito foram coletadas 
informalmente pela pesquisadora, com outros atores da rede, tais como a assessoria já mencionada na nota 32. 
274 Informações disponíveis em http://www.portoalegre.rs.gov.br. Acesso: jan. 2007.  



 

 

processo de escolarização do aluno, mesmo tendo recebido apoio específico na Sala275, poderão 

ser reavaliados com indicação de continuidade da escolarização nas escolas especiais. 

Outra via de acesso que tem sido recorrente na RME está vinculada diretamente à 

modalidade da educação especial, situação na qual as famílias que têm filhos com deficiência 

procuram diretamente a escola especial para a matrícula. Neste caso, a escola especial comunica a 

Secretaria Municipal e é realizada uma avaliação do aluno, de suas condições de aprendizagem, 

além de uma orientação à família, conforme o caso. Desta forma, o aluno tanto poderá iniciar a 

escolarização na escola especial, se confirmada esta necessidade quanto poderá ser 

reencaminhado para acesso via classe comum, com ou sem apoio pedagógico específico. 

 Conforme disponibilizado pela SMED276, “Todas as escolas da Rede têm acessibilidade 

parcial ou estão em implantação, e cerca de 70% das escolas de Educação Infantil alcançam a 

acessibilidade plena. Isso significa equipar as escolas para que todos tenham acesso total as suas 

instalações”. 

 

[ Permanência 

 

Uma característica da RME de Porto Alegre é a ampliação contínua dos serviços de apoio ao 

docente e às classes de ensino comum, em virtude da presença de alunos com deficiências e/ou 

outras necessidades educacionais especiais na rede, estejam estes matriculados nas classes 

comuns, ou, nas escolas especiais que, por si só, talvez não possam ser enquadradas como apoio, 

mas como uma flexibilização de grande porte. De qualquer maneira, a RME em questão 

implantou alguns espaços escolares que se constituem como “apoio” à garantia da permanência 

dos alunos na rede. 

Como ressaltado, alguns destes são serviços de Educação Especial, propriamente ditos, a 

exemplo das Salas de Integração e Recurso; outros, por sua vez, são espaços alternativos que 

                                                 
275 O trabalho realizado nas Salas de Integração e Recurso é variado, não se restringindo ao atendimento exclusivo e 
direto ao aluno; o educador especial que atua nessas salas também é responsável pelo apoio aos colegas do ensino 
comum, por meio de reuniões de assessoria. Conforme disponibilizado pela SMED, “A fim de melhorar o processo 
de aprendizagem e qualificar a inclusão escolar, foram implantadas as Salas de Integração e Recursos (SIRs) que são 
utilizadas para investigar as necessidades e acompanhamento da escolarização de cada indivíduo. Além disso, as SIRs 
são espaços onde as famílias recebem orientações e há trocas de experiências entre os professores dos alunos com 
estes profissionais. Existem, também, as SIRs para alunos com deficiência visual, que contam com dois profissionais 
especializados, máquinas de escrever e impressoras em Braille, lupas eletrônicas, jogos e material ampliado, em cada 
uma delas”. 
276 Informações disponíveis em http://www.portoalegre.rs.gov.br. Acesso: jan. 2007. 



 

 

suplementam o atendimento no ensino comum, como os Laboratórios de Aprendizagem277, que 

atendem alunos com dificuldades de aprendizagem (OLIVEIRA, 2002). Há, ainda, os que 

constituem o próprio atendimento no ensino comum, acrescido de algum diferencial em relação à 

composição do grupo e a transitoriedade da permanência, a exemplo das Turmas de Progressão278, 

espaço de apoio que, conforme Baptista (2004)279, merece uma reflexão pontual. 

Para a garantia da permanência, recentemente foi implantado outro serviço especializado, 

oferecido através das Turmas de Transição; criadas no ano de 2006, a exemplo das Turmas de 

Progressão, também objetivam equilibrar a defasagem entre idade e conhecimento dos alunos, com 

a diferença de que nesta nova estrutura esta interferência é realizada apenas pela necessidade de 

retenção do aluno no final do ano-Ciclo. Neste caso, por exemplo, os alunos de turmas A30 

[último ano do 1º Ciclo] que não possuam as condições de acompanhar o trabalho pedagógico 

nas turmas B10 [primeiro ano do 2º Ciclo] podem ficar vinculados à Turma de Transição por até 

um ano, para reequilibrar a defasagem verificada. 

Além dos serviços de apoio referidos, esta rede trabalha com várias perspectivas de 

diferenciação e adequação curricular, as quais, paradoxalmente a toda esta conjuntura de 

democratização do ensino, são oficializadas pelas escolas especiais como espaços de 

“inclusão/exclusão” dentro do próprio sistema. 

 Conforme disponibilizado pela SMED280, 

                                                 
277 Tanto os Laboratórios de Aprendizagem quanto as Salas de Integração e Recurso são estruturas originárias do modelo 
pedagógico da Seriação que foram incorporadas aos Ciclos de Formação. Nesta investigação, aponta-se que os alunos 
com dificuldades são atendidos pelo professor do ensino comum, com base em proposta de intervenção apresentada 
ao coletivo de professores da escola, tornando-se um espaço que acolhe muitos alunos que poderão ser atendidos 
pelo educador especial, na sala de recursos, caso se identifique a necessidade. Diferencia-se do trabalho desenvolvido 
pela SIR no que diz respeito à característica dos alunos que atende: alunos com Dificuldades de Aprendizagem, o 
“aluno de inclusão”. Outra diferença está em relação à metodologia utilizada, pois nos Laboratórios os trabalhos são 
realizados em grupos, enquanto na SIR são realizados trabalhos mais individualizados. OLIVEIRA, M. H. A 
atuação dos professores dos laboratórios de aprendizagem em escolas cicladas do município de Porto 
Alegre. Porto Alegre: UFRGS, 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. 
278 Na proposta original, foram implantadas para atender à discrepância entre a idade do aluno e a sua defasagem em 
relação ao conhecimento. São turmas menores, nas quais os alunos permanecem por, no máximo, dois anos, 
podendo ser encaminhados a qualquer momento do ciclo, tendo a finalidade de promover a inclusão deste aluno 
com defasagem no próprio ano-ciclo. Equivalentes às classes de aceleração em outras redes de ensino, este espaço 
tem sofrido uma rediscussão a respeito do trabalho atualmente realizado, quando comparado à proposta original: são 
utilizadas para ajuste da escolarização de alunos a partir de 8-10 anos de idade. Atualmente, há diferenças entre as 
TP’s nos Ciclos de Formação: nas turmas de 2º ciclo, têm sido alocados os alunos com distúrbios de conduta; nas de 
3º, alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais. 
279 O atendimento realizado nas Turmas de Progressão é problematizado por Baptista: “O espaço das turmas de 
progressão (...) merece ser problematizado, pois o mesmo tem aglutinado os alunos que apresentam dificuldades 
escolares, além de receber aqueles que passam do ensino especial para o ensino comum. Há, portanto, grande risco 
de que tais espaços venham a se constituir em ‘novas classes especiais’” (p. 208). BAPTISTA, Cláudio. A Educação 
Inclusiva no Rio Grande do Sul: o que aprendemos com as recentes pesquisas? In: MENDES, E; ALMEIDA, M; 
WILLIAMS, L. Temas em educação especial: avanços recentes. São Carlos: EdUFSCar, 2004. p. 205-211. 
280 Informações disponíveis em http://www.portoalegre.rs.gov.br. Acesso: jan. 2007. 



 

 

As quatro Escolas Especiais e as demais escolas regulares da Rede atendem crianças 
com necessidades educacionais especiais desde a Educação Infantil até o Ensino 
Médio. Jovens e adultos maiores de 21 anos têm a oportunidade de continuar sua 
formação nas turmas de EJA que também acolhem alunos especiais. Anualmente são 
oferecidos cursos de formação para os profissionais da rede a fim de qualificar o 
processo de inclusão dos alunos com NEE nas classes comuns das escolas regulares. 

 

|questões relativas à estruturação pedagógico-administrativa281 

Em razão da impossibilidade de uma coleta oficial de dados junto aos gestores do 

Território de Educação Especial da SMED, não foi possível pontuar ações específicas em relação às 

mudanças no planejamento, na capacitação e qualificação dos recursos humanos e em relação à estrutura de 

apoio pedagógico específico por suposta influência do movimento de educação inclusiva, nesta rede. 

De uma maneira global, entretanto, pode ser afirmado que a gestão da educação especial 

desta rede continua com seu posicionamento por uma política de acolhimento a todas as 

“diferenças”, trajetória que lhe é peculiar, tendo em vista o movimento que desencadeou em prol 

da democratização da educação282. Esta (re)afirmação é ilustrada pela manutenção e ampliação de 

políticas locais, como por exemplo, a continuidade de oferta de serviços especializados nas 

escolas especiais, fato que tem sido defendido com base na concepção de que as mesmas 

constituíram-se, ao longo de suas trajetórias, em verdadeiros “espaços de inclusão escolar”. 

Desta forma, a contingência atual de discussão nacional sobre a possibilidade da 

transformação dos espaços especializados, dentre eles, das escolas especiais, em espaços de apoio 

à educação comum não tem sido acolhida pela RME de Porto Alegre. Igualmente, permanecem 

os atendimentos de apoio já mencionados. Isto posto, cumpre prosseguir com investigações mais 

aprofundadas neste sentido, as quais possam tratar do aspecto da reestruturação do ensino face ao 

movimento da inclusão escolar, que nesta rede desemboca na questão crucial do 

encaminhamento, ou não, de alunos para a escola especial. 

Acompanhando esta primeira questão, uma investigação sobre as alterações no 

planejamento das políticas de acesso, de capacitação de recursos humanos283 e da própria 

                                                 
281 Neste quesito, “reestruturação pedagógico-administrativa” significa toda e qualquer revisão ou reformulação 
tomada em relação a aspectos gerenciais e administrativos nas unidades escolares ou no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, tanto em termos de redistribuição, contratação ou alocação de recursos humanos quanto de 
medidas de infra-estrutura em geral, como quaisquer outras ações de formação para garantir a permanência do aluno 
no processo educacional. Os itens trabalhados com os municípios-pólo foram: 1. Planejamento; 2. Capacitação e 
qualificação de recursos humanos e 3. Estrutura pedagógica: APE [Apoio Pedagógico Específico]. 
282 A presente investigação e compilação “informal” das colocações arroladas sobre a RME de Porto Alegre também 
foram viáveis [e atravessadas] pelo fato de esta pesquisadora estar envolvida com as questões investigadas, à época da 
pesquisa, na condição de professora de uma das quatro escolas especiais. 
283 Uma apreciação detalhada da questão da formação dos professores da rede, do ponto de vista da geração de 
políticas neste sentido, também pode ser obtida na investigação já citada (SANTOS JR., 2002). Cumpre salientar que 
no último período analisado pelo autor, de 1997 a 2000, as formações apresentavam caráter continuado dentro da 



 

 

estrutura de apoio, já existentes, realizando um mapeamento das concepções, ações e estratégias 

que revelem a intencionalidade das políticas que são, ou não são, implementadas nesta nova 

conjuntura educacional. 

 

 |questões relativas ao currículo284: adequações de pequeno285 e grande286 porte 

                                                                                                                                                         
proposta dos Ciclos de Formação, com desenvolvimento de formação específica para a Inclusão Escolar (garantida 
pelo III Congresso Municipal de Educação), caracterizada pelo desenvolvimento de cursos que abordam as várias 
tipologias de necessidades educacionais especiais (cegueira, surdez, altas habilidades/superdotação, etc.), assim como 
uma formação sistemática aos professores com alunos oriundos das classes especiais. Na atual gestão, a formação de 
professores contempla muitos aspectos desta mesma estrutura de 2000, pois são mantidas formações periódicas. 
Neste caso, a RME oferece aos seus professores algumas políticas de formação de origem “externa”, tais como os 
programas e projetos do Ministério da Educação, os quais são readequados à contingência local. Por outro lado, além 
das formações em serviço periodicamente realizadas nas escolas infantis e de ensino fundamental [“dias de 
formação”], também são realizados cursos em áreas específicas da educação especial, tais como Curso de LIBRAS, 
Curso de Surdocegueira, etc. Sobre inclusão, especificamente falando, em 2005 foram realizados encontros em dezenove 
(19) escolas e mais doze (12) em 2006. 
284 Para este quesito, utilizamos as orientações vigentes no país, normatizadas pelo documento Adaptações Curriculares 
[1999], o qual também é uma das bases de orientação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, conforme 
segue: “As adequações curriculares constituem (...) possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário, para 
torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um 
currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas 
circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em 
critérios que definem: • o que o aluno deve aprender; • como e quando aprender; • que formas de organização do 
ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; • como e quando avaliar o aluno. Para que alunos com 
necessidades educacionais especiais possam participar integralmente em um ambiente rico de oportunidades 
educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, destacando-se entre eles: • a 
preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores; • o apoio adequado e recursos especializados, 
quando forem necessários; • as adequações curriculares e de acesso ao currículo. Algumas características curriculares 
facilitam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, dentre elas: • Flexibilidade; • Acomodação 
do trabalho previsto às necessidades dos alunos; • Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. As adequações 
curriculares apóiam-se nesses pressupostos para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, 
objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Estão 
focalizadas, portanto, na interação entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem 
propiciadas. Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou de situações especiais de educação 
realizando-se, preferencialmente, em ambiente o menos restritivo e pelo menor período de tempo, de modo a 
favorecer a promoção do aluno a formas cada vez mais comuns de ensino (...) As adaptações curriculares não devem 
ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 
aluno. Realizam-se em três níveis: • no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); • no currículo desenvolvido 
na sala de aula; • no nível individual” (BRASIL, MEC/SEESP, 2006, p. 61-8). Neste caso, estamos trabalhando com 
a idéia da gestão municipal como elemento de divulgação e co-promotor destas adequações nas unidades escolares. 
285 Aqui, agrupamos todas as ações relatadas e desenvolvidas pelo município em termos das várias adequações deste 
porte: - organizativas [agrupamentos dos alunos; organização didática da aula; organização do espaço e dos 
períodos das atividades]; relativas aos objetivos e conteúdos [priorização de áreas ou unidades de conteúdos; 
priorização de tipos de conteúdos; priorização de objetivos; seqüenciação; e eliminação de conteúdos secundários]; 
avaliativas [adequação de técnicas e instrumentos; modificação de técnicas e instrumentos; nos procedimentos 
didáticos e nas atividades; modificação de procedimentos; introdução de atividades alternativas às previstas; 
introdução de atividades complementares às previstas; modificação do nível de complexidade das atividades; 
eliminação de componentes; seqüenciação de tarefas; facilitação dos planos de ação; adaptação dos materiais]; e de 
temporalidade [modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos previstos]. 
286 Nas adequações de grande porte agrupamos novamente as ações desenvolvidas pelo município que se enquadram 
no que descreve o documento das Adaptações Curriculares sobre as adequações deste porte: - nos elementos 
curriculares [objetivos; conteúdos; metodologia e organização didática; organização; avaliação; e temporalidade]. É 
neste domínio que estão previstas as adequações de maior impacto, para atender às necessidades especiais dos alunos 
quando estas forem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos significativas. De um 



 

 

As ações relativas às adequações de pequeno porte face ao movimento da educação inclusiva 

também não puderam ser exploradas devidamente na pesquisa. Desta forma, torna-se 

impraticável tecer maiores informações a respeito das mudanças geridas pelo município-pólo 

neste quesito, em razão de estas constituírem-se em ações micro, realizadas “por dentro” das 

escolas do ensino comum. 

Dois exemplos destas adequações são os seguintes: 

(a) Planos Individualizados: embora não seja utilizada a terminologia “PEI” (Plano 

Educativo Individualizado), são desenvolvidas estratégias de atendimento educacional 

complementar, grupal ou até mesmo individual (excepcionalmente), a esses alunos pelos LAs 

e SIRs. 

(b) Plano Didático-Pedagógico de Apoio: para os educandos que ainda persistem com 

alguma dificuldade e que progredirão para o ano seguinte mediante a elaboração e 

acompanhamento de um plano didático-pedagógico. Este plano deve levar em consideração 

o caminho percorrido pelo educando bem como o dossiê, elaborado durante a avaliação 

formativa, que servirá de guia para que os professores do ano seguinte possam adequar seu 

trabalho, considerando as dificuldades específicas apresentadas. Às vezes, o Plano didático-

pedagógico passa de um ano para o outro para os professores dos LAs ou SIRs dos anos 

seguintes desenvolverem-no ou reformularem-no. 

A mesma situação ocorre com as informações em relação às adequações de grande porte, pois 

não foi possível estabelecer uma investigação que expusesse, com clareza, as modificações 

estruturais realizadas em atendimento ao princípio da inclusão escolar. Entretanto, tornamos a 

salientar a evidência vivenciada neste quesito, pela qual se pode interpretar as escolas especiais da 

rede como exemplo de uma alteração curricular de grande porte, pois sua estruturação implica em 

modificações substantivas no acesso aos conteúdos, no desenvolvimento do currículo básico, 

entre outras modificações. 

 

|questões educacionais em áreas específicas 

◘ Educação de alunos com condutas típicas 

                                                                                                                                                         
modo geral constituem estratégias necessárias quando os alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, como 
resultado, entre outros fatores: • da discrepância entre as suas necessidades e as demandas das atividades e 
expectativas escolares; • da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, na medida do 
avanço na escolarização. Tais adequações focalizam as capacidades, o potencial, a zona de desenvolvimento proximal 
(nos termos de Vygotsky) e não se centralizam nas deficiências e limitações do aluno, como tradicionalmente ocorria. 



 

 

Em 1990, foi implantada a Escola Municipal Especial Prof. Francisco Lucena Borges, para 

atendimento aos alunos com problemas emocionais graves, com projeto pedagógico inicial 

fundamentado na Psicanálise. Com o decorrer dos anos, firmou-se como a escola especial 

municipal de atendimento a alunos com condutas típicas, especialmente, aos alunos com autismo 

e/ou psicose. 

◘ Educação de surdos  

Conforme informações disponibilizadas pela SMED287, a Secretaria irá criar uma Escola 

para surdos, considerando uma antiga demanda do Orçamento Participativo da cidade. Até que seja 

construído o prédio definitivo, a Escola de Surdos do município irá funcionar em sede provisória, 

a partir do início do presente ano letivo.  

A justificativa para a criação da escola aponta: 

 

Considerando que muitas vezes essas crianças chegam à escola sem conseguir se 
comunicar, o Território de Educação Especial da Smed organizou um serviço de apoio 
pedagógico que funcionará até que as aulas iniciem. Sob orientação de professores, 
alunos e seus familiares podem começar a se familiarizar com a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). É importante destacar que se trata de contribuir na constituição da 
identidade da pessoa surda pois a cultura Surda utiliza a Língua de Sinais como forma 
de comunicação. Os surdos possuem uma cultura visual para o entendimento e 
apreensão do mundo, o que se traduz pelo reconhecimento, legalização e utilização da 
língua de sinais, daí a importância de as crianças se familiarizarem com a Libras o mais 
cedo possível. O apoio pedagógico é oferecido na Smed – Rua dos Andradas, 680, 4º 
andar. 

 ◘ Parcerias/Convênios 

 Hospital Presidente Vargas [HPV]: acompanhamento preventivo aos bebês de alto risco.  

 Cooperativa CRE-SER: educação de jovens e adultos para egressos das escolas 

 especiais. 

 SENAI: curso profissionalizante para alunos da Sala de Integração e Recurso. 

 KINDER: 45 vagas para escolarização de alunos com deficiência múltipla. 

 FENEIS: Curso de Libras para professores da RME, funcionários e familiares e horas de 

 intérpretes. 

 CEREPAL: 22 vagas para reabilitação, 62 vagas para escolarização. 

 FREI PACÍFICO: 32 vagas para alunos surdos. 

 FADERS (COPA, CAZON, INTERCAP): 36 vagas para educação profissional e 

 escolarização. 

                                                 
287 Informações disponíveis em http://www.portoalegre.rs.gov.br. Acesso: jan. 2007. 



 

 

APAE: 30 vagas para escolarização [Escolas Nazareth e João Alfredo]. 

NATAÇÃO: 30 vagas para alunos das escolas especiais. 

EQUOTERAPIA: 30 vagas para alunos das escolas especiais e ensino regular. 

PROGRAMA DE TRABALHO EDUCATIVO (PTE): 25 vagas para estágios de alunos 

das escolas especiais e CMET na Câmara de Vereadores e demais Secretarias Municipais. 

No que se refere ao âmbito da esfera estadual, Porto Alegre também é município-pólo da 

região da 1ª CRE288 - Coordenadoria Regional de Educação. Congrega o total de duzentos e cinqüenta 

e cinco (255) escolas, das quais três (03) são escolas especiais: duas (02) para educação terapêutica 

- deficiência mental e déficit cognitivo - e uma (01) para alunos surdos [Escola Lílian 

Mazeron/FADERS]. Possui vinte e uma (21) classes especiais [para alfabetização] e uma (01) 

para alunos com deficiência visual; vinte e sete (27) salas de recurso [a partir da 2ª série], mais 

duas (02) para alunos com deficiência visual e uma (01) para deficiência auditiva, totalizando 

cinqüenta e dois (52) espaços especializados. 

O acesso destes alunos aos serviços oferecidos se dá após avaliação pedagógica realizada 

pelas professoras especialistas das classes especiais e/ou salas de recursos; neste caso, ocorre um 

processo de dupla vinculação, pois a partir desta avaliação os alunos tanto podem ser 

encaminhados às classes especiais quanto às classes comuns com apoio em sala de recursos. No 

que diz respeito à permanência, nas classes especiais os alunos permanecem por, no máximo, três 

(03) anos, com o objetivo de alfabetizá-los para posterior inclusão nas classes comuns; aqueles 

que não se alfabetizam são encaminhados para as escolas especiais. Para os alunos que já 

realizaram a 1ª série no fluxo comum, a opção é a manutenção da matrícula na classe comum, 

encaminhando o apoio pedagógico específico concomitante. 

Em relação aos demais serviços de apoio, a 1ª CRE conta com bolsas e convênios com as 

escolas mantidas pela APAE [cinqüenta vagas]; CEREPAL [trinta vagas]; para alunos surdos: 

Escola Frei Pacífico [cinqüenta vagas] e Escola Concórdia [oitenta vagas]; Centro São João Batista 

[atendimento clínico]; e atendimento ocupacional [COPA/FADERS]. Além disso, a CRE tem 

investido em tecnologia assistiva, contando com três (03) teclados especiais para alunos com 

deficiência motora. Na estrutura das escolas estaduais, tem sido desenvolvidos apoios através de 

mecanismos como horário reduzido, monitores de apoio aos professores, professores itinerantes 

[das salas de recurso], além de estudos domiciliares para os alunos que não podem freqüentar em 

parte ou na totalidade o período escolar. 

                                                 
288 Composta apenas pelo município de Porto Alegre. 



 

 

Concomitantemente à implementação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade 

no âmbito municipal, a 1ª CRE coordenou o projeto da gestão estadual na sua área de 

abrangência289, realizando um projeto-piloto de inclusão escolar que foi implementado em escolas 

estaduais onde se verificou a existência de casos de alunos com deficiência e/ou necessidades 

especiais que já freqüentam as classes e escolas comuns, mas que ainda são desafiadores ou estão 

desajustados ao processo educacional, principalmente, pela ausência de apoios pedagógicos 

específicos. A estratégia metodológica foi o trabalho com “estudos de casos” destes alunos e com 

sensibilização geral aos professores. 

A coordenadora da educação especial relata que o processo de inclusão escolar de alunos 

com deficiência e demais necessidades educacionais vem se ampliando nas escolas estaduais, 

tendo como protagonistas do processo os professores especializados que atuam nas classes 

especiais e nas salas de recurso, que promovem e estimulam a discussão sobre as condições e 

necessidades deste grupo de alunos junto às professoras das classes comuns. Entretanto, apesar 

de um aumento de matrículas em situação de inclusão, o contingente de encaminhamentos para o 

ensino especial permanece estável, com a entrada de novos alunos que ainda não haviam 

acessado a escolarização290. Do ponto de vista das resistências ao processo de inclusão escolar, há 

                                                 
289 Em 2004, a Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto Escrevendo a Educação 
Especial, executado pela equipe desta Divisão em parceria com o CAP [Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual], também pertencente ao Departamento Pedagógico da SE/RS. A 
justificativa do projeto está fundamentada num diagnóstico da realidade que apontava, dentre outros: - uma 
necessária revisão da dinâmica de trabalho realizado no espaço especializado; - a reduzida articulação entre este 
espaço com as escolas e as CRE nas diversas regiões do Estado; - um entendimento equivocado entre os professores 
da rede estadual quanto à centralização do processo de inclusão como uma medida relacionada tão somente ao aluno 
com necessidades especiais e à educação especial; - desconhecimento, por parte de muitos docentes, a respeito do 
sujeito focalizado pela educação especial e das competências, papéis e função do professor que atua na educação 
especial; - confusão conceitual entre inclusão e integração de alunos com necessidades especiais na rede regular de 
ensino, tanto na escola comum quanto na escola especial; - fragilidade na formalização de uma rede de atendimento 
que mantenha consenso entre os objetivos da educação especial e as necessidades demandadas pelo aluno, sua 
família e a escola dentro dos parâmetros filosóficos da Educação para Todos; - número insuficiente de profissionais 
compondo as equipes da Divisão de Educação Especial e CAP/RS diante da demanda por orientação in loco das 
trinta CRE. Sua operacionalização baseou-se em descentralização das ações, compartilhamento das responsabilidades 
e racionalização de recursos humanos e do contingente financeiro, através da organização de orientação à demanda a 
partir de cinco Núcleos Regionais. Os objetivos e metas foram: 1ª etapa - formalizar, de modo conjunto, um plano 
estratégico de metas e ações na educação especial entre as 30 CRE e Divisão de Educação Especial da SE; 2ª etapa - 
formalizar uma rede de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, envolvendo os 
profissionais das CRE e diretores de escolas; 3ª etapa - co-construção de uma rede de atendimento ao aluno com 
necessidades educacionais especiais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul a partir de estratégias elaboradas 
pelos profissionais que atuam nas CRE, equipes diretivas das escolas e professores de todos os níveis e modalidades 
do sistema estadual de ensino. Tivemos a oportunidade de acompanhar o 2º Encontro da 3ª Etapa [novembro de 
2006], onde foi realizada a culminância do projeto com a participação dos representantes de cada CRE; nesta 
oportunidade, foram realizadas apresentações sobre os projetos desenvolvidos em cada localidade, elaborados no 1º 
Encontro desta etapa, assim como uma avaliação geral da situação da inclusão escolar nos município de abrangência 
de cada Coordenadoria. As informações subsidiadas na íntegra estão no anexo C. 
290 Em relação ao número de alunos da educação especial, a CRE subsidiou o dado do Censo Preliminar 2006, 
comentado a seguir; quanto aos “alunos incluídos”, não há controle interno da 1ª CRE que aponte a situação destes 
alunos e as respectivas escolas que os atendem, pois são políticas escolares locais.  



 

 

questões corporativas por parte dos professores de educação especial que incidem sobre esta 

discussão. 

Relacionando, finalmente, o contexto local do município de Porto Alegre às informações 

censitárias e a sua história educacional político-institucional, encontramos uma rede de educação com 

presença da modalidade de educação especial, nas três dependências administrativas pesquisadas, 

desde os anos quarenta. O âmbito estadual acompanha a tendência dos demais municípios, com a 

instalação significativa de espaços especializados a partir da década de setenta. Já a rede municipal 

destaca-se das demais realidades, pois ainda na década de oitenta passa a oferecer serviços de 

educação especial à comunidade. 

 Em termos do atendimento educacional especializado oferecido, considerando as três 

dependências administrativas, no ano de 2000 registraram-se um mil e trezentos e quarenta e 

sete (1.347) matrículas nas escolas especiais somadas à trezentos e noventa e três (393) 

matrículas nas classes especiais, totalizando um mil e setecentos e quarenta (1.740) alunos 

matriculados em espaços segregados. Em 2005, os números apontaram o aumento destas 

matrículas para duas mil e trezentos e setenta (2.370), divididas entre um mil e setecentos e 

setenta (1.770) nas escolas especiais e seiscentos (600) nas classes especiais. Somados aos um 

mil e seiscentos e setenta e quatro (1.674) alunos “incluídos”291, chega-se ao expressivo 

número de quatro mil e quarenta e quatro (4.044) matrículas de educação especial. É 

nítido, pois, o aumento da oferta desta modalidade no município como um todo, sendo, 

entretanto, uma oferta limitada ao espaço segregado. 

O perfil do atendimento em educação especial no contexto geral do ensino fundamental 

regular do município, de acordo com os resultados preliminares do Censo Escolar 2006, aponta a 

seguinte configuração: 

                                                 
291 O número de matrículas de alunos “incluídos” passou a ser contabilizado no Censo Escolar a partir de 2004. 



 

 

PORTO ALEGRE 2006: Matrículas 
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Privada
358
19%

Municipal
590
31%

Federal
0
0%

Estadual
986
50%

PORTO ALEGRE 2006: Matrículas 
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Privada
38.365
19%

Municipal
50.743
25%

Estadual
114.511
56%

Federal
887
0%

PORTO ALEGRE 2006: SITUAÇÃO FINAL DE 
MATRÍCULAS

Ensino Fundamental Regular e Especial, Alunos 
Incluídos e Total de Alunos atendidos pela Educação 

Especial
Alunos EE
demais 
níveis
3.006

Alunos EE
Incluídos
2.083

Alunos EE
Ens.Fund.
1.934

Alunos EE
Total
5.089

Ens.Fund.
regular
204.506

 

Da totalidade de aproximadamente duzentas mil (204.506) matrículas no ensino 

fundamental, em torno de um mil e novecentas (1.934) são de alunos da educação especial, 

portanto, em classes e/ou escolas especiais; os alunos “incluídos”292 no ensino fundamental 

regular contabilizam aproximadamente duas mil (2.083) matrículas. É a esfera estadual que 

contabiliza o maior número de matrículas no ensino fundamental geral. 

As matrículas de ensino fundamental realizadas exclusivamente em classes e/ou escolas 

especiais estaduais equivalem a metade destas matrículas, vindo em segundo lugar a esfera 

municipal, com 31%, o que aponta um atendimento de ensino fundamental especializado 

predominantemente na esfera pública. Neste caso, é característica da própria rede pública a 

manutenção de espaços de atendimento educacional segregados aos alunos com deficiência e/ou 

necessidades educacionais especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
292 No Censo Escolar INEP/MEC, os dados dos alunos “incluídos” aparecem em item anterior ao total do ensino 
fundamental, como categoria da educação especial, posição que pode acarretar alguma distorção de interpretação. 



 

 

PORTO ALEGRE 2006: TOTAL ALUNOS 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Privada
1.254
25%

Municipal
2.154
42%

Estadual
1.681
33%

Federal
0
0%

PORTO ALEGRE 2006: Matrículas 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

(INCLUÍDOS)

Estadual
275
13%

Federal
0
0%

Municipal
1.428
69%

Privada
380
18%

Em relação aos alunos com deficiência que foram contabilizados como matrícula de 

educação especial pelo Censo, porém, “incluídos”, a realidade do município está demonstrada no 

gráfico que segue. Majoritariamente, as matrículas de alunos com deficiência, realizadas no 

âmbito do ensino comum, são efetuadas pela esfera municipal, sendo muito inferiores os índices 

das esferas estadual e privada frente ao total de matrículas dos alunos “incluídos”. Este parece ser 

um indicador importante na questão da garantia do acesso de alunos com deficiência à educação 

pública municipal, reforçando, por outro lado, um ainda tímido atendimento inclusivo por parte 

da esfera pública estadual, dependência que agrega o maior número de matrículas de ensino 

fundamental, tanto regular quanto especial. 

Finalmente, um último dado que contribui 

com a análise da situação do município frente as 

políticas públicas de inclusão escolar: o total de alunos 

com alguma deficiência, considerando os alunos 

matriculados no ensino fundamental especial, mais os 

alunos “incluídos” e os dos demais níveis e/ou 

modalidades. O último levantamento aponta 

aproximadamente cinco mil (5.089) alunos com alguma deficiência, com matrículas repartidas 

entre as esferas privada, municipal e estadual; com uma pequena vantagem, mas de importante 

reflexão, é a esfera pública que agrega o maior número de alunos, confirmando o verificado com 

os dados do ensino regular, onde é a própria esfera pública a responsável pelo maior índice de 

matrículas em espaços segregados: assim como garante escolarização, também a pratica em 

espaços distintos da referência escolar comum. 

 

Para além destas conclusões, o dado revela a 

importância do planejamento de políticas de apoio 

pedagógico específico e de formação de professores, uma vez que, 

independentemente do lócus de inserção [classes 

comuns ou classes e escolas especiais], estes alunos 

apresentam algumas necessidades específicas durante o 

processo de escolarização, as quais não sendo 

devidamente contempladas acarretam em barreiras à aprendizagem. Isto posto, é fundamental 

considerar a totalidade destes alunos que já acessaram a escolarização por alguma via [comum ou 

especial] e a necessária provisão destes apoios para a garantia da permanência, com qualidade, 

para continuidade do processo de educação. 



 

 



 

 

[8] 

SANTA MARIA 

 

Também conhecida como Santa Maria da Boca do Monte por situar-se em uma 

região cercada por morros. Sua população estimada em 2006 era de 270.073 

habitantes. A cidade foi criada a partir de acampamentos de uma comissão 

demarcadora de limites entre terras de domínio espanhol e português que passavam pela região 

em 1797. Santa Maria também é conhecida como Cidade Cultura (pela 

presença de inúmeras universidades e faculdades) e Cidade Coração do Rio 

Grande do Sul (por sua localização geográfica). Sedia uma das maiores 

universidades públicas do Brasil, a Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), que conta atualmente com mais 15.000 alunos em seus cursos de Graduação e Pós-

graduação.  

 

 

 

 

 

|8.1 DADOS GERAIS293 

Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul 

População Total (2005): 256.394 habitantes 

Área (2005): 1.779,6 km² 

Densidade Demográfica (2005): 144,1 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2000): 4,96 % 

Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 74,01 anos 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (2005): 13,18 por mil nascidos vivos 

PIBpm (2004): R$ mil 1.746.528 - PIB per capita (2004): R$ 6.667 

Data de criação: 16/12/1857 (Lei nº. 400) 

Munícipio de origem: Cachoeira do Sul e Cruz Alta 

                                                 
293 Prefeito: Antônio Valdeci Oliveira de Oliveira. PT, no cargo até 2008. 



 

 

|8.2 DADOS EDUCACIONAIS 

8.2.1 PERFIL DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO294 

A. Informações censitárias: matrícula inicial em classes e escolas especiais, alunos “incluídos” e professores atuantes na Educação Especial 

 

QUADRO [1]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - CLASSES ESPECIAIS SANTA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
294 Os indicadores utilizados nesta compilação de dados são uma reprodução dos produzidos e utilizados pela Secretaria de Estado da Educação do RS; neste caso, foram mantidos, 
tanto em 2000 quanto em 2005, as designações atribuídas às deficiências e os critérios e a seqüência da distribuição dos elementos de pesquisa. FONTE: SIED/MEC - Censo 
Escolar 2000 e 2005 - Dados Finais. 
295 Estes dados resultam da soma dos indicadores de Matrícula CLASSES ESPECIAIS - EF com Matrícula CLASSES ESPECIAIS [demais níveis e modalidades de educação]. 
296 Os dados dos alunos “INCLUÍDOS” foram retirados do Censo Escolar INEP/MEC. No controle da Secretaria Estadual de Educação esta categoria é encontrada como 
“ALUNOS ESPECIAIS CLASSE COMUM - com e sem APE”. 

COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO INDICADORES 

2000 2005295 

CLASSES ESPECIAIS CLASSES ESPECIAIS 

V A F M UM S CT O C BV SS SL SC F M A SD MU CT I296 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 27 0 0 115 0 0 0 0 1 0 4 0 2 94 0 12 3 7 209 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 17 375 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 27 0 0 141 0 0 0 0 1 0 4 0 2 114 0 12 3 24 586 
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168 160 + 586: 746 



 

 

QUADRO [2]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - ESCOLAS ESPECIAIS SANTA MARIA 

 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

ESCOLAS ESPECIAIS ESCOLAS ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV  SS SL SC F M A S
D 

M
U 

C
T 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  106 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 22 0 0 0 0 7 0  0 1 0 1 188 7 26 53 37 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 0 0 22 0 0 0 0 7 0  106 1 0 1 188 7 26 53 37 
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22 426 



 

 

LEGENDAS 

2000 

V: VISUAL 

A: AUDITIVA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

MU: MÚLTIPLA 

S: SUPERDOTADO 

CT: CONDUTAS TÍPICAS 

O: OUTROS 

 

 

 

 

2005 

C: CEGUEIRA 

BV: BAIXA VISÃO 

SS: SURDEZ SEVERA/PROFUNDA 

SL: SURDEZ LEVE/MODERADA 

SC: SURDOCEGUEIRA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

A: AUTISMO 

SD: SÍNDROME DE DOWN 

MU: MÚLTIPLA 

CT: CONDUTAS TÍPICAS  

I: “INCLUÍDOS" 

 
 

QUADRO [3]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - PROFESSORES SANTA MARIA 

Período: 2000-2005 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

SEM Formação Específica SEM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 1 REDE ESTADUAL 7 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 1 

REDE PARTICULAR 1 REDE PARTICULAR 5 

TOTAL 2 TOTAL 13 

COM Formação Específica COM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 17 REDE ESTADUAL 41 

REDE MUNICIPAL 3 REDE MUNICIPAL 18 

REDE PARTICULAR 2 REDE PARTICULAR 25 

TOTAL 22 TOTAL 84 
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TOTAL GERAL 24 TOTAL GERAL 97 



 

 

B. Resumo das informações censitárias 

QUADRO [4]: ALUNOS - EE SANTA MARIA 

Período: 2005 

TOTAIS CATEGORIAS REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A MATRÍCULAS 19.124 31.297 13.899 64.320 

B MATRÍCULAS NA EE 37 229 320 586 

C ALUNOS INCLUÍDOS 375 209 02 586 

 

QUADRO [5]: ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO SANTA MARIA 

Período: 2005 

CARACTERÍSTICA REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A SALA DE 
RECURSOS297 

21 - 00 21 

B CLASSES ESPECIAIS 04 - 00 04 

C ESCOLAS ESPECIAIS 00 01 01 02 

 

QUADRO [6]: DEMONSTRATIVO FINAL DA DEMANDA E DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO SANTA MARIA 

Período: 2005 

A ALUNOS DA REDE 64.320 

B ALUNOS COM MATRÍCULA EM EE 586 

C ALUNOS INCLUÍDOS 586 

D SALAS DE RECURSOS 21 

E CLASSES ESPECIAIS 04 

F ESCOLAS ESPECIAIS 02 

 

                                                 
297 A denominação encontrada varia entre Sala de Recursos, Sala de Integração e Recursos e Sala de Apoio Pedagógico. Em 
Santa Maria, denominam-se Salas de Apoio Especializado. 



 

 

C. Características da APAE no município298 

 
Entidade filiada: Santa Maria                Atualizado: set/06 
Nome (Município): Santa Maria                    Telefone: (55) 3212.2111 
Endereço: Rua Cel. Benjamin D’Avila Prado, 400 - Cohab Santa Marta 
E-mail: apae_sm@terra.com.br  
CNPJ: 95627121/0001-74 
 
Nome do Presidente: Júlio César Brenner Telefone: 32211097 / 99712308 
Endereço: Rua Cel. Niederauer, 1252 - ap. 02 
 
Nome do Vice Presidente: Robson Pereira Aita Telefone: 99836650 
Endereço: Rua Serafim Valandro, 469 
 
Identificação da Escola 
Mantenedora de Escola (marcar com X): APAE (   )   /   Município (   ) 
 
Nome da Escola: APAE de Santa Maria  
Endereço da Escola: Rua Cel. Benjamin D’Avila Prado, 400 - Cohab Sta.Marta 
Telefones da Escola: (55) 32122111  E-mail: apae_sm@terra.com.br  
Nome do Diretor (atual) da Escola: Mara Pivetta 
Telefone do diretor: 84035356 
 
 
Nº. Municípios atendidos pela APAE:  
Nº. salas de aula: 7 
Nº. de alunos matriculados: 86 
Nº. alunos residentes zona rural: 1 
Tipo de oficinas mantidas: Reciclagem de papel, Cartonagem, Jardinagem e Padaria 
Nº. alunos atendidos em oficinas: 72 
 
Nº. total de alunos incluídos na rede de ensino Estadual, Municipal e particular até 2006: 6 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio com o Estado: 0 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio c/ o Município: 0 
 
Nº. no Censo Escolar do MEC: 43.195.296 
Nº. de Registro no CEED (Conselho de Educação do RS): Em processo 
 
Nº. de professores contratados: 4 
Nº. professores cedidos pelo Município: 6 
Nº. prof. cedidos pelo Estado:  
Nº. total de professores: 10 
Nº. total de técnicos: 4 
Nº. de Voluntários: 5 
Nº. de outros empregados: 15

                                                 
298 Informações cedidas pela Coordenação Pedagógica da Federação Estadual das APAES do Rio Grande do Sul. Esta 
instituição ainda está com seu processo de reconhecimento em tramitação junto ao Conselho Estadual de 
Educação/RS. 



 

 

8.2.2 CAMINHOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Com o propósito de agregar mais 

elementos à construção dos panoramas políticas 

locais de inclusão escolar299, esta seção foi 

estruturada a partir dos Relatórios do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, construídos 

pelos municípios-pólo após a realização dos Cursos 

de Formação de Gestores e Educadores300, 

respectivamente, nos anos 2004, 2005 e 2006. 

Considerando os elementos exigidos aos 

municípios-pólo, este trabalho investigativo 

pautou-se em observar alguns elementos presentes 

na quasi-avaliação. 

 

                                                 
299 Consideramos que os referidos Relatórios também podem ser considerados fontes importantes dentre os textos 
políticos que fornecem, para além de dados e descrição de atividades realizadas, vestígios da concepção de educação 
inclusiva colaborando, desta forma, com a elucidação do paradigma local e das possíveis configurações políticas de 
inclusão escolar que deste decorrem. 
300 Conforme Documento Orientador: VI – DA FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES 
a) A formação dos gestores e educadores dos municípios-pólo, que integram o Programa Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade, se realiza a partir dos Seminários Nacionais de Formação de Gestores e Educadores e da sua 
disseminação nos municípios-pólo e nas respectivas áreas de abrangência. 
(...) 
c) O II Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores do Programa terá duração de 40h e certificado 
emitido pela SEESP/MEC. 
d) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser elaborados conforme orientações 
previstas no formulário (anexo II). 
e) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser enviados para o MEC/SEESP, 
conforme cronograma de execução (anexo III) e sua realização deverá acontecer após o parecer técnico da SEESP. 
f) O Curso de Formação de Gestores e Educadores dos municípios-pólo e da área de abrangência deverá acontecer 
em uma única ação. 
g) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão destinados aos professores que atuam nas classes 
comuns do ensino regular, educadores que atuam no apoio educacional especializado, diretores, coordenadores 
pedagógicos e demais profissionais da educação. 
h) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores do município pólo com os municípios da abrangência terão 
carga horária de 40 (quarenta) horas e a certificação aos cursistas deverá ser emitida pela secretaria de educação do 
município-pólo. 
i) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão coordenados pelos profissionais dos municípios-pólo 
designados pelos Secretários de Educação. 
j) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser ministrados por profissionais com currículos que 
comprovem trabalhos desenvolvidos na área. 
k) Os professores instrutores dos cursos deverão abordar as temáticas a partir da concepção do Programa, que se 
fundamenta nas bases filosóficas da educação inclusiva. 



 

 

Nestes casos, as pesquisas limitam-se a responder perguntas muito simples, porém 
importantes do ponto de vista da geração de informações que permitam ampliar o 
estoque de conhecimento a respeito das ações do governo, das ações de formação e 
das ações e reações dos envolvidos no processo (professores, alunos, famílias, 
sociedade, etc.), viabilizando, desta forma, avaliações mais aprofundadas no futuro e 
maior transparência do processo. Efetivamente, devem responder às seguintes 
questões: (a) quantas pessoas são atendidas por um determinado programa; (b) como (de 
que maneira, através de quais mecanismos operacionais, institucionais, e financeiros, 
modo de gestão, etc.); (c) qual o montante de recursos alocados. Além disso, pode ser 
realizada uma análise de conteúdo do programa ou política, independentemente do timing 
de sua implementação: quais os valores ou princípios (de justiça, eqüidade social, etc.) são 
norteadores da política que o tornam preferível (ou não) a outro, sob a perspectiva da 
universalização da cidadania e da democratização do Estado (CASTRO, 1989 apud 
BRIZOLLA, 2005, p. 33). 

 

Do município de Santa Maria foram obtidos alguns dados a partir dos Relatórios de 2004, 

2005 e 2006. 

 

|Contexto e objetivos das Formações 

 

◘ Contexto de realização: atendimento ao compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Santa Maria e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial - SEESP. 

◘ Objetivos: não explicitados. 

◘ Meta: 

* Sensibilizar para o processo de inclusão, buscando informar e esclarecer aspectos 

referentes ao movimento inclusivo no município, apresentando o histórico, subsídios, 

fundamentos teóricos e dinâmicas envolventes para “desacomodar” os participantes; 

* As metas estabelecidas para o curso de formação de 2005 foram direcionadas às áreas 

específicas, relacionadas aos vários tipos de deficiências, a respeito da inclusão de alunos 

no sistema regular de ensino e ao atendimento especializado. 

 

[2004 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 23 e 24 de setembro 

(b) Número de participantes: trezentos e quatorze (314) participantes 



 

 

◘ duzentos e sessenta e cinco (265) participantes de escolas municipais, estaduais e 

instituições; 

◘ vinte e três (23) participantes dos treze (13) municípios da área de abrangência: Júlio de 

Castilhos, Dona Francisca, Agudo, Candelária, Mata, Venâncio Aires, Restinga Seca, Vera 

Cruz, Formigueiro, São Sepé, São João do Polêsine, Faxinal do Soturno e Silveira 

Martins; 

◘ cinco (05) convidados do município de Itaara; 

◘ um (01) participante do município de Pinhal Grande; 

◘ vinte (20) educadores especiais. 

Obs.: O projeto de Capacitação deste município-pólo foi desenvolvido com Ações A 

[capacitação para o município-pólo] e B [capacitação para os municípios da área de abrangência], 

realizados na mesma data. 

 

(c) Atividades: palestras, debates, oficinas e relatos de experiência 

 

(d) Temas e Capacitadores 

TEMAS CAPACITADORES 

 

 

Panorama da Educação Especial no 
município de Santa Maria  

♦Equipe da SMED/Santa Maria (município); 

♦8ª CRE (estadual); 

♦Escola Antônio Francisco Lisboa; 

♦APAE; 

♦Associação Colibri; 

♦Escola Especial para Surdos Reinaldo Cóser. 

 

Dinâmicas para a Inclusão 

♦Psicólogo Clínico (Clínicas infantis, adultos e 
Terapia Sexual). Especialista em Psicologia 
Clínico-Social. Mestre em Educação/UFSM. 
Estágio em Inclusão Social - CSAPSSA. 

A educação de alunos com necessidades 
educacionais especiais: fundamentos e 

perspectivas 

♦Graduação em Educação Especial. Mestre em 
Educação. Doutora em Educação.  

Inclusão: aspectos referentes à concepção de 
deficiência, integração, inclusão x exclusão, 
proposta de educação inclusiva e referências 

legais 

♦Professora.  



 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados 

- avaliação global; 

- atuação da Coordenação Geral e da Articulação da Política de Inclusão/SEESP/MEC; 

- avaliação das palestras de formação. 

◘ “Impressões” dos participantes 

- destaque para a organização local e apresentações artísticas; 

- destaque para a competência e importância das palestras de formação. 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no Relatório disponibilizado. 

 

 

[2005 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 17, 18, 19, 20 e 21 de outubro 

(b) Número de participantes: quatrocentos e noventa (490) participantes 

◘ professores de escolas municipais, estaduais, particulares, Apae, Associação Colibri, 

Escola e Clínica Antônio Francisco Lisboa, estudantes e professores da Universidade 

Federal de Santa Maria; 

◘ participantes dos municípios da área de abrangência301: Agudo, Candelária, Faxinal do 

Soturno, Formigueiro, Jaguari, Mata, Restinga Seca, Santa Cruz do Sul, São Pedro do Sul, 

São Sepé, Silveira Martins, Itaara. 

(c) Atividades: informação não disponibilizada no Relatório. 

                                                 
301 Municípios da área de abrangência que não participaram do curso de formação: Cacequi, Dona Francisca, Júlio de 
Castilhos*, Nova Palma, São João do Polêsine, Sobradinho, Tupanciretã, Venâncio Aires, Vera Cruz. 
Municípios fora da área de abrangência que participaram do curso de formação: São Miguel das Missões, Dilermando 
de Aguiar, Cruz Alta, São Martinho da Serra, Alegrete, Pinhal Grande, São Francisco de Assis, Salto do Jacuí. 
 
 



 

 

(d) Temas e Capacitadores: não discriminados no Relatório disponibilizado. 

Eixos temáticos abordados: 

Aspectos Legais para o Sistema Educacional Inclusivo 

Relação Família-Escola 

Educação de Surdos 

Inclusão e Atendimento Especializado para Alunos com Deficiência Mental 

A Questão da Diferença no Contexto Escolar; Inclusão e Atendimento 
Especializado para Alunos com Deficiência Visual 

Educação de Alunos com Altas Habilidades 

A Inclusão de Alunos com Autismo e Psicose Infantil 

Dificuldade e Transtorno de Aprendizagem 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados 

- Programação desenvolvida [objetivos propostos, equilíbrio entre os aspectos teóricos e 

aplicação prática, conhecimentos adquiridos no curso, avaliação do curso como um todo]; 

- Aspectos gerais [qualidade e pertinência do material didático distribuído, uso de recursos 

instrucionais, adequação das instalações físicas]; 

- Palestrantes [domínio do assunto, clareza na exposição, avaliação dos palestrantes]. 

Observações: 

- A avaliação da Equipe Organizadora do Curso de Formação considerou como pontos 

positivos: a adesão dos professores ao convite para a formação, com um grande número 

de participantes; as palestras desenvolvidas que foram de grande relevância, atendendo ao 

que foi proposto dentro das temáticas; a organização mantida pela equipe durante todo o 

evento; a participação de vários municípios da região, inclusive de fora da área de 

abrangência. Alguns pontos a melhorar, que são os seguintes: o processo de licitação 

junto às prefeituras, que impede que a organização do evento seja desenvolvida sem 

atrasos; o impedimento de contratação e conseqüente pagamento de palestrantes com 

vínculo público, que restringe as possibilidades de atender a alguns temas propostos. 



 

 

- Papel desenvolvido pela equipe da Coordenação Geral de Articulação da Política de 

Inclusão/SEESP, no desenvolvimento do Projeto/2005, junto à coordenação do Programa 

no município-pólo: destaque para a assessoria recebida, esclarecimentos e apoio à 

realização do evento. 

◘ “Impressões” dos participantes 

Estão disponibilizadas em porcentagem, conforme os itens acima relacionados. 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no Relatório disponibilizado. 

 

 

[2006 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 10, 11, 12, 13 e 14 de julho 

(b) Número de participantes: quatrocentos e setenta e quatro (474) participantes 

◘ professores e gestores das escolas municipais, professores das escolas estaduais e 

particulares, professores de instituições especializadas e professores de municípios da 

região, pertencentes à Associação dos Municípios da Região Central do Estado do Rio 

Grande do Sul; 

◘ participantes dos municípios da área de abrangência302: Almirante Tamandaré do Sul, 

Capão do Cipó, Cerro Branco, Herveiras, Lagoa Bonita do Sul, Novo Cabrais, Passa Sete, 

São Martinho da Serra, Segredo, Vale do Sol, Arroio do Tigre, Sinimbu, Lagoão, Jarí 

(2006); São Pedro do Sul, Julio de Castilhos, Itaara, Silveira Martins, Agudo, Cacequi 

(2005). 

 (c) Atividades: informação não disponibilizada no Relatório. 

(d) Temas e Capacitadores: não discriminados no Relatório disponibilizado. 

                                                 
302 Municípios da área de abrangência que não participaram do curso de formação: Barros Cassal, Dois Irmãos das 

Missões, Gramado Xavier, Ivorá, Rio Pardo, Tunas, Ubiretama. Municípios fora da área de abrangência que 
participaram do curso de formação: São Vicente do Sul, Nova Esperança do Sul, Cachoeira do Sul, Quevedos, 
Toropi. 



 

 

Eixos temáticos abordados: 

Fundamentos e Princípios da Educação Inclusiva 

Inclusão e Atendimento Especializado para Alunos com Deficiência Mental 

Inclusão na Educação Infantil 

A Questão da Diferença no Contexto Escolar 

Deficiência Visual 

Surdez 

Dificuldade de Aprendizagem 

Apoio Especializado 

Dinâmicas Inclusivas 

Inclusão de Alunos com Autismo e Psicose Infantil 

Educação na Diversidade 

Dificuldade e Transtorno de Aprendizagem 

Depoimentos de Vivências Inclusivas 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados 

- Programação desenvolvida [objetivos propostos, equilíbrio entre os aspectos teóricos e 

aplicação prática, conhecimentos adquiridos no curso, avaliação do curso como um todo]; 

- Aspectos gerais [qualidade e pertinência do material didático distribuído, uso de recursos 

instrucionais, adequação das instalações físicas]; 

- Palestrantes [domínio do assunto, clareza na exposição, avaliação dos palestrantes]. 

Observações: 

- A avaliação da Equipe Organizadora do Curso de Formação considerou como pontos 

positivos: a adesão dos professores ao convite para a formação, com um grande número 

de participantes; as palestras desenvolvidas que foram de grande relevância, atendendo ao 

que foi proposto dentro das temáticas; a organização mantida pela equipe durante todo o 

evento; a participação de vários municípios da região, inclusive de fora da área de 

abrangência. Alguns pontos a melhorar, que são os seguintes: o processo de licitação 



 

 

junto às prefeituras, que impede que a organização do evento seja desenvolvida sem 

atrasos; o impedimento de contratação e conseqüente pagamento de palestrantes com 

vínculo público, que restringe as possibilidades de atender a alguns temas propostos. 

- Papel desenvolvido pela equipe da Coordenação Geral de Articulação da Política de 

Inclusão/SEESP, no desenvolvimento do Projeto/2006, junto à coordenação do Programa 

no município-pólo: destaque para a assessoria recebida, esclarecimentos e apoio à 

realização do evento. 

◘ “Impressões” dos participantes 

Estão disponibilizadas em porcentagem, conforme os itens acima relacionados. 

 

|Descrição das despesas 

  Não discriminadas no Relatório disponibilizado. 

 

8.2.3 PERFIL DA POLÍTICA E GESTÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO303: ELEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 

GLOCAL 

 

A. Aspectos históricos da educação especial 

 

 O histórico das políticas de atendimento educacional especializado no município de Santa 

Maria caracteriza-se por uma expressiva oferta de serviços aos alunos com deficiência, estimulada 

pela tradição da formação de professores na área da educação especial existente na UFSM - 

Universidade Federal de Santa Maria, no Curso de Graduação em Educação Especial304. Sem dúvida, as 

                                                 
303 A estrutura desta seção é composta pelos dados qualitativos coletados nos municípios-pólo, especialmente, nas 
Secretarias Municipais de Educação e nas Coordenadorias Regionais de Educação. Na esfera municipal foi 
formalmente entrevistada Marizete A. Muller, Coordenadora do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade e 
Coordenadora do Eixo de Inclusão, da Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Em relação aos 
dados da 8ª CRE, até o fechamento da sistematização dos dados desta pesquisa, não conseguimos efetivar contato 
com Regina Diniz, responsável pela Área da Educação Especial, na 8ª CRE. Data: julho de 2006. 
304 A Habilitação em Deficientes Mentais do Curso de Educação Especial visa formar professores para a educação de 
Deficientes Mentais, instrumentalizando-os para atuar em escolas e classes especiais, em serviços de atendimento ao 
Deficiente Mental e em instituições, nas áreas de ensino, de ativação e de avaliação do Deficiente Mental. A 
Habilitação em Deficientes de Audiocomunicação, por sua vez, visa formar professores para a educação de Deficientes da 
Audiocomunicação, instrumentalizando-os para atuar em escolas e classes especiais, em serviços de atendimento ao 
Deficiente da Audiocomunicação e em instituições, nas áreas de ensino, de ativação e de avaliação do Deficiente da 
Audiocomunicação. Duração: prazo mínimo de oito (08) semestres e prazo máximo de quatorze (14) semestres. 



 

 

características da formação universitária local propiciaram que na educação especial desenvolvida 

no município predominasse um atendimento eminentemente clínico, realizado em instituições 

especializadas, segregado no sentido de que não estabelecia relação destes alunos com a 

escolarização básica propriamente dita. Estas foram as primeiras instituições a prestar este tipo de 

atendimento, como a APAE, por exemplo. 

 Seguindo esta tendência, na rede municipal de educação de Santa Maria os serviços 

ofertados eram basicamente as classes especiais das escolas estaduais e/ou as escolas privadas de 

caráter filantrópico acompanhando, de certa maneira, a tendência que predominou/a na maioria 

das localidades do RS. Em termos histórico-institucionais305, no ano de 1978 a Escola Antônio 

Francisco Lisboa encaminha pedido de reconhecimento306 da instituição e, cinco anos após, pedido 

de reconhecimento como escola de 1º grau incompleto307; em 1985, finalmente, solicita pedido de 

reconhecimento como escola de 1º grau incompleto específica para educação especial308. No ano 

de 1993, pelo Parecer n. 1.263, trata-se do CIEP Especial a ser implantado no município e, em 

1995, temos o registro de autorização de funcionamento de classe de educação especial em escola 

estadual309, com aprovação de adendo ao regimento escolar da escola. 

 A partir do ano 2000, iniciam-se as implantações de salas de recursos estaduais, conforme 

segue: 

ANO Nº. ÁREA 
2000 02 Deficiência Mental 
2001 04 Deficiência Mental 
2002 08 Deficiência Mental 

02 Deficiência Mental  
2004 01 Deficiência Visual 
2005 01 Deficiência Mental 

 Um fenômeno interessante constatado em Santa Maria é que, contrariando a tradição 

histórica deste atendimento clínico, especializado e realizado em instituições segregadas, o 

município também conta com uma considerável rede de serviços de apoio à escolarização de 

                                                 
305 As informações sobre criação e autorização de funcionamento de classes e escolas especiais no Rio Grande do 
Sul, tanto as mantidas pelo Estado quanto pelo município, foram sistematizadas em pesquisa anterior para o Curso 
de Mestrado [BRIZOLLA, 2000], a partir do ano de 1967 até 1999. Para a pesquisa atual, estas referências foram 
reconsultadas e atualizadas no período 2000 a 2006. Até o ano de 1999, a fonte das informações era o CEED/RS - 
Conselho Estadual de Educação do RS, que as registrava nos Documentários; na investigação atual, além deste espaço, 
foi preciso recorrer a mais uma fonte de dados - Divisão de Educação Especial [Secretaria Estadual da Educação do RS] 
porque, a partir de 1999, o CEEd/RS passa a delegar a avaliação dos processos e autorizações dos espaços 
especializados para a Secretaria, com exceção para o registro de novas escolas especiais. No Rio Grande do Sul, as 
Salas de Recursos foram oficialmente consideradas como forma alternativa de atendimento ao aluno “portador” de 
deficiência no ano de 1991, pelo Parecer CEED/RS n. 1.130/91. 
306 Parecer CEED/RS n. 780/78. 
307

 Parecer CEED/RS n. 527/83. 
308 Parecer CEED/RS n. 255/85. 
309 Parecer CEED/RS n. 476/95. 



 

 

alunos com deficiência ou necessidades educacionais especiais, através das classes de recursos 

municipais, as quais fazem parte da política de educação fundamental local ainda antes do 

movimento de educação inclusiva, legalizado concretamente no Brasil a partir de 1996, com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 O exemplo deste município-pólo é instigante no panorama da pesquisa realizada, pois 

rompe com a cadeia de sustentação de uma hipótese linear inicial, pela qual se aposta que uma 

rede marcada intensivamente, em sua constituição, pelo atendimento educacional segregado seria 

uma rede com maiores dificuldades para construir políticas e estruturas que se alinham com a 

perspectiva da inclusão; no caso verificado, as salas de recursos municipais atendem alunos com 

necessidades educacionais especiais matriculados na sala de aula comum paralelamente à 

existência de escolas e classes especiais: à tradicional opção de escolarização de alunos com 

deficiência ou necessidades educacionais especiais desenvolveu-se paralelamente outra, pela qual 

o acesso e a permanência destes alunos na sala de aula comum realizam-se através de serviços de 

apoio no turno inverso. 

 Em relação à estrutura vigente310, são vinte e uma (21) escolas de Ensino Fundamental, 

nas quais educadoras especiais desenvolvem apoio pedagógico especializado; quatro (04) turmas 

de classes especiais, todas em caráter transitório, com a perspectiva da inclusão de seus alunos nas 

classes regulares; convênios com instituições: APAE, Associação Colibri e Escola Estadual Especial 

para Surdos Reinaldo Coser. No último levantamento da Secretaria, havia duzentos e quarenta (240) 

alunos com necessidades educacionais especiais incluídos no ensino regular, incluindo aqueles 

com dificuldades acentuadas de aprendizagem. Não há escolas públicas municipais especializadas, 

apenas a escola estadual para surdos e uma filantrópica/privada311, Escola Antônio Francisco Lisboa. 

                                                 
310 A rede municipal está estruturada com oitenta e três (83) escolas, sendo cinqüenta e sete (57) de ensino 
fundamental e vinte e seis (26) de educação infantil; um mil e seiscentos e trinta e seis (1.636) professores; 
aproximadamente vinte mil (20.835) alunos, sendo aproximadamente dois mil (2.090) de educação infantil e 
setecentas (701) matrículas conveniadas. No ensino fundamental são treze mil e setecentos e sessenta e oito (13.768) 
alunos, mais uma mil e trezentas e sessenta e cinco (1.365) matrículas conveniadas. Nas Escolas Abertas são duzentas 
e três (203) matrículas; novecentos e sessenta e cinco (965) alunos nas Escolas Rurais; um mil e setecentos e quatorze 
(1.714) alunos de EJA e, finalmente, vinte e nove (29) alunos em classes especiais [Fonte: Central de Matrículas e Censo 
Escolar 2006]. 
311 Mantida pela Sociedade Escola Antônio Francisco Lisboa. Em relação ao município de Porto Alegre, este pode 
ser o diferencial entre as duas redes, pois embora ambas tenham “tradição” na oferta de educação em espaços 
segregados aos alunos com deficiência, em Porto Alegre as escolas especiais estão estruturadas dentro da rede. 



 

 

 Em Santa Maria, o maior número de alunos312 com deficiência apresenta a condição da 

deficiência mental e não têm sido significativas a demanda ou a intenção de criação de classes 

e/ou escolas específicas para alunos surdos, até mesmo em função da existência da escola 

estadual que já presta este atendimento. Apesar disso, a Coordenadora relata que ainda há uma 

grande dificuldade na articulação do trabalho de atendimento a estes alunos entre as redes de 

ensino municipal e estadual; a maioria das experiências que lograram êxito foi providenciada 

diretamente entre as escolas das duas redes, o que nem sempre implica uma participação direta da 

mantenedora da esfera estadual, especialmente quando se pensa em uma autêntica política de 

gestão desta inclusão. Existe uma parceria entre os “educadores especiais”313 do município, que 

estabeleceram uma rede de contato, e este reconhecimento é o que, de fato, propicia/assegura a 

continuidade e a intersecção dos trabalhos desenvolvidos, em função de que muitos destes 

profissionais atuam em ambas as dependências administrativas. Desta forma, a política básica da 

matrícula de alunos com deficiência no ensino comum, com serviço de apoio no turno inverso, 

tem sido incentivada no município e segue a tendência originalmente constatada314. 

 A partir do ano de 2005 aconteceram muitas mudanças, favorecedoras do processo de 

inclusão, tais como, a implantação do ensino fundamental de nove anos e a experiência com 

implantação de projetos de significativa mudança curricular em três escolas do município. Outro 

fator determinante para a reestruturação da rede e que também colaborou com as providências 

para a construção de um sistema educacional inclusivo foi a construção do Plano Municipal de 

Educação315, prevendo a questão da educação inclusiva.  

                                                 
312 Há apenas um (01) aluno surdo na rede municipal, no primeiro ano do ensino fundamental, residente em 
localidade muito distante da cidade [escola rural], pois os demais estão atendidos pela escola estadual específica para 
alunos com esta condição. Também há um (01) aluno com deficiência visual, que em 2006 estava concluindo o 
ensino fundamental, tendo realizado toda sua escolarização em escola municipal [desde a educação infantil], 
contando com apoio de equipamentos de informática, material didático em braile e ampliado, programas com 
sintetizadores de fala, com acompanhamento de professora especialista em deficiência visual. No ensino médio, ele 
passará a estudar numa escola estadual, com sala de recursos já implantada nesta área. 
313 Há, na rede, a presença de vários professores titulados em educação especial, pois existe vaga específica em 
concurso público para tal. Os “educadores especiais” têm desenvolvido trabalhos pontuais no envolvimento com as 
famílias e na integração com a comunidade. 
314 A Educação Especial na rede municipal de Santa Maria tem como propostas e objetivos a melhoria das condições 
das escolas, a ampliação do apoio especializado às Escolas de Educação Infantil, a formação continuada e a 
manutenção e consolidação do que já foi construído. 
315 Na época da coleta dos dados desta pesquisa, o Plano estava em andamento, já na fase de encerramento e 
sistematização das assembléias regionais pelo município, com previsão de finalização para o fim do ano. Um ponto 
alto para a Coordenadora foi a necessidade de levantamento e organização detalhada de dados sobre as pessoas com 
deficiência no município, o que favoreceu uma reflexão sobre estes utentes da educação do município. A 
normatização dos serviços educacionais especializados [educação especial] está em andamento, com atenção especial 
para o apoio pedagógico especializado, pois a intenção é uma normatização sem burocratização excessiva, a fim de 
que o processo de inclusão escolar possa ocorrer na escola comum, de fato. Por exemplo, as questões relativas ao 
número de alunos por sala, no caso da existência de matrícula de um aluno “incluído”, as escolas encaminham a 
questão que é discutida individualmente com a secretaria; não há um número a priori para esta proporção de 
atendimento. Estes critérios têm sido construídos a partir: - da avaliação da deficiência em questão e das condições 
mais ou menos importantes do aluno; - da presença de educador especial para apoio; - da própria infra-estrutura da 



 

 

 Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação estruturou um eixo de gestão da educação 

especial dentro da Coordenação Pedagógica, de modo que se garante que esta modalidade perpasse 

todas as demais divisões de ensino. Este panorama de serviços de educação especial em 

consonância com os preceitos de uma educação inclusiva na rede já vem ocorrendo com 

expressividade a partir de 1996/1997; o professor formado em educação especial também teve 

seu papel redimensionado neste processo, passando a exercer um trabalho integrado com os 

demais professores das turmas comuns. Um exemplo desta postura é a parceria entre ambos para 

a realização de processos pedagógicos de individualização ou adaptação curricular, assim como 

destes para com os membros da equipe pedagógica da escola. É neste sentido que o município 

vem defendendo e apostando na manutenção desta formação e da provisão da função em 

concurso público. 

 Desta forma, a formatação dos serviços de educação especial na perspectiva inclusiva está 

sendo uma caminhada relativamente estável, mas não menos desafiadora quando se recoloca toda 

a tradição histórica do atendimento especializado desenvolvido há longa data no município e no 

desafio atual de sustentar a manutenção do mesmo, entretanto, com função remodelada no 

contexto geral da educação oferecida aos alunos com deficiência e necessidades educacionais 

especiais. 

 Em relação ao Programa, a Coordenadora destacou que alguns municípios da área de 

abrangência não tiveram um aproveitamento melhor em função das dificuldades geográficas, pela 

distribuição determinada pelo Programa, além de uma ausência de relações políticas com a área 

de abrangência, principalmente na edição de 2006. Como pontos positivos, o Programa foi 

considerado excelente, especialmente pela relação direta que estabeleceu com os municípios. Em 

Santa Maria, foram evidenciadas algumas dificuldades na parceria com a esfera estadual, pois não 

ocorreu articulação ou planejamento conjunto. 

Em se tratando do âmbito estadual, Santa Maria também é município-pólo da região da 8ª 

CRE316 - Coordenadoria Regional de Educação. Concomitantemente à implementação do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade no âmbito municipal, esta CRE coordenou o projeto da 

gestão estadual na sua área de abrangência317. 

                                                                                                                                                         
escola e da equipe disponível; - do próprio número de alunos da escola como um todo; e - da existência, ou não, de 
atendimento especializado no contra-turno ou no próprio turno da aula, entre outras questões. 
 
316 Composta por vinte e três (23) municípios. 
317 Em 2004, a Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto Escrevendo a Educação 
Especial, executado pela equipe desta Divisão em parceria com o CAP [Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual], também pertencente ao Departamento Pedagógico da SE/RS. A 
justificativa do projeto está fundamentada num diagnóstico da realidade que apontava, dentre outros: - uma 
necessária revisão da dinâmica de trabalho realizado no espaço especializado; - a reduzida articulação entre este 



 

 

B. Aspectos político-pedagógicos das mudanças na gestão para a estruturação do 

sistema educacional inclusivo: ações desenvolvidas pela esfera municipal para 

garantia do acesso e da permanência318  

 

Conforme apreciação do percurso de implementação das políticas de inclusão escolar 

desenvolvidas pelo município de Santa Maria, relatado no item anterior, o Programa em tela 

também foi utilizado como uma ferramenta de atualização do diagnóstico da realidade, paralelamente à 

construção do Plano Municipal de Educação. 

Além disso, e apesar de já existir atendimento significativo para estes alunos na esfera 

municipal, o Programa foi utilizado como ferramenta de sensibilização aos demais professores da 

rede, que ainda não atuam com estes alunos já matriculados. Assim como em Pelotas e Porto 

Alegre, o município de Santa Maria também registra um número considerável de serviços para 

atendimento aos alunos com deficiência mas, diferentemente destas duas realidades, o processo 

                                                                                                                                                         
espaço com as escolas e as CRE nas diversas regiões do Estado; - um entendimento equivocado entre os professores 
da rede estadual quanto à centralização do processo de inclusão como uma medida relacionada tão somente ao aluno 
com necessidades especiais e à educação especial; - desconhecimento, por parte de muitos docentes, a respeito do 
sujeito focalizado pela educação especial e das competências, papéis e função do professor que atua na educação 
especial; - confusão conceitual entre inclusão e integração de alunos com necessidades especiais na rede regular de 
ensino, tanto na escola comum quanto na escola especial; - fragilidade na formalização de uma rede de atendimento 
que mantenha consenso entre os objetivos da educação especial e as necessidades demandadas pelo aluno, sua 
família e a escola dentro dos parâmetros filosóficos da Educação para Todos; - número insuficiente de profissionais 
compondo as equipes da Divisão de Educação Especial e CAP/RS diante da demanda por orientação in loco das 
trinta CRE. Sua operacionalização baseou-se em descentralização das ações, compartilhamento das responsabilidades 
e racionalização de recursos humanos e do contingente financeiro, através da organização de orientação à demanda a 
partir de cinco Núcleos Regionais. Os objetivos e metas foram: 1ª etapa - formalizar, de modo conjunto, um plano 
estratégico de metas e ações na educação especial entre as 30 CRE e Divisão de Educação Especial da SE; 2ª etapa - 
formalizar uma rede de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, envolvendo os 
profissionais das CRE e diretores de escolas; 3ª etapa - co-construção de uma rede de atendimento ao aluno com 
necessidades educacionais especiais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul a partir de estratégias elaboradas 
pelos profissionais que atuam nas CRE, equipes diretivas das escolas e professores de todos os níveis e modalidades 
do sistema estadual de ensino. Tivemos a oportunidade de acompanhar o 2º Encontro da 3ª Etapa [novembro de 
2006], onde foi realizada a culminância do projeto com a participação dos representantes de cada CRE; nesta 
oportunidade, foram realizadas apresentações sobre os projetos desenvolvidos em cada localidade, elaborados no 1º 
Encontro desta etapa, assim como uma avaliação geral da situação da inclusão escolar nos município de abrangência 
de cada Coordenadoria. As informações subsidiadas na íntegra estão no anexo C.  
318 Como instrumentos analíticos de construção dos contextos políticos dos municípios-pólo, utilizamos os 
elementos do Direito Educacional que fazem referência às questões do acesso e da permanência dos alunos com deficiência 
em seus processos de escolarização; desta forma, acesso e permanência foram considerados neste trabalho como os dois 
grandes eixos para a efetivação de um sistema educacional inclusivo. A partir destes dois ícones, portanto, 
esquematizaram-se algumas categorias já disponibilizadas pela vasta literatura sobre inclusão, como ferramentas 
auxiliares para a construção dos “contextos glocais”, selecionando as ações relatadas nos municípios-pólo, as 
quais foram enquadradas numa ou noutra categoria: 1. questões gerais para o acesso; 2. questões relativas à 
permanência: estruturação pedagógico-administrativa [planejamento; capacitação e qualificação de recursos humanos; 
estrutura pedagógica - Apoio Pedagógico Específico]; currículo [adequações de pequeno e grande porte] e; áreas 
específicas. Espera-se, com esta estratégia, demonstrar um pouco da vicissitude local e sua aproximação ou 
distanciamento do panorama global. Além disso, atentou-se para o indicativo do Programa em relação aos elementos 
apontados como fundamentais à construção de sistemas educacionais inclusivos: mudanças na gestão, na formação de 
professores e nas metodologias. 



 

 

de inclusão parece estar desenvolvendo-se mais favoravelmente neste, talvez em função da larga 

experiência do município com o oferecimento de apoio pedagógico específico a este grupo de 

alunos, ainda que também sustentasse a existência de classes especiais. Ou seja, o atendimento 

especializado, muitas vezes segregado dos espaços comuns em classes especiais, não parece ter 

sido determinante de um distanciamento irreversível entre a área da educação especial [seus 

alunos e professores] e os demais docentes e alunos da rede. 

  

[ Acesso 

Ação 1: Levantamento da população de pessoas com deficiência no município e atualização dos dados – 

em referência à construção do Plano Municipal de Educação. 

Ação 2: Projetos para garantia de acessibilidade nas escolas319 [especialmente, adaptações 

arquitetônicas, através dos projetos conquistados junto ao FNDE - Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da  Educação]quinze (15) escolas já foram adaptadas]. 

 

[ Permanência 

|questões relativas à estruturação pedagógico-administrativa320 

1. Planejamento 

Ação 1: Construção da Proposta Pedagógica da SMED [Educação Especial perpassando 

todos os eixos constituídos na organização da Coordenação Pedagógica [Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos], em consonância com a Declaração 

de Salamanca [princípios 25, 30 e 47]. 

2. Capacitação e qualificação de recursos humanos 

Ação 1: [permanente] Formações locais321, continuadas, organizadas na própria rede 

municipal. 

Ação 2: [permanente] Formação mensal entre os educadores especiais. 

                                                 
319 Até o momento da pesquisa, já haviam sido adaptadas quinze (15) escolas. 
320 Neste quesito, “reestruturação pedagógico-administrativa” significa toda e qualquer revisão ou reformulação 
tomada em relação a aspectos gerenciais e administrativos nas unidades escolares ou no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, tanto em termos de redistribuição, contratação ou alocação de recursos humanos quanto de 
medidas de infra-estrutura em geral, como quaisquer outras ações de formação para garantir a permanência do aluno 
no processo educacional. 
321 Não foi especificado o número de cursos, temáticas trabalhadas, periodicidade e número de professores 
participantes. 



 

 

3. Estrutura pedagógica: APE [Apoio Pedagógico Específico] 

 

Além das salas de recurso já implantadas entre os anos 2000 e 2005, o apoio também é 

realizado nas classes especiais estaduais e instituições especializadas, conforme já relatado. Neste 

caso, são tratadas parcerias entre o município e as seguintes instituições: 

◘ APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais: inicialmente, funcionava junto à 

Escola Francisco Lisboa, desvinculando-se desta mais tardiamente e mudando a sede de 

atendimento para outro local, além de mudança de direção pedagógica; atualmente 

apresenta uma ótima estrutura física e pedagógica, mas ainda não é uma escola. O “ponto 

forte” de serviços ainda é o atendimento terapêutico e de assistência; nem todos os 

alunos que freqüentam a instituição estão matriculados na rede pública municipal, porque 

a maioria dos alunos já são jovens e adultos, matriculados na instituição há muito tempo. 

A contrapartida que vem sendo estruturada é a cedência de professores pelo município 

em troca de vagas para avaliações e/ou atendimentos clínicos, se necessário, aos alunos 

do município. 

◘ Escola Antônio Francisco Lisboa: situação semelhante a da APAE, com predominância de 

serviços clínico-terapêuticos. 

◘ Associação Colibri, voltada à educação de jovens e adultos. 

◘ UFSM - Universidade Federal de Santa Maria: através de estagiárias do Curso de Educação 

Especial, que atuam no município. 

 

|questões relativas ao currículo322: adequações de pequeno323 e grande324 porte 

                                                 
322 Para este quesito, utilizamos as orientações vigentes no país, normatizadas pelo documento Adaptações Curriculares 
[1999], o qual também é uma das bases de orientação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, conforme 
segue: “As adequações curriculares constituem (...) possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário, para 
torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um 
currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas 
circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em 
critérios que definem: • o que o aluno deve aprender; • como e quando aprender; • que formas de organização do 
ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; • como e quando avaliar o aluno. Para que alunos com 
necessidades educacionais especiais possam participar integralmente em um ambiente rico de oportunidades 
educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, destacando-se entre eles: • a 
preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores; • o apoio adequado e recursos especializados, 
quando forem necessários; • as adequações curriculares e de acesso ao currículo. Algumas características curriculares 
facilitam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, dentre elas: • Flexibilidade; • Acomodação 
do trabalho previsto às necessidades dos alunos; • Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. As adequações 
curriculares apóiam-se nesses pressupostos para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, 
objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Estão 



 

 

Em relação às adequações de pequeno porte, estas não foram especificamente relatadas 

nesta pesquisa, mas foram identificadas nas ações desenvolvidas para os alunos surdos e com 

deficiência visual, nas escolas municipais, como a adaptação de materiais, acesso alternativos ao 

currículo, utilização de equipamentos/recursos e linguagem específicos, etc. Além disso, através 

da orientação das salas de recurso, são construídos planos individualizados para alunos com 

déficit intelectual e dificuldades de aprendizagem em campos específicos do saber, no 

desenvolvimento de projetos conjuntos entre as educadoras especiais e demais professores do 

ensino comum. 

Já no que diz respeito às adequações de grande porte, além das que já foram 

desenvolvidas pela orientação dos serviços de apoio, foram relatadas experiências de 

reestruturação curricular em três (03) escolas municipais, através do impulso inicial do Programa 

Educar na diversidade [SEESP/MEC]. Com a implantação dos nove anos de ensino fundamental, 

estes projetos visam modificações em questões que perpassam os anos iniciais, os anos 

intermediários e os anos finais do ensino fundamental. Têm sido trabalhados aspectos 

relacionados à transição entre uma e outra etapa, o que facilita um repensar sobre as questões de 

avaliação, promoção e afins para todos os alunos, e que obviamente também dizem respeito aos 

alunos com deficiência. 

 

                                                                                                                                                         
focalizadas, portanto, na interação entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem 
propiciadas. Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou de situações especiais de educação 
realizando-se, preferencialmente, em ambiente o menos restritivo e pelo menor período de tempo, de modo a 
favorecer a promoção do aluno a formas cada vez mais comuns de ensino (...) As adaptações curriculares não devem 
ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 
aluno. Realizam-se em três níveis: • no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); • no currículo desenvolvido 
na sala de aula; • no nível individual” (BRASIL, MEC/SEESP, 2006, p. 61-8). Neste caso, estamos trabalhando com 
a idéia da gestão municipal como elemento de divulgação e co-promotor destas adequações nas unidades escolares. 
323 Aqui, agrupamos todas as ações relatadas e desenvolvidas pelo município em termos das várias adequações deste 
porte: - organizativas [agrupamentos dos alunos; organização didática da aula; organização do espaço e dos 
períodos das atividades]; relativas aos objetivos e conteúdos [priorização de áreas ou unidades de conteúdos; 
priorização de tipos de conteúdos; priorização de objetivos; seqüenciação; e eliminação de conteúdos secundários]; 
avaliativas [adequação de técnicas e instrumentos; modificação de técnicas e instrumentos; nos procedimentos 
didáticos e nas atividades; modificação de procedimentos; introdução de atividades alternativas às previstas; 
introdução de atividades complementares às previstas; modificação do nível de complexidade das atividades; 
eliminação de componentes; seqüenciação de tarefas; facilitação dos planos de ação; adaptação dos materiais]; e de 
temporalidade [modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos previstos]. 
324 Nas adequações de grande porte agrupamos novamente as ações desenvolvidas pelo município que se enquadram 
no que descreve o documento das Adaptações Curriculares sobre as adequações deste porte: - nos elementos 
curriculares [objetivos; conteúdos; metodologia e organização didática; organização; avaliação; e temporalidade]. É 
neste domínio que estão previstas as adequações de maior impacto, para atender às necessidades especiais dos alunos 
quando estas forem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos significativas. De um 
modo geral constituem estratégias necessárias quando os alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, como 
resultado, entre outros fatores: • da discrepância entre as suas necessidades e as demandas das atividades e 
expectativas escolares; • da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, na medida do 
avanço na escolarização. Tais adequações focalizam as capacidades, o potencial, a zona de desenvolvimento proximal 
(nos termos de Vygotsky) e não se centralizam nas deficiências e limitações do aluno, como tradicionalmente ocorria. 



 

 

|questões educacionais em áreas específicas e outras necessidades 

Os trabalhos pedagógicos desenvolvidos pela SMED não especificam apenas uma área, 

mas atuam para os vários grupos de alunos com deficiência e demais necessidades educacionais 

especiais. 

Em relação à educação de surdos, uma política particular é realizada através de 

escolarização específica em escola especial estadual, com a qual o município faz parceria. Assim 

como em outros municípios, apesar de não se ter constituído classes e/ou escolas especiais 

específicas para uma área das deficiências no âmbito municipal, na rede estadual de Santa Maria a 

escola de surdos é considerada um espaço de inclusão325. 

 

Relacionando, finalmente, o contexto local do município de Santa Maria às informações 

censitárias e a sua história educacional político-institucional, encontramos uma rede de educação 

estruturada com um expressivo segmento de educação especial, algumas vezes, utilizado como a 

alternativa “exclusiva” de escolarização dos alunos com deficiência e, em outras, tido como 

segmento de apoio ao fluxo comum da escolarização destes mesmos alunos. 

Em termos do atendimento educacional especializado oferecido, considerando as três 

dependências administrativas, no ano de 2000 computavam-se vinte e duas (22) matrículas em 

escolas especiais e mais cento e sessenta e oito (168) matrículas nas classes especiais, totalizando 

cento e noventa (190) matrículas em espaços segregados. 

Já em 2005 o total de matrículas em espaços segregados foi de quinhentos e oitenta 

e seis (586), divididas em quatrocentos e vinte e seis (426) nas escolas especiais e cento e 

sessenta (160) nas classes especiais. A estes alunos somam-se quinhentos e oitenta e seis 

(586) matrículas de alunos “incluídos” totalizando, neste ano, um mil e cento e setenta e dois 
                                                 
325 Esta tem sido uma discussão fortemente travada em relação aos alunos surdos e sua inclusão escolar, 
protagonizada pelos integrantes da Comunidade Surda de algumas regiões do país, assim como por alguns 
especialistas na educação destes alunos. Atualmente, o RS é um campo exemplar da disputa entre duas concepções: 
uma, na qual o questionamento sobre a diferença lingüística entre surdos e ouvintes é levantado como principal 
ferramenta de reflexão; neste caso, esta visão defende que uma inclusão, com qualidade e aprendizagem por parte 
dos alunos surdos, só se concretiza no espaço apropriado ao desenvolvimento integral da língua de sinais, como 
condição imprescindível para a aprendizagem, portanto, em escolas e/ou classes compostas unicamente por alunos 
na mesma condição; uma segunda posição, reiterada pela concepção da política nacional em vigência, que aposta na 
necessidade da criação de espaços de convivência entre surdos e ouvintes, na escola, inclusive no processo 
pedagógico de sala de aula, apontando a construção coletiva do conhecimento e da inclusão social. O que está em 
evidência nesta disputa é a discussão sobre qual das alternativas realmente promove a inclusão ou a exclusão destes 
alunos, atentando para a articulação entre igualdade e diferença, constitutiva da identidade pessoal. Esta percepção da 
“classe de surdos” ou das “escolas para surdos” como espaços de inclusão também foi apresentada pelos municípios de 
Caxias do Sul, Passo Fundo e Porto Alegre, além de ter configurado na orientação pedagógica da Divisão de Educação 
Especial [SE-RS], entre 2003-2006, pelo menos. Nota-se uma maior inclinação a esta proposta no âmbito estadual do 
que na esfera municipal: em algumas realidades, convergem as posições do Estado e do Município (por exemplo, em 
Passo Fundo e Pelotas) e, noutras, são divergentes (por exemplo, Bagé e Uruguaiana). 



 

 

Santa Maria 2006: SITUAÇÃO FINAL DE 
MATRÍCULAS

Ensino Fundamental Regular e Especial, Alunos 
Incluídos e Total de Alunos atendidos pela Educação 

Especial
Alunos EE
demais 
níveis
574

Alunos EE
Incluídos
646

Alunos EE
Ens.Fund.
247

Alunos EE
Total
1.220

Ens.Fund.
regular
36.395

SANTA MARIA 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Municipal
14.639
41%

Federal
420
1%

Estadual
13.962
38%

Privada
7.374
20%

SANTA MARIA 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Privada
116
47%

Municipal
29
12%

Estadual
102
41%

Federal
0
0%

alunos (1.172) matriculados como educação especial. Percebe-se, pois, um aumento significativo 

do número de alunos matriculados nos espaços segregados neste período de tempo, 

provavelmente como resultado das políticas de criação de escolas e classes especiais e 

posteriormente dos serviços de apoio pedagógico específicos. 

O perfil do atendimento em educação especial no contexto geral do ensino fundamental 

regular do município, de acordo com os resultados preliminares do Censo Escolar 2006, aponta a 

seguinte configuração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da totalidade de aproximadamente trinta e seis mil (36.395) matrículas no ensino 

fundamental, duzentos e quarenta e sete (247) são de alunos com deficiência matriculados em 

classes e/ou escolas especiais; os alunos “incluídos”326 no ensino fundamental regular 

contabilizam aproximadamente seiscentas (646) matrículas. As esferas municipal e estadual 

dividem o maior número de matrículas no ensino fundamental de forma praticamente paritária. 

 

 

 

 

 

                                                 
326 No Censo Escolar INEP/MEC, os dados dos alunos “incluídos” aparecem em item anterior ao total do ensino 
fundamental, como categoria da educação especial, posição que pode acarretar alguma distorção de interpretação. 



 

 

SANTA MARIA 2006: TOTAL ALUNOS 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Municipal
409
34%

Estadual
581
47%

Federal
0
0%

Privada
230
19%

SANTA MARIA 2006: Matrículas 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

(INCLUÍDOS)

Privada
8
1%

Estadual
258
40%

Federal
0
0%

Municipal
380
59%

Já em relação às matrículas de ensino fundamental realizadas exclusivamente em classes 

e/ou escolas especiais, a maioria está dividida entre as esferas privada (47%) e estadual (41%), o 

que nos leva a apostar num grande número de alunos com deficiência freqüentando serviços 

segregados neste nível de ensino, dado às características da modalidade de educação especial 

nestas esferas. 

 Em relação aos alunos com deficiência que foram contabilizados como matrícula de 

educação especial pelo Censo, porém, “incluídos”, a realidade do município está demonstrada no 

gráfico ao lado. Majoritariamente, as matrículas de alunos 

com deficiência incluídos são vinculadas à escola pública 

comum, divididas entre Estado e município, assim como 

também ocorre na maioria dos municípios investigados. 

Em Santa Maria, a esfera municipal agrega, com tímida 

diferença, a maioria destas matrículas. 

 Finalmente, um último dado que contribui com a 

análise da situação do município frente às políticas públicas de inclusão escolar: o total de alunos 

com alguma deficiência, considerando os alunos matriculados no ensino fundamental especial, 

mais os alunos “incluídos” e os dos demais níveis e/ou modalidades. 

 O último levantamento aponta 

aproximadamente um mil (1.220) alunos com alguma 

deficiência, cujas matrículas são maiores na esfera 

estadual, seguida da esfera municipal e, finalmente, da 

esfera privada. É a esfera pública, portanto, que agrega 

o maior contingente de alunos com deficiência deste 

município, caracterizando uma estrutura de 

atendimento multifacetada, em face das características já arroladas. 

Para além destas conclusões, este dado também foi destacado para destacar a importância 

do planejamento de políticas de apoio pedagógico específico e de formação de professores, uma vez que, 

independentemente do lócus de inserção [classes comuns ou classes e escolas especiais], estes 

alunos apresentam algumas necessidades específicas durante o processo de escolarização, as quais 

não sendo devidamente contempladas acarretam em barreiras à aprendizagem. Isto posto, é 

fundamental considerar a totalidade destes alunos que já acessaram a escolarização por alguma via 

[comum ou especial] e a necessária provisão destes apoios para a garantia da permanência, com 

qualidade, para continuidade do processo de educação. 



 

 

 



 

 

[9] 

SANTO ÂNGELO 

 

Santo Ângelo situa-se na encosta ocidental do Planalto 

Médio Rio-grandense, na Mesorregião do Noroeste Rio-

Grandense, zona fisiográfica das Missões. Terra com 

história riquíssima e belezas naturais e arquitetônicas, desponta como um dos pólos da região 

Noroeste. Faz parte dos chamados Sete Povos das Missões327 e suas origens remontam ao período 

espanhol, sendo parte dos povoados criados nos séculos XVII e XVIII por padres jesuítas 

espanhóis nos atuais territórios do Brasil, Argentina e Paraguai. 

No final do século XIX grandes levas de imigrantes chegaram à Santo Ângelo. Alemães, italianos, 

poloneses, russos, holandeses, letos, entre outros grupos vindos da Europa. Foi ponto de partida 

da Coluna Prestes, movimento que atravessou o país lutando por melhores condições sociais. 

Durante o século XX, especialmente no período entre os anos de 1930 e 1979, a cidade 

apresentou enorme desenvolvimento econômico e industrial, vindo a possuir mais de 90 mil 

habitantes. Nos anos 80, diversas emancipações ocorreram, retalhando o território de Santo 

Ângelo e reduzindo-o a menos de 10% do território original. Além das emancipações uma quebra 

geral nas indústrias locais provocou uma grande emigração. No final da década de 1990 a cidade 

começa um processo de 'ressurreição'. A população que chegou a 75.000 habitantes voltou a 

aumentar, devido a reabertura de algumas indústrias e à atração de novos investimentos. 

|9.1 DADOS GERAIS328 

[Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul] 

População Total (2005): 76.236 habitantes 

Área (2005): 680,5 km²     Densidade Demográfica (2005): 112,0 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2000): 6,15 %         Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 72,37 anos 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (2005): 11,21 por mil nascidos vivos 

PIBpm (2004): R$ mil 620.970         PIB per capita (2004): R$ 7.852 

Data de criação: 22/03/1873 (Lei nº. 835)          Município de origem: Cruz Alta e São Borja. 

                                                 
327 A redução de Santo Ângelo Custódio (ou Sant'Angel Custódio) foi fundada em 1706 pelo padre belga Diogo 
de Haze, da Companhia de Jesus. Acredita-se que primeiramente a redução foi instalada nas proximidades da 
forqueta dos rios Ijuí e Ijuizinho. Em 1707, teria sido transferida para o atual centro histórico da cidade. Obteve 
grande desenvolvimento econômico e cultural, beirando os 8 mil habitantes no seu apogeu. Destruída a partir de 
1756 com a chamada Guerra Guaranítica, a região ficou abandonada por quase cem anos. Por volta de 1830 
começaram a ser distribuídas sesmarias para paulistas, iniciando-se assim um repovoamento da região. Emancipada 
de Cruz Alta em 22 de março de 1873, Santo Ângelo possuía um vasto território, ultrapassando os 10 mil km² de 
área. 
328 Prefeito: Eduardo Debacco Loureiro. PDT, no cargo até 2008. 



 

 

|9.2 DADOS EDUCACIONAIS 

9.2.1 PERFIL DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO329 

A. Informações censitárias: matrícula inicial em classes e escolas especiais, alunos “incluídos” e professores atuantes na Educação Especial 

QUADRO [1]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - CLASSES ESPECIAIS SANTO ÂNGELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
329 Os indicadores utilizados nesta compilação de dados são uma reprodução dos produzidos e utilizados pela Secretaria de Estado da Educação do RS; neste caso, foram mantidos, 
tanto em 2000 quanto em 2005, as designações atribuídas às deficiências e os critérios e a seqüência da distribuição dos elementos de pesquisa. FONTE: SIED/MEC - Censo 
Escolar 2000 e 2005 - Dados Finais. 
330

 Estes dados resultam da soma dos indicadores de Matrícula CLASSES ESPECIAIS - EF com Matrícula CLASSES ESPECIAIS [demais níveis e modalidades de educação].  
331 Os dados dos alunos “INCLUÍDOS” foram retirados do Censo Escolar INEP/MEC. No controle da Secretaria Estadual de Educação esta categoria é encontrada como 
“ALUNOS ESPECIAIS CLASSE COMUM - com e sem APE”. 

COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO INDICADORES 

2000 2005330 

CLASSES ESPECIAIS CLASSES ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV SS SL SC F M A SD MU CT I331 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

6 15 0 0 56 0 0 0 5 2 20 0 3 0 31 6 14 0 0 0 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

6 15 0 0 56 0 0 0 5 2 20 0 3 0 31 6 14 0 0 4 
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77 81 + 4: 85 



 

 

QUADRO [2]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - ESCOLAS ESPECIAIS SANTO ÂNGELO 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

ESCOLAS ESPECIAIS ESCOLAS ESPECIAIS 

V A F M MU S C
T 

O C BV  SS SL SC F M A SD M
U 

C
T 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 161 0 0 0 38 2 0  4 0 0 1 2
3
3 

1 30 17 18 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 0 0 161 0 0 0 38 2 0  4 0 0 1 2
3
3 

1 30 17 18 
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199 306 

 



 

 

LEGENDAS 

2000 

V: VISUAL 

A: AUDITIVA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

MU: MÚLTIPLA 

S: SUPERDOTADO 

CT: CONDUTAS TÍPICAS 

O: OUTROS 

 

 

 

 

2005 

C: CEGUEIRA 

BV: BAIXA VISÃO 

SS: SURDEZ SEVERA/PROFUNDA 

SL: SURDEZ LEVE/MODERADA 

SC: SURDOCEGUEIRA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

A: AUTISMO 

SD: SÍNDROME DE DOWN 

MU: MÚLTIPLA 

CT: CONDUTAS TÍPICAS  

I: “INCLUÍDOS" 

 
 

QUADRO [3]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - PROFESSORES SANTO ÂNGELO 

 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

SEM Formação Específica SEM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 0 REDE ESTADUAL 0 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 0 

REDE PARTICULAR 8 REDE PARTICULAR 0 

TOTAL 8 TOTAL 0 

COM Formação Específica COM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 8 REDE ESTADUAL 11 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 0 

REDE PARTICULAR 9 REDE PARTICULAR 15 

TOTAL 17 TOTAL 26 
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TOTAL GERAL 25 TOTAL GERAL 26 

 



 

 

B. Resumo das informações censitárias 

QUADRO [4]: ALUNOS - EE SANTO ÂNGELO 

Período: 2005 

TOTAIS CATEGORIAS REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A MATRÍCULAS 5.501 12.588 3.434 21.523 

B MATRÍCULAS NA EE 00 81 306 387 

C ALUNOS INCLUÍDOS 04 00 00 04 

 

QUADRO [5]: ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO SANTO ÂNGELO 

Período: 2005 

CARACTERÍSTICA REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A SALA DE 
RECURSOS332 

01 06 0 07 

B CLASSES ESPECIAIS 0 10 0 10 

C ESCOLAS ESPECIAIS 0 0 01 01 

 

QUADRO [6]: DEMONSTRATIVO FINAL DA DEMANDA E DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO SANTO ÂNGELO 

Período: 2005 

A ALUNOS DA REDE 21.523 

B ALUNOS COM MATRÍCULA EM EE 387 

C ALUNOS INCLUÍDOS 04 

D SALAS DE RECURSOS 07 

E CLASSES ESPECIAIS 10 

F ESCOLAS ESPECIAIS 01 

 

                                                 
332 A denominação encontrada varia entre Sala de Recursos, Sala de Integração e Recursos e Sala de Apoio Pedagógico. 



 

 

C. Características da APAE no município333 

 

Entidade filiada: Santo Ângelo                 Atualizado: mai/06 
Nome (Município): Santo Ângelo                    Telefone: (55) 33123003 
Endereço: Rua 22 de Março, 689 
E-mail: apaeinfo@via-rs.net  / apae@sol.psi.br  / apae@pro.via-rs.com.br  
CNPJ: 89078059/0001-06 
 
Nome do Presidente: Adão Lago Pinto Telefone: 3312.2712 / 9961.1251 
Endereço: Rua Antunes Ribas, 1152 
 
Nome do Vice Presidente: Henrique Erico Müller Telefone: 33121625 
Endereço: Rua Aniceto Gomes Ribas, 1152 

Identificação da Escola 
Mantenedora de Escola (marcar com X): APAE (   )   /   Município (   ) 
 
Nome da Escola: E.E.E. Raio de Sol - APAE Sto. Ângelo  
Endereço da Escola: Rua 22 de Março, 689 
Telefones da Escola: (55) 33123003 
E-mail: apaeinfo@via-rs.net  / apae@sol.psi.br  / apae@pro.via-rs.com.br  
Nome do Diretor (atual) da Escola: Ângela Rodrigues Colla 
Telefone do diretor: 3312.2707 / 99240780 
 
Nº. Municípios atendidos pela APAE:  
Nº. salas de aula:  
Nº. de alunos matriculados: 312 
Nº. alunos residentes zona rural:  
Tipo de oficinas mantidas: Artesanato 
Nº. alunos atendidos em oficinas: 71 
 
Nº. total de alunos incluídos na rede de ensino Estadual, Municipal e particular até 2006: 8 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio com o Estado: 44 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio c/ o Município:  
 
Nº. no Censo Escolar do MEC: 43.179.789 
Nº. de Registro no CEED (Conselho de Educação do RS): 234 ? 
 
Nº. de professores contratados: 9 
Nº. professores cedidos pelo Município: 8 
Nº. professores cedidos pelo Estado: 5 
Nº. total de professores: 22 
Nº. total de técnicos: 15 
Nº. de Voluntários:  
Nº. de outros empregados: 8

                                                 
333 Informações cedidas pela Coordenação Pedagógica da Federação Estadual das APAES do Rio Grande do Sul. Esta 
instituição já é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação/RS. 



 

 

9.2.2 CAMINHOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Com o propósito de agregar mais 

elementos à construção dos panoramas políticas 

locais de inclusão escolar334, esta seção foi 

estruturada a partir dos Relatórios do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, construídos 

pelos municípios-pólo após a realização dos Cursos 

de Formação de Gestores e Educadores335, 

respectivamente, nos anos 2004, 2005 e 2006. 

Considerando os elementos exigidos aos 

municípios-pólo, este trabalho investigativo 

pautou-se em observar alguns elementos presentes 

na quasi-avaliação. 

 

                                                 
334 Consideramos que os referidos Relatórios também podem ser considerados fontes importantes dentre os textos 
políticos que fornecem, para além de dados e descrição de atividades realizadas, vestígios da concepção de educação 
inclusiva colaborando, desta forma, com a elucidação do paradigma local e das possíveis configurações políticas de 
inclusão escolar que deste decorrem. 
335 Conforme Documento Orientador: VI – DA FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES 
a) A formação dos gestores e educadores dos municípios-pólo, que integram o Programa Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade, se realiza a partir dos Seminários Nacionais de Formação de Gestores e Educadores e da sua 
disseminação nos municípios-pólo e nas respectivas áreas de abrangência. 
(...) 
c) O II Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores do Programa terá duração de 40h e certificado 
emitido pela SEESP/MEC. 
d) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser elaborados conforme orientações 
previstas no formulário (anexo II). 
e) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser enviados para o MEC/SEESP, 
conforme cronograma de execução (anexo III) e sua realização deverá acontecer após o parecer técnico da SEESP. 
f) O Curso de Formação de Gestores e Educadores dos municípios-pólo e da área de abrangência deverá acontecer 
em uma única ação. 
g) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão destinados aos professores que atuam nas classes 
comuns do ensino regular, educadores que atuam no apoio educacional especializado, diretores, coordenadores 
pedagógicos e demais profissionais da educação. 
h) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores do município pólo com os municípios da abrangência terão 
carga horária de 40 (quarenta) horas e a certificação aos cursistas deverá ser emitida pela secretaria de educação do 
município-pólo. 
i) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão coordenados pelos profissionais dos municípios-pólo 
designados pelos Secretários de Educação. 
j) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser ministrados por profissionais com currículos que 
comprovem trabalhos desenvolvidos na área. 
k) Os professores instrutores dos cursos deverão abordar as temáticas a partir da concepção do Programa, que se 
fundamenta nas bases filosóficas da educação inclusiva. 



 

 

Nestes casos, as pesquisas limitam-se a responder perguntas muito simples, porém 
importantes do ponto de vista da geração de informações que permitam ampliar o 
estoque de conhecimento a respeito das ações do governo, das ações de formação e 
das ações e reações dos envolvidos no processo (professores, alunos, famílias, 
sociedade, etc.), viabilizando, desta forma, avaliações mais aprofundadas no futuro e 
maior transparência do processo. Efetivamente, devem responder às seguintes 
questões: (a) quantas pessoas são atendidas por um determinado programa; (b) como (de 
que maneira, através de quais mecanismos operacionais, institucionais, e financeiros, 
modo de gestão, etc.); (c) qual o montante de recursos alocados. Além disso, pode ser 
realizada uma análise de conteúdo do programa ou política, independentemente do timing 
de sua implementação: quais os valores ou princípios (de justiça, eqüidade social, etc.) são 
norteadores da política que o tornam preferível (ou não) a outro, sob a perspectiva da 
universalização da cidadania e da democratização do Estado (CASTRO, 1989 apud 
BRIZOLLA, 2005, p. 33). 

 

Do município de Santo Ângelo foram obtidos alguns dados a partir dos Relatórios de 

2005 e 2006336. 

 

|Contexto e objetivos das Formações 

 

◘ Contexto de realização: atendimento ao compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Santo Ângelo e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial - SEESP. 

◘ Objetivos: não discriminados nos Relatórios disponibilizados. 

◘ Meta: busca de um novo paradigma educacional para construção de uma educação 

inclusiva, visando aprimorar os conhecimentos dos profissionais em educação e buscando 

formas de desenvolver competências e habilidades junto aos educadores, na sua tarefa de 

educar na diversidade. 

 

[2004 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 18, 19 e 20 de outubro 

(b) Número de participantes: não discriminado no folder consultado. 

 ◘ Vinte municípios da área de abrangência: Augusto Pestana, Bossoroca, Caibaté, 

Cândido Godói, Catuípe, Cerro Largo, Entre-Ijuís, Frederico Westphalen, Giruá, Ijuí, 

                                                 
336 Em função da alternância política no município, por ocasião do pleito municipal, o relatório do ano de 2004 não 
foi localizado. As informações arroladas foram retiradas do folder de divulgação do Curso do referido ano. 



 

 

Panambi, Roque Gonzales, Santa Rosa, Santo Cristo, São Luiz Gonzaga, São Miguel das 

Missões, Tapejara, Tenente Portela, Três de Maio e Três Passos. 

(c) Atividades: palestras e debates 

(d) Temas e Capacitadores 

 

1. Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade 

2. A diversidade humana na escola 

3. Valores e paradigmas na atenção às pessoas com deficiência 

4. Fundamentos legais para implementação do sistema educacional inclusivo 

5. Concepções, princípios e diretrizes de um sistema educacional inclusivo 

6. Referências nacionais para construção de sistemas educacionais inclusivos 

 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados: não discriminado no folder consultado. 

◘ “Impressões” dos participantes: não discriminado no folder consultado. 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no folder consultado. 

 

[2005 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 24, 25, 26 e 27 de agosto 

(b) Número de participantes: 

◘ cento e sessenta (160) profissionais da educação: diretores, vice-diretores, supervisores 

educacionais, orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos e professores. 



 

 

(c) Atividades: palestras, debates, relatos de experiência, mesas redondas e grupos de 

trabalho. 

(d) Temas e Capacitadores 

TEMAS CAPACITADORES 

Inclusão um desafio para os Sistemas Educacionais 
Inclusivos 

♦Coordenadora do Programa Educação 
Inclusiva - SMED. 

Inclusão, cotidiano escolar e políticas públicas: orientações 
e marcos legais importantes 

♦ Não consta. 

Singularidade do sujeito com necessidades educacionais 
especiais 

♦ Não consta. 

Inclusão escolar em busca de fundamentos na prática social ♦ Não consta. 

Escola e Família: compromisso comum em Educação ♦ Não consta. 

Saúde e Educação: uma parceria necessária para inclusão 
dos portadores de necessidades especiais 

♦ Médica Pediatra. 

 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

EXPERIÊNCIAS INCLUSIVAS 

Explanação de Empresários que incluem funcionários com necessidades educacionais especiais no 
Mercado de Trabalho 

Relatos de professores e pais de alunos com deficiências auditiva e visual das escolas municipais, 
estaduais e particulares 

Município de Teutônia: Laura das Neves Schulte 

 

MESAS REDONDAS 

INCLUSÃO: UM DESAFIO PARA OS SISTEMAS EDUCACIONAIS 

Representantes da 14ª CRE - Coordenadoria Regional de Educação 

Representantes da SMEd - Secretaria Municipal de Educação - Santo Ângelo 

Representantes da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

Representante da Promotoria da Infância e da Juventude 

Representantes de escolas particulares 

 



 

 

GRUPOS DE TRABALHO 

INCLUSÃO: UM DESAFIO PARA OS SISTEMAS EDUCACIONAIS 

GT Tema específico “Na multiplicidade da floresta Dona Lagarta Pirilampa” 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados 

1. Avaliação do Curso pelos participantes: condições ambientais [adequação do local, 

ventilação, iluminação, visibilidade, acústica]; horário; dinâmica do Curso 

[organização, nível dos conteúdos abordados, participação dos palestrantes, recursos 

audiovisuais, técnica dos palestrantes, participação do público]; temáticas abordadas 

[conteúdos, profundidade e referências bibliográficas]; 

2. Avaliação global do Curso pelo município-pólo: programação desenvolvida, aspectos 

gerais e palestrantes; 

3. Avaliação do Curso de Formação pela Comissão Organizadora: o Curso atingiu os objetivos 

propostos no projeto. Destaque para o apoio da URI - Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões; comprometimento dos palestrantes; participação ativa dos 

presentes; manifestação da Associação de Deficientes Auditivos; presença de 

Intérpretes de Libras; elaboração do Manifesto de reivindicações do público presente 

ao Ministro da Educação. 

◘ “Impressões” dos participantes 

Não constam. 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no Relatório disponibilizado. 

 

[2006 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 17, 18, 19, 20 e 21 de julho 

(b) Número de participantes 



 

 

◘ cento e quarenta e três (143) participantes: diretores, vice-diretores, supervisores 

educacionais, orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos e professores das 

séries iniciais e finais do ensino fundamental, ensino médio e professores de Educação 

Infantil. 

◘ Municípios da área de abrangência: Santo Ângelo, Coronel Barros, Caiçara, Crissiumal, 

Dr. Maurício Cardoso, Eugênio de Castro, Guarani das Missões, Horizontina, 

Independência, Inhacorá, Porto Lucena, Rolador, São Martinho, São Paulo das Missões, 

Sete de Setembro, Tucunduva, Tuparendi, Vitória das Missões, Bossoroca. Municípios da 

área de abrangência que não participaram do Curso: Alpestre, Boa Vista do Buricá, Bom 

Progresso, Coronel Bicaco, Esperança do Sul, Humaitá, Nova Candelária, Pinheirinho do 

Vale, Porto Mauá, Santo Augusto e Senador Salgado Filho. 

(c) Atividades: palestras, debates e oficinas 

(d) Temas e Capacitadores 

TEMAS CAPACITADORES 

Inclusão: um desafio para os Sistemas Educacionais ♦ Não consta 

Educação de alunos com superdotação/altas habilidades ♦ Não consta 

Educação e Saúde: Uma parceria para a inclusão ♦ Médica Pediatra. 

Inclusão de alunos: deficiência auditiva/deficiência visual ♦ Não consta 

Educação Infantil no Sistema Educacional Inclusivo ♦ Não consta 

Orientações e Marcos Legais para a Inclusão ♦ Não consta 

Inclusão de Alunos com Autismo ♦ Não consta 

 

 

OFICINAS INCLUSÃO: UM DESAFIO PARA OS SISTEMAS EDUCACIONAIS 
Dificuldades de Aprendizagem 

Deficiência Visual 
Deficiência Mental 
Deficiência Auditiva 
Altas Habilidades 

Atividades físicas para portadores de Necessidades Educacionais Especiais 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados: 



 

 

1. Avaliação do Curso pelos participantes: condições ambientais [adequação do local, 

ventilação, iluminação, visibilidade, acústica]; horário; dinâmica do Curso 

[organização, nível dos conteúdos abordados, participação dos palestrantes, recursos 

audiovisuais, técnica dos palestrantes, participação do público]; temáticas abordadas 

[conteúdos, profundidade e referências bibliográficas]; 

2. Avaliação global do Curso pelo município-pólo: programação desenvolvida, aspectos 

gerais e palestrantes; 

3. Avaliação do Curso de Formação pela Comissão Organizadora: o Curso atingiu os objetivos 

propostos no projeto. 

4. Avaliação da Equipe Geral de Articulação da Política de Inclusão/SEESP: forneceu o apoio 

necessário, de forma incansável no atendimento e solução das dúvidas do município-

pólo. 

 

“Reafirmamos que este curso contribui para a compreensão, reflexão de nossa prática 

pedagógica, neste desafio de Inclusão para os Sistemas Educacionais”. 

 

◘ “Impressões” dos participantes 

Não constam. 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no Relatório disponibilizado. 



 

 

9.2.3 PERFIL DA POLÍTICA E GESTÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO337: ELEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 

GLOCAL 

 

A. Aspectos históricos da educação especial 

A história da educação especial no município de Santo Ângelo assemelha-se a outras 

histórias municipais338 por assinalar um traço histórico importante para compreensão das políticas 

públicas de educação especial do estado do Rio Grande do Sul e, mesmo, no âmbito do país. 

Conforme os registros oficiais, encontramos uma rede de educação com presença predominante 

da modalidade de educação especial apenas na esfera estadual e na esfera privada, pois não 

existe registro de autorização de classes e/ou escolas municipais especiais no levantamento oficial 

realizado. 

A inexistência de atendimento pedagógico público municipal de educação especial, para 

alunos com deficiência, não é um fato incomum no espectro estadual desta esfera administrativa. 

Conforme o movimento histórico-político e institucional desta modalidade, a oferta de 

atendimento educacional especializado sempre foi realizada em maior número pelas esferas 

estadual e/ou privada, na maioria incontestável dos municípios do Rio Grande do Sul339. Esta é 

uma “situação-padrão”. 

A história da educação especial em Santo Ângelo fica restrita, portanto, às seguintes 

possibilidades de atendimento: ou os alunos eram encaminhados para o atendimento nas 

referidas classes especiais estaduais, ou, à APAE ou, então, uma minoria era atendida 

aleatoriamente na própria rede municipal, todavia sem uma estrutura adequada, com orientações 

claras a respeito do atendimento educacional especializado. Os grupos de alunos acolhidos 

adequadamente nesta trajetória foram os que apresentavam deficiência visual e deficiência 

auditiva, os quais tinham acesso à classe especial ou de recursos, na outra mantenedora. 

                                                 
337 A estrutura desta seção é composta pelos dados qualitativos coletados nos municípios-pólo, especialmente, nas 
Secretarias Municipais de Educação e nas Coordenadorias Regionais de Educação. Em Santo Ângelo, foram 
formalmente entrevistadas: Lourdes Chiogna, Coordenadora do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade e 
responsável pela Supervisão da Inclusão da SMED; Claudete Maria Silva da Cruz, Coordenadora da Educação Especial - 
14ª CRE. Data: julho e outubro de 2006. 
338 Na pesquisa realizada, também é o caso dos municípios de Cruz Alta, Estrela e Uruguaiana. 
339 É interessante observar os registros do Censo Escolar, por exemplo, no qual grande parte das “matrículas em 
educação especial” são “zeradas” na dependência municipal. Quando existe um número determinado de matrículas 
neste caso, estas dizem respeito às matrículas em “escolas especiais”, registradas pela esfera municipal, mas 
oferecidas em instituições privadas de cunho filantrópico [é o caso das APAE, por exemplo], destacando o 
fenômeno da “publicização” do atendimento privado na educação especial [público não-estatal]. Isto é característico 
no município de Santo Ângelo. 



 

 

 No âmbito municipal, portanto, encontravam-se registros de matrícula de alunos com 

deficiência física, deficiência visual e deficiência auditiva, inclusive nas creches, as quais não eram 

contabilizadas como matrículas de educação especial, pois o município nunca teve classes e/ou 

escolas especiais. Com o passar do tempo, estes alunos vinculados à esfera municipal passaram a 

receber apoio pedagógico nas classes de recursos que foram sendo implantadas na mantenedora 

estadual, com a realização informal de algumas adaptações realizadas entre os professores das 

escolas de ambas as redes, especialmente, com a iniciativa das professoras da rede estadual, pois o 

município também não tinha professores com formação específica nesta área. Atualmente, a 

esfera estadual continua fazendo os apoios pedagógicos específicos e ainda não há levantamento 

preciso sobre os alunos com NEE que estão sem acesso à escola; em Santo Ângelo também se 

constata, pois, a ocorrência do que foi chamado de fenômeno da “integração não-planejada”340 

(Odeh, 2000). 

Do ponto de vista histórico-institucional341, a primeira instituição a ser reconhecida para 

funcionamento como escola especial é a escola Raio de Sol, mantida pela APAE, no ano de 1981342. 

No ano seguinte, ocorre um impulso à especialização de professores em educação especial no 

município, através da autorização de desenvolvimento de Estudos Adicionais343 para a habilitação 

Magistério de 1ª a 4ª série, realizada pela instituição de ensino superior local. 

Em 1993 é autorizado o funcionamento da classe especial para deficientes mentais 

educáveis344 em escola estadual de 1º e 2º graus e, em 1996, outra classe especial345, de caráter 

generalista, também em escola estadual. 

                                                 
340 Através de uma análise de indicadores quantitativos, a autora mostra que os alunos “da educação especial” têm 
presença incerta nas estatísticas educacionais, considerando-se a reduzida oferta de serviços, as limitações no 
processo de identificação desses alunos e a extrema precariedade numérica de efetivo atendimento. Supostamente, 
estes alunos já estão freqüentando as escolas de ensino comum muitas vezes, reconhecidos apenas como os “alunos 
que não aprendem”, sem identificação como alunos que necessitam de atendimento especializado suplementar. In: 
ODEH, M. O atendimento educacional para crianças no hemisfério sul e a integração não-planejada: implicações 
para as propostas de integração escolar. Revista Brasileira de Educação Especial, s.l., n. 6, 2000, p. 27-42. 
341 As informações sobre criação e autorização de funcionamento de classes e escolas especiais no Rio Grande do 
Sul, tanto as mantidas pelo Estado quanto pelo município, foram sistematizadas em pesquisa anterior para o Curso 
de Mestrado [BRIZOLLA, 2000], a partir do ano de 1967 até 1999. Para a pesquisa atual, estas referências foram 
reconsultadas e atualizadas no período 2000 a 2006. Até o ano de 1999, a fonte das informações era o CEED/RS - 
Conselho Estadual de Educação do RS, que as registrava nos Documentários; na investigação atual, além deste espaço, 
foi preciso recorrer a mais uma fonte de dados - Divisão de Educação Especial [Secretaria Estadual da Educação do RS] 
porque, a partir de 1999, o CEED/RS passa a delegar a avaliação dos processos e autorizações dos espaços 
especializados para a Secretaria, com exceção para o registro de novas escolas especiais. No Rio Grande do Sul, as 
Salas de Recursos foram oficialmente consideradas como forma alternativa de atendimento ao aluno “portador” de 
deficiência no ano de 1991, pelo Parecer CEED/RS n. 1.130/91. 
342 Parecer CEED/RS n. 967/81. 
343 Parecer CEED/RS n. 80/82. 
344 Parecer CEED/RS n. 700/93. 
345 Parecer CEED/RS n. 647/96. 



 

 

 A partir do ano 2000, iniciam-se as implantações de salas de recursos estaduais, conforme 

segue: 

ANO Nº. ÁREA 
01 Deficiência Mental  

2001 01 Deficiência Visual 
01 Deficiência Auditiva  

2002 01 Deficiência Auditiva - Classe Especial 

 

 Na opinião da Coordenadora, a história da educação especial no município inicia-se, 

efetivamente, enquanto uma política pública, juntamente com a adesão do município ao 

Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, no ano de 2005; com o impulso do compromisso 

firmado, ocorre inicialmente uma reestruturação na própria SMEd, com a implantação de uma 

estrutura para as ações vinculadas à educação especial, denominada de Supervisão da Inclusão e a 

instalação de um espaço, no prédio da Secretaria, denominado de Sala de Inclusão346. É neste 

espaço físico que foi montada a sala de recursos multifuncional subsidiada pela SEESP/MEC. 

 Em relação ao Programa, a SMEd posiciona-o como “peça fundamental para início da 

inclusão escolar no âmbito municipal”; mesmo ainda não havendo legislação específica do 

município para a área da educação especial, esta modalidade passou a ser encarada na amplitude 

do movimento de inclusão, ganhando notoriedade em relação à importância que tem na garantia 

do direito à educação. As críticas são pontuais, relacionadas apenas às questões da não 

participação de alguns municípios da área de abrangência em razão da distância geográfica em 

relação a Santo Ângelo. 

 A estrutura atual da rede municipal apresenta a seguinte configuração: 

 ◘ escolas 

 - vinte e cinco (25) escolas: dezesseis (16) na zona urbana e nove (09) na zona rural; 

 destas  escolas, oito (08) realizam atendimento a alunos com deficiência, em situação 

 de inclusão; 

 ◘ serviços de apoio347: 

                                                 
346

 Neste espaço são realizadas orientações às escolas da rede, além de ser um espaço de atendimento direto aos 
alunos com deficiência e demais necessidades especiais. Também é um espaço de investigação para conhecimento a 
respeito das questões que dizem respeito à aprendizagem destes alunos, objetivando a construção de propostas 
adequadas às suas características. Atendida pela Coordenadora da Supervisão de Inclusão [pedagoga, pós-graduada em 
educação], psicóloga com formação em educação especial e professora com especialização na área da educação 
especial. 
347 De acordo com a Coordenadora da Supervisão de Inclusão da SMED, a comunidade surda local tem realizado 
manifestações reivindicando a criação de uma escola especial para surdos. Na administração atual, ainda não há 
consenso a respeito da aceitação, ou não, da proposta. 



 

 

 - não há classes especiais e/ou escolas especiais municipais;  

 - uma (01) sala de recursos multifuncional. 

 ◘ alunos: treze (13) alunos com deficiência348 incluídos nas classes comuns. 

 Em relação aos serviços de natureza multidisciplinar, em parceria com o Ministério da 

Educação e da Saúde, o município oferece vagas para avaliação e atendimento nas áreas de 

fonoaudiologia, oftalmologia e otorrinolaringologia. 

 Mesmo com tantos desafios e ações a serem empreendidas na construção de um sistema 

educacional municipal inclusivo, a Coordenadora avalia que a presença de alunos com deficiência 

na escola comum é a forma mais adequada de sensibilização para a inclusão e para o conseqüente 

alcance desta meta. 

No que se refere ao âmbito da esfera estadual, Santo Ângelo também é município-pólo da 

região da 14ª CRE349 - Coordenadoria Regional de Educação. Concomitantemente à implementação do 

Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade no âmbito municipal, esta Coordenadoria realizou 

o projeto da gestão estadual350 na sua área de abrangência; nesta Coordenadoria, o projeto-piloto 

                                                 
348 Três (03) alunos com deficiência física; um (01) aluno com Síndrome de Down; dois (02) alunos com deficiência 
visual; três (03) alunos com deficiência auditiva; quatro (04) alunos com deficiência mental. Também é este o total de 
alunos com deficiência no município, visto que estes estão todos matriculados como alunos incluídos. 
349 Composta por doze (12) municípios quarenta e nove (49) unidades escolares. Na CRE existem nove (09) classes 
especiais e cinco (05) Salas de Recursos. 
350 Em 2004, a Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto Escrevendo a Educação 
Especial, executado pela equipe desta Divisão em parceria com o CAP [Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual], também pertencente ao Departamento Pedagógico da SE/RS. A 
justificativa do projeto está fundamentada num diagnóstico da realidade que apontava, dentre outros: - uma 
necessária revisão da dinâmica de trabalho realizado no espaço especializado; - a reduzida articulação entre este 
espaço com as escolas e as CRE nas diversas regiões do Estado; - um entendimento equivocado entre os professores 
da rede estadual quanto à centralização do processo de inclusão como uma medida relacionada tão somente ao aluno 
com necessidades especiais e à educação especial; - desconhecimento, por parte de muitos docentes, a respeito do 
sujeito focalizado pela educação especial e das competências, papéis e função do professor que atua na educação 
especial; - confusão conceitual entre inclusão e integração de alunos com necessidades especiais na rede regular de 
ensino, tanto na escola comum quanto na escola especial; - fragilidade na formalização de uma rede de atendimento 
que mantenha consenso entre os objetivos da educação especial e as necessidades demandadas pelo aluno, sua 
família e a escola dentro dos parâmetros filosóficos da Educação para Todos; - número insuficiente de profissionais 
compondo as equipes da Divisão de Educação Especial e CAP/RS diante da demanda por orientação in loco das 
trinta CRE. Sua operacionalização baseou-se em descentralização das ações, compartilhamento das responsabilidades 
e racionalização de recursos humanos e do contingente financeiro, através da organização de orientação à demanda a 
partir de cinco Núcleos Regionais. Os objetivos e metas foram: 1ª etapa - formalizar, de modo conjunto, um plano 
estratégico de metas e ações na educação especial entre as 30 CRE e Divisão de Educação Especial da SE; 2ª etapa - 
formalizar uma rede de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, envolvendo os 
profissionais das CRE e diretores de escolas; 3ª etapa - co-construção de uma rede de atendimento ao aluno com 
necessidades educacionais especiais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul a partir de estratégias elaboradas 
pelos profissionais que atuam nas CRE, equipes diretivas das escolas e professores de todos os níveis e modalidades 
do sistema estadual de ensino. Tivemos a oportunidade de acompanhar o 2º Encontro da 3ª Etapa [novembro de 
2006], onde foi realizada a culminância do projeto com a participação dos representantes de cada CRE; nesta 
oportunidade, foram realizadas apresentações sobre os projetos desenvolvidos em cada localidade, elaborados no 1º 
Encontro desta etapa, assim como uma avaliação geral da situação da inclusão escolar nos município de abrangência 
de cada Coordenadoria. As informações subsidiadas na íntegra estão no anexo C. 



 

 

de inclusão escolar foi implementado em duas escolas, nas quais os serviços de educação especial 

já existentes [classes especiais] são utilizados em trabalho de inclusão. 

 A trajetória do atendimento e dos serviços oferecidos na área da educação especial 

estadual deste município é marcada pela oferta de serviços nas classes especiais [a partir de 1984] e, 

mais atualmente, nas salas de recurso [para “deficientes mentais educáveis” e classes especiais para 

alunos surdos]. Nesta CRE, destaca-se a educação de alunos surdos351, para os quais foram 

implantadas salas de recurso, assim como para os alunos problemas de aprendizagem. Está em 

andamento a implantação de uma sala de recursos na área das Altas Habilidades. 

 Além das classes especiais e das salas de recurso, se faz apoio através do NTE - Núcleo de 

Apoio Tecnológico, composto por um grupo de técnicos de outras áreas: psicólogos, neuropediatras 

e psicopedagogos. Um outro serviço de apoio tradicional no município, tanto na parceria com o 

Estado quanto com o município é a APADA - Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, 

sediada em Santa Rosa [município vizinho], onde os alunos de toda região são atendidos na 

escolarização em nível de ensino médio352. 

 A estrutura atual da rede estadual353 apresenta a seguinte configuração: 

◘ escolas: quarenta e nove (49) escolas, sendo dezesseis (16) no município de Santo 

Ângelo; destas, oito (08) prestam atendimento a alunos com deficiência e demais 

necessidades educacionais especiais; 

 ◘ serviços de apoio: 

 - dez (10) classes especiais, sendo sete (07) na área de deficiência mental e três (03) 

 seriadas, para alunos surdos; 

 - seis (06) salas de recurso: duas (02) na área da surdez [anos iniciais e 5ª a 8ª série]; duas 

 (02) na área da deficiência mental [anos iniciais]; e duas (02) na área da deficiência visual. 

 ◘ alunos: 
                                                 
351 Em apenas uma escola, existem três classes especiais seriadas para estes alunos, nas quais é ofertada escolarização 
de 1ª a 4ª série por duas (02) professoras, formadas na área da educação especial e proficientes em Libras. A partir da 
5ª série estes alunos são encaminhados para escolarização nas classes regulares. O maior entrave à garantia desta 
continuidade de escolarização no ensino fundamental é a dificuldade de profissionais proficientes na Língua de 
Sinais. 
352 Um convênio entre os dois municípios garante o transporte escolar dos alunos de Santo Ângelo para realizar 
ensino médio na cidade de Santa Rosa. 
353 As informações relativas à dependência administrativa estadual apresentam sérias divergências entre os dados 
subsidiados pela 14ª Coordenadoria Regional de Educação e os dados coletados no Censo Escolar INEP/MEC 
[Preliminar 2006]. Consideramos este um sério fato na investigação da situação da política de inclusão escolar na rede 
estadual deste município, mas informamos ambos indicadores na íntegra em que foram recolhidos para que se 
perceba a incongruência. Apostamos na hipótese de não alimentação dos dados da esfera estadual da 14ª CRE junto 
à base de dados do INEP/MEC, ou, ainda, na hipótese de erro na informação subsidiada pela regional na 
informação ao Censo, ou, na ocasião desta pesquisa. 



 

 

 - doze mil e trezentos e dezessete (12.317) alunos nas escolas estaduais do município; 

 - cento e vinte e três (123) alunos com deficiência e demais necessidades educacionais 

 especiais no município354; 

 - duzentos e noventa e nove (299) alunos com deficiência355 incluídos nas classes comuns. 

 Os demais serviços de apoio pedagógico oferecidos na rede estadual são de 

psicopedagogia, psicologia e orientação educacional. Em relação aos serviços de natureza 

multidisciplinar, estes são conveniados com a APAE356, onde os alunos das escolas estaduais 

recebem serviços de neurologia, psiquiatria, fonoaudiologia, psicologia e hiperdanciometria. 

 Em relação ao processo de inclusão na esfera estadual, a Coordenadora relata que uma 

das maiores dificuldades do processo é a resistência do professores de educação especial em 

relação à transformação das classes especiais em classes de/para apoio à educação realizada nas 

classes comuns. Neste sentido, o processo de extinção destas classes e remodelagem em serviços 

de apoio não tem sido desenvolvido no âmbito da CRE; isto justifica o tímido aumento de 

matrículas em situação de inclusão na região e, igualmente, no município de Santo Ângelo. 

Existe, paralelamente a isto, uma dificuldade considerável por parte dos professores das classes 

comuns no atendimento de alunos com deficiência e demais necessidades educacionais 

especiais357. 

                                                 
354 Neste quesito, há uma discrepância imensa entre as informações cedidas pela CRE e as coletadas no Censo 
INEP/MEC [2006]. Vide gráficos finais. 
355 Duzentos e nove (209) alunos com deficiência múltipla e/ou distúrbio de conduta; quinze (15) alunos com 
deficiência física; sessenta e três (63) alunos com deficiência visual; quinze (15) alunos com deficiência auditiva; um 
(01) aluno com altas habilidades; três (03) alunos com deficiência mental; um (01) aluno com autismo. Neste quesito, 
há uma discrepância enorme entre as informações cedidas pela CRE e as coletadas no Censo INEP/MEC [2006]. 
Acredita-se que o dado informado seja relativo a todos os municípios da 14ª CRE e não apenas da cidade de Santo 
Ângelo. Vide gráficos finais. 
356 A educação pública estadual deste município tem uma parceria antiga com a APAE de Santo Ângelo, em forma 
de convênio para realização de avaliações de alunos, com contrapartida da cedência de professores estaduais para a 
instituição. Esta instituição é pioneira no atendimento aos alunos com deficiência e demais necessidades educacionais 
especiais, tendo sido a primeira instituição do gênero, na região. A maioria dos alunos matriculados na APAE 
freqüenta este espaço de forma exclusiva, sem matrícula regular no ensino comum. A Coordenadora da esfera 
municipal ainda relata certa resistência da APAE em relação ao movimento de inclusão. 
357 A Coordenadora exemplifica a questão relatando que, das quatro (04) escolas escolhidas para participação no 
projeto-piloto de inclusão, apenas duas (02) estão participando. 



 

 

B. Aspectos político-pedagógicos das mudanças na gestão para a estruturação do 

sistema educacional inclusivo: ações desenvolvidas pela esfera municipal para 

garantia do acesso e da permanência358 

 

[ Acesso e Permanência 

 

Conforme apreciação do percurso de implementação relatado no item anterior, este 

município-pólo utilizou-se do Programa em tela muito mais como uma ferramenta de diagnóstico da 

realidade e de sensibilização da temática do que propriamente como uma ferramenta de orientação 

pragmática. Senão observado o caminho percorrido, corre-se o risco de dizer que este município 

tenha realizado poucas ações efetivas em relação ao acesso e à permanência. Assim, a 

configuração atual local permitiu, nos três anos de trabalho com o Programa, uma aproximação à 

discussão da política de inclusão escolar, até então, inexistente enquanto uma política pública na 

esfera municipal. Neste sentido, portanto, cumpre que se indiquem as ações preliminares já 

desenvolvidas e as que estão em fase de providências pelo município para a construção de um 

sistema educacional inclusivo. 

De acordo com o momento atual da já comentada política de inclusão escolar no 

município ainda não foram desenvolvidas ações de adequações e/ou alterações curriculares 

significativas na gestão da rede municipal ou nas unidades escolares. Como foi enfatizado, a 

circunstância atual promoveu um movimento de diagnose e reflexão destas questões, assim como 

uma abertura das possibilidades educacionais. 

Como primeiras iniciativas efetivadas e/ou já implementadas, destacamos: 

◘ implantação e estruturação da Sala de Inclusão na estrutura da SMEd; 

                                                 
358 Como instrumentos analíticos de construção dos contextos políticos dos municípios-pólo, utilizamos os 
elementos do Direito Educacional que fazem referência às questões do acesso e da permanência dos alunos com deficiência 
em seus processos de escolarização; desta forma, acesso e permanência foram considerados neste trabalho como os dois 
grandes eixos para a efetivação de um sistema educacional inclusivo. A partir destes dois ícones, portanto, 
esquematizaram-se algumas categorias já disponibilizadas pela vasta literatura sobre inclusão, como ferramentas 
auxiliares para a construção dos “contextos glocais”, selecionando as ações relatadas nos municípios-pólo, as 
quais foram enquadradas numa ou noutra categoria: 1. questões gerais para o acesso; 2. questões relativas à 
permanência: estruturação pedagógico-administrativa [planejamento; capacitação e qualificação de recursos humanos; 
estrutura pedagógica - Apoio Pedagógico Específico]; currículo [adequações de pequeno e grande porte] e; áreas 
específicas. Espera-se, com esta estratégia, demonstrar um pouco da vicissitude local e sua aproximação ou 
distanciamento do panorama global. Além disso, atentou-se para o indicativo do Programa em relação aos elementos 
apontados como fundamentais à construção de sistemas educacionais inclusivos: mudanças na gestão, na formação de 
professores e nas metodologias. 



 

 

◘ implantação de equipe multidisciplinar municipal, através da formalização do convênio 

informal já existente com a APAE para fins de atendimento clínico [“consultas”], em 

troca da cedência de professores municipais para atuação na instituição [atualmente, estes 

professores cedidos não têm formação pedagógica específica]; 

◘ estabelecimento e/ou formalização de parcerias: 

- com universidade local [URI - Universidade Regional Integrada] para formação de 

professores; 

- com APAE local; 

- com APADA [de Santa Rosa]. 

◘ aquisição de recursos: máquina Braile para aluna com cegueira, incluída no ensino 

fundamental, como recurso para apoio à continuidade da escolarização; 

  

|questões relativas à estruturação pedagógico-administrativa359: não foram relatadas 

ações específicas. 

1. Planejamento;  

2. Capacitação e qualificação de recursos humanos 

3. Estrutura pedagógica: APE [Apoio Pedagógico Específico] 

 

|questões relativas ao currículo360: adequações de pequeno361 e grande362 porte: não 

foram relatadas ações específicas. 

                                                 
359 Neste quesito, “reestruturação pedagógico-administrativa” significa toda e qualquer revisão ou reformulação 
tomada em relação a aspectos gerenciais e administrativos nas unidades escolares ou no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, tanto em termos de redistribuição, contratação ou alocação de recursos humanos quanto de 
medidas de infra-estrutura em geral, como quaisquer outras ações de formação para garantir a permanência do aluno 
no processo educacional. 
360 Para este quesito, utilizamos as orientações vigentes no país, normatizadas pelo documento Adaptações Curriculares 
[1999], o qual também é uma das bases de orientação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, conforme 
segue: “As adequações curriculares constituem (...) possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário, para 
torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um 
currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas 
circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em 
critérios que definem: • o que o aluno deve aprender; • como e quando aprender; • que formas de organização do 
ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; • como e quando avaliar o aluno. Para que alunos com 
necessidades educacionais especiais possam participar integralmente em um ambiente rico de oportunidades 
educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, destacando-se entre eles: • a 
preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores; • o apoio adequado e recursos especializados, 
quando forem necessários; • as adequações curriculares e de acesso ao currículo. Algumas características curriculares 



 

 

|questões educacionais em áreas específicas e outras necessidades 

◘ destaque para a educação de surdos. 

 

Relacionando, finalmente, o contexto local do município de Santo Ângelo às informações 

censitárias e a sua história educacional político-institucional, encontramos uma rede de educação na qual 

os serviços educacionais especializados, sejam os oferecidos em espaços segregados, sejam 

aqueles oferecidos no ensino comum [sob a forma de apoio pedagógico específico nas salas de 

recursos], iniciou e ainda continua vinculado à esfera estadual [através das classes especiais] e da 

esfera privada, na qual a APAE do município responde pelas matrículas totais sistematizadas pelo 

Censo. Portanto, a esfera municipal ainda apresenta tímida participação nesta modalidade de 

educação, apesar do avanço significativo que logrou a este respeito nos três últimos anos. Neste 

município também encontramos uma híbrida relação entre o público e o privado na questão do 

atendimento nesta modalidade, que favoreceu o reconhecimento da APAE local como a “escola 

pública” para os alunos com deficiência. 

                                                                                                                                                         
facilitam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, dentre elas: • Flexibilidade; • Acomodação 
do trabalho previsto às necessidades dos alunos; • Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. As adequações 
curriculares apóiam-se nesses pressupostos para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, 
objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Estão 
focalizadas, portanto, na interação entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem 
propiciadas. Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou de situações especiais de educação 
realizando-se, preferencialmente, em ambiente o menos restritivo e pelo menor período de tempo, de modo a 
favorecer a promoção do aluno a formas cada vez mais comuns de ensino (...) As adaptações curriculares não devem 
ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 
aluno. Realizam-se em três níveis: • no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); • no currículo desenvolvido 
na sala de aula; • no nível individual” (BRASIL, MEC/SEESP, 2006, p. 61-8). Neste caso, estamos trabalhando com 
a idéia da gestão municipal como elemento de divulgação e co-promotor destas adequações nas unidades escolares. 
361 Aqui, agrupamos todas as ações relatadas e desenvolvidas pelo município em termos das várias adequações deste 
porte: - organizativas [agrupamentos dos alunos; organização didática da aula; organização do espaço e dos 
períodos das atividades]; relativas aos objetivos e conteúdos [priorização de áreas ou unidades de conteúdos; 
priorização de tipos de conteúdos; priorização de objetivos; seqüenciação; e eliminação de conteúdos secundários]; 
avaliativas [adequação de técnicas e instrumentos; modificação de técnicas e instrumentos; nos procedimentos 
didáticos e nas atividades; modificação de procedimentos; introdução de atividades alternativas às previstas; 
introdução de atividades complementares às previstas; modificação do nível de complexidade das atividades; 
eliminação de componentes; seqüenciação de tarefas; facilitação dos planos de ação; adaptação dos materiais]; e de 
temporalidade [modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos previstos]. 
362 Nas adequações de grande porte agrupamos novamente as ações desenvolvidas pelo município que se enquadram 
no que descreve o documento das Adaptações Curriculares sobre as adequações deste porte: - nos elementos 
curriculares [objetivos; conteúdos; metodologia e organização didática; organização; avaliação; e temporalidade]. É 
neste domínio que estão previstas as adequações de maior impacto, para atender às necessidades especiais dos alunos 
quando estas forem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos significativas. De um 
modo geral constituem estratégias necessárias quando os alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, como 
resultado, entre outros fatores: • da discrepância entre as suas necessidades e as demandas das atividades e 
expectativas escolares; • da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, na medida do 
avanço na escolarização. Tais adequações focalizam as capacidades, o potencial, a zona de desenvolvimento proximal 
(nos termos de Vygotsky) e não se centralizam nas deficiências e limitações do aluno, como tradicionalmente ocorria. 



 

 

SANTO ÂNGELO 2006: SITUAÇÃO FINAL 
DE MATRÍCULAS

Ensino Fundamental Regular e Especial, 
Alunos Incluídos e Total de Alunos atendidos 

pela Educação Especial

Alunos EE
demais 
níveis
385

Alunos EE
Incluídos
12

Alunos EE
Ens.Fund.
197

Alunos EE
Total
397

Ens.Fund.
regular
11.797

Em termos do atendimento educacional especializado oferecido, considerando as três 

dependências administrativas, no ano de 2000 este município contava com  cento e noventa e 

nove (199) matrículas em escolas especiais e mais setenta e sete (77) matrículas em classes 

especiais, totalizando duzentos e setenta e seis (276) matrículas em espaços segregados. 

Em 2005, este número subiu para trezentos e oitenta e sete (387) matrículas, sendo trezentas 

e seis (306) nas escolas especiais e oitenta e uma (81) nas classes especiais. É possível perceber 

uma manutenção nos dados, com um pequeno aumento da oferta da modalidade. Às trezentas e 

oitenta e sete (387) matrículas somam-se quatro (04) matrículas nas classes comuns363, quando o 

município chega à marca de trezentos e noventa e um (391) alunos com alguma deficiência 

matriculados no município. 

O perfil do atendimento em educação especial no contexto geral do ensino fundamental 

regular do município, de acordo com os resultados preliminares do Censo Escolar 2006, aponta a 

seguinte configuração:  

 

  

 

 

    

    

    

   

 

 

 

 

 

Da totalidade de aproximadamente doze mil (11.797) matrículas no ensino fundamental, 

cento e noventa e sete (197) são de alunos com deficiência matriculados em classes e/ou escolas 

                                                 
363 O número de matrículas de alunos “incluídos” passou a ser contabilizado no Censo Escolar a partir de 2004. 



 

 

SANTO ÂNGELO 2006: Matrículas 
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Privada
1.346
11%

Municipal
4.214
36%

Estadual
6.237
53%

SANTO ÂNGELO 2006: Matrículas 
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Municipal
0
0%

Estadual
62
31%

Privada
135
69%

SANTO ÂNGELO 2006: Matrículas 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

(INCLUÍDOS)

Estadual
0
0%

Municipal
11
92%

Privada
1
8%

especiais; os alunos “incluídos”364 no ensino fundamental regular contabilizam apenas doze (12) 

matrículas. A esfera estadual contabiliza o maior número de matrículas no ensino fundamental. 

Já em relação às matrículas de ensino fundamental realizadas exclusivamente em classes 

e/ou escolas especiais, estas são divididas apenas entre as esferas estadual [31%] e privada [69%], 

uma vez que a esfera municipal não tem classes e/ou escolas especiais. É fato, pois, o alto índice 

de alunos com deficiência e demais necessidades educacionais especiais ainda freqüentando 

serviços segregados neste nível de ensino, dado às características da modalidade de educação 

especial nos dois âmbitos citados. 

 

 

 

 

Em relação aos alunos com deficiência que foram contabilizados como matrícula de 

educação especial pelo Censo, porém, “incluídos”, a realidade do município está demonstrada no 

gráfico que segue.  

O índice de matrículas nesta condição apontado 

pelo Censo INEP/MEC é irrisório frente ao 

número total de alunos com deficiência 

matriculados neste município. Nesta 

configuração, estas matrículas predominam 

exclusivamente na esfera municipal e inexistem na 

esfera estadual, um fato peculiar nos municípios 

analisados365. 

  

                                                 
364 No Censo Escolar INEP/MEC, os dados dos alunos “incluídos” aparecem em item anterior ao total do ensino 
fundamental, como categoria da educação especial, posição que pode acarretar alguma distorção de interpretação. 
365 Voltamos a referir, aqui, a total discrepância entre os dados coletados no INEP/MEC e os dados subsidiados pela 
Coordenação da Educação Especial da 14ª CRE, o que implica a necessidade de revisão e verificação aprofundada 
destes dados. 



 

 

SANTO ÂNGELO 2006: TOTAL ALUNOS 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Privada
313
79%

Municipal
11
3%

Estadual
73
18%

 Finalmente, um último dado que contribui com a análise da situação do município frente 

às políticas públicas de inclusão escolar: o total de alunos com alguma deficiência, considerando 

os alunos matriculados no ensino fundamental especial, mais os alunos “incluídos” e os dos 

demais níveis e/ou modalidades.  

O último levantamento aponta aproximadamente 

quatrocentos (397) alunos com deficiência e 

demais necessidades educacionais especiais, com a 

maioria das matrículas vinculadas à esfera privada. 

Considerando que nesta esfera o atendimento em 

situação comum de ensino é praticamente 

inexistente, pode-se dizer que a maior parte do 

contingente de alunos com deficiência deste 

município continua com atendimentos apartados 

à escola comum de referência. 

Para além destas conclusões, este dado também foi destacado para destacar a importância 

do planejamento de políticas de apoio pedagógico específico e de formação de professores, uma vez que, 

independentemente do lócus de inserção [classes comuns ou classes e escolas especiais], estes 

alunos apresentam algumas necessidades específicas durante o processo de escolarização, as quais 

não sendo devidamente contempladas acarretam em barreiras à aprendizagem. Isto posto, é 

fundamental considerar a totalidade destes alunos que já acessaram a escolarização por alguma via 

[comum ou especial] e a necessária provisão destes apoios para a garantia da permanência, com 

qualidade, para continuidade do processo de educação. 



 

 



 

 

[10] 

URUGUAIANA 

 

Município brasileiro, situado no extremo ocidental do estado do Rio Grande do 

Sul, junto à fronteira fluvial com a Argentina. A ponte internacional Rodo-

Ferroviária Getúlio Vargas/Agustín P. Justo, inaugurada em 21 de maio de 1947 

pelos presidentes Eurico Gaspar Dutra, do Brasil, e Juan Domingo Perón, da Argentina, sobre o 

rio Uruguai liga Uruguaiana à cidade argentina de Paso de los Libres. 

Uruguaiana faz fronteiras simultaneamente com a República 

Argentina e com a República Oriental do Uruguai. Até meados dos 

anos 90, fazia fronteira com a cidade uruguaia Bella Unión, através do 

distrito da Barra do Quaraí. Com a emancipação do distrito, em 1995, 

findou-se essa característica uruguaianense. 

O município é um dos maiores do estado, com uma área de 5.713 km² (pouco 

menor que a ilha de Chipre). A zona urbana do município ocupa uma área 

total de 45,3 km² e está dividida em 36 bairros. Uruguaiana é a maior cidade 

da região oeste do estado366. 

A cidade de Uruguaiana é cortada pelas estradas BR-290 e BR-472, e por uma 

ferrovia importante, todas elas com ligação à ponte internacional rodo-ferroviária sobre o Rio 

Uruguai. Também possui aeroporto internacional, e o Rio Uruguai é navegável por navios de 

baixo calado. 

Na economia uruguaianense destacam-se a cultura de arroz e o 

comércio exterior, este último devido à fronteira com a Argentina e 

fortalecido com o maior porto seco da América Latina, situado na saída 

da cidade (no início da rodovia que liga Uruguaiana a Alegrete e, mais 

adiante, Porto Alegre). 

                                                 
366 Curiosidade: ao contrário da maioria das outras cidades, que iniciaram como uma aldeia ou sede de um clã, depois 
cresceram lentamente e de maneira disforme, Uruguaiana teve sua área urbana projetada e sua localização 
estrategicamente escolhida (no século XIX as fronteiras precisavam de vigiância constante). Por esse motivo, todas 
as quadras das zonas centrais uruguaianenses possuem 110 metros de lado, e todas as outras medidas são 
padronizadas. Também é graças a esse planejamento que as calçadas e ruas uruguaianenses são amplas e espaçosas, 
um diferencial de Uruguaiana em comparação às cidades mais próximas. Em conseqüência de tudo isso, a 
trafegabilidade em Uruguaiana é bastante simplificada, sendo raro encontrar no interior da área urbana ruas sem 
saída ou de formato não-retilíneo. Uruguaiana foi a primeira cidade brasileira com essa característica de 
planejamento. 



 

 

|10.1 DADOS GERAIS367 
[Fonte: FEE - Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul] 

 

População Total (2005): 132.934 habitantes 

Área (2005): 5.715,8 km² 

Densidade Demográfica (2005): 23,3 hab/km² 

Taxa de analfabetismo (2000): 6,06 % 

Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 70,22 anos 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (2005): 22,11 por mil nascidos vivos 

PIBpm (2004): R$ mil 1.288.237 

PIB per capita (2004): R$ 9.651 

Data de criação: 29/05/1846 (Lei nº. 58) 

Município de origem: Alegrete. 

                                                 
367 Prefeito: José Francisco Sanchotene Felice. PSDB, no cargo até 2008. 



 

 

|10.2 DADOS EDUCACIONAIS 

10.2.1 PERFIL DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO368 

A. Informações censitárias: matrícula inicial em classes e escolas especiais, alunos “incluídos” e professores atuantes na Educação Especial 

QUADRO [1]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - CLASSES ESPECIAIS URUGUAIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
368 Os indicadores utilizados nesta compilação de dados são uma reprodução dos produzidos e utilizados pela Secretaria de Estado da Educação do RS; neste caso, foram mantidos, 
tanto em 2000 quanto em 2005, as designações atribuídas às deficiências e os critérios e a seqüência da distribuição dos elementos de pesquisa. FONTE: SIED/MEC - Censo 
Escolar 2000 e 2005 - Dados Finais. 
369

  Estes dados resultam da soma dos indicadores de Matrícula CLASSES ESPECIAIS - EF com Matrícula CLASSES ESPECIAIS [demais níveis e modalidades de educação]. 
370 Os dados dos alunos “INCLUÍDOS” foram retirados do Censo Escolar INEP/MEC. No controle da Secretaria Estadual de Educação esta categoria é encontrada como 
“ALUNOS ESPECIAIS CLASSE COMUM - com e sem APE”. 

COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO INDICADORES 

2000 2005369 

CLASSES ESPECIAIS CLASSES ESPECIAIS 

V A F M M
U 

S CT O C BV SS SL SC F M A SD M
U 

CT I
370 

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

6 16 0 0 58 0 0 0 8 3 32 4 0 0 54 1 1 5 0 36 

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

6 16 0 0 58 0 0 0 8 3 32 4 0 0 54 1 1 5 0 101 
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80 108 + 101: 209 



 

 

 

QUADRO [2]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - ESCOLAS ESPECIAIS URUGUAIANA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

ESCOLAS ESPECIAIS ESCOLAS ESPECIAIS 

V A F M MU S CT O C BV SS SL SC F M A SD MU CT  

REDE ESTADUAL REDE ESTADUAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

REDE PARTICULAR REDE PARTICULAR 

0 0 0 153 118 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
1 

4 26 38 5  

TOTAL ENTRE REDES TOTAL ENTRE REDES 

0 0 0 153 118 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
1 

4 26 38 5  
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271 115 



 

 

LEGENDAS 

2000 

V: VISUAL 

A: AUDITIVA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

MU: MÚLTIPLA 

S: SUPERDOTADO 

CT: CONDUTAS TÍPICAS 

O: OUTROS 

 

 

 

 

2005 

C: CEGUEIRA 

BV: BAIXA VISÃO 

SS: SURDEZ SEVERA/PROFUNDA 

SL: SURDEZ LEVE/MODERADA 

SC: SURDOCEGUEIRA 

F: FÍSICA 

M: MENTAL 

A: AUTISMO 

SD: SÍNDROME DE DOWN 

MU: MÚLTIPLA 

CT: CONDUTAS TÍPICAS  

I: “INCLUÍDOS" 

 
 

QUADRO [3]: ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - EE - PROFESSORES URUGUAIANA 

 

INDICADORES COMPARATIVO: EVOLUÇÃO DO PERÍODO 

2000 2005 

SEM Formação Específica SEM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 3 REDE ESTADUAL 0 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 0 

REDE PARTICULAR 1 REDE PARTICULAR 2 

TOTAL 4 TOTAL 2 

COM Formação Específica COM Formação Específica 

REDE ESTADUAL 8 REDE ESTADUAL 10 

REDE MUNICIPAL 0 REDE MUNICIPAL 0 

REDE PARTICULAR 7 REDE PARTICULAR 6 

TOTAL 15 TOTAL 16 
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TOTAL GERAL 19 TOTAL GERAL 18 

 



 

 

B. Resumo das informações censitárias 

QUADRO [4]: ALUNOS - EE URUGUAIANA 

Período: 2005 

TOTAIS CATEGORIAS REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A MATRÍCULAS 9.015 24.485 2.928 36.428 

B MATRÍCULAS NA EE 0 112 115 227 

C ALUNOS INCLUÍDOS 63 36 2 101 

 

QUADRO [5]: ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO URUGUAIANA 

Período: 2005 

CARACTERÍSTICA REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
PRIVADA 

TOTAL 

A SALA DE 
RECURSOS371 

04 01 0 05 

B CLASSES ESPECIAIS 0 06 0 06 

C ESCOLAS ESPECIAIS 0 0 01 01 

 

QUADRO [6]: DEMONSTRATIVO FINAL DA DEMANDA E DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO URUGUAIANA 

Período: 2005 

A ALUNOS DA REDE 36.428 

B ALUNOS COM MATRÍCULA EM EE 227 

C ALUNOS INCLUÍDOS 101 

D SALAS DE RECURSOS 05 

E CLASSES ESPECIAIS 06 

F ESCOLAS ESPECIAIS 01 

 

                                                 
371 A denominação encontrada varia entre Sala de Recursos, Sala de Integração e Recursos e Sala de Apoio Pedagógico. 



 

 

C. Características da APAE no município372 

 

Entidade filiada: Uruguaiana                Atualizado: mai/06 
Nome (Município): Uruguaiana                    Telefone: (55) 34122655 
Endereço: Av. Presidente Vargas, 2122 
E-mail: apae.uruguaiana@bnet.com.br  
CNPJ: 98418304/0001-78 
 
Nome do Presidente: Cerize da Silva Gutierrez  Telefone: 34123209 
Endereço:   
 
Nome do Vice Presidente:  Telefone:  
Endereço:  
 
Identificação da Escola 
Mantenedora de Escola (marcar com X): APAE (   )   /   Município (   ) 
 
Nome da Escola: E.E.E. Recanto Amigo - APAE Uruguaiana  
Endereço da Escola:  
Telefones da Escola: (55)   E-mail: apae.uruguaiana@bnet.com.br  
Nome do Diretor (atual) da Escola: Rubia Thaiane D. A. Gomes 
Telefone do diretor: 3412.2005 / 9944.3700 
 
Nº. Municípios atendidos pela APAE: 1 (Barra do Quarai) 
Nº. salas de aula: 4 
Nº. de alunos matriculados: 99 
Nº. alunos residentes zona rural: 3 
Tipo de oficinas mantidas: Trabalho manual, Padaria e Marcenaria 
Nº. alunos atendidos em oficinas: 42 
 
Nº. total de alunos incluídos na rede de ensino Estadual, Municipal e particular até 2006: 3 
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio com o Estado:  
Nº. de Bolsas de Estudo, convênio c/ o Município:  
 
Nº. no Censo Escolar do MEC: 43.179.096 
Nº. de Registro no CEED (Conselho de Educação do RS): 16.965/83 
 
Nº. de professores contratados: 5 
Nº. professores cedidos pelo Município: 2 
Nº. professores cedidos pelo Estado: 2 
Nº. total de professores: 9 
 
Nº. total de técnicos: 8 
Nº. de Voluntários: 1 
Nº. de outros empregados: 10 

                                                 
372 Informações cedidas pela Coordenação Pedagógica da Federação Estadual das APAES do Rio Grande do Sul. Esta 
instituição já é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação/RS. 



 

 

10.2.2 CAMINHOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

Com o propósito de agregar mais 

elementos à construção dos panoramas políticas 

locais de inclusão escolar373, esta seção foi 

estruturada a partir dos Relatórios do Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, construídos 

pelos municípios-pólo após a realização dos Cursos 

de Formação de Gestores e Educadores374, 

respectivamente, nos anos 2004, 2005 e 2006. 

Considerando os elementos exigidos aos 

municípios-pólo, este trabalho investigativo 

pautou-se em observar alguns elementos presentes 

na quasi-avaliação. 

 

                                                 
373 Consideramos que os referidos Relatórios também podem ser considerados fontes importantes dentre os textos 
políticos que fornecem, para além de dados e descrição de atividades realizadas, vestígios da concepção de educação 
inclusiva colaborando, desta forma, com a elucidação do paradigma local e das possíveis configurações políticas de 
inclusão escolar que deste decorrem. 
374 Conforme Documento Orientador: VI – DA FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES 
a) A formação dos gestores e educadores dos municípios-pólo, que integram o Programa Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade, se realiza a partir dos Seminários Nacionais de Formação de Gestores e Educadores e da sua 
disseminação nos municípios-pólo e nas respectivas áreas de abrangência. 
(...) 
c) O II Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores do Programa terá duração de 40h e certificado 
emitido pela SEESP/MEC. 
d) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser elaborados conforme orientações 
previstas no formulário (anexo II). 
e) Os projetos dos Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser enviados para o MEC/SEESP, 
conforme cronograma de execução (anexo III) e sua realização deverá acontecer após o parecer técnico da SEESP. 
f) O Curso de Formação de Gestores e Educadores dos municípios-pólo e da área de abrangência deverá acontecer 
em uma única ação. 
g) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão destinados aos professores que atuam nas classes 
comuns do ensino regular, educadores que atuam no apoio educacional especializado, diretores, coordenadores 
pedagógicos e demais profissionais da educação. 
h) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores do município pólo com os municípios da abrangência terão 
carga horária de 40 (quarenta) horas e a certificação aos cursistas deverá ser emitida pela secretaria de educação do 
município-pólo. 
i) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores serão coordenados pelos profissionais dos municípios-pólo 
designados pelos Secretários de Educação. 
j) Os Cursos de Formação de Gestores e Educadores deverão ser ministrados por profissionais com currículos que 
comprovem trabalhos desenvolvidos na área. 
k) Os professores instrutores dos cursos deverão abordar as temáticas a partir da concepção do Programa, que se 
fundamenta nas bases filosóficas da educação inclusiva. 



 

 

Nestes casos, as pesquisas limitam-se a responder perguntas muito simples, porém 
importantes do ponto de vista da geração de informações que permitam ampliar o 
estoque de conhecimento a respeito das ações do governo, das ações de formação e 
das ações e reações dos envolvidos no processo (professores, alunos, famílias, 
sociedade, etc.), viabilizando, desta forma, avaliações mais aprofundadas no futuro e 
maior transparência do processo. Efetivamente, devem responder às seguintes 
questões: (a) quantas pessoas são atendidas por um determinado programa; (b) como (de 
que maneira, através de quais mecanismos operacionais, institucionais, e financeiros, 
modo de gestão, etc.); (c) qual o montante de recursos alocados. Além disso, pode ser 
realizada uma análise de conteúdo do programa ou política, independentemente do timing 
de sua implementação: quais os valores ou princípios (de justiça, eqüidade social, etc.) são 
norteadores da política que o tornam preferível (ou não) a outro, sob a perspectiva da 
universalização da cidadania e da democratização do Estado (CASTRO, 1989 apud 
BRIZOLLA, 2005, p. 33). 

 

Do município de Uruguaiana foram obtidos alguns dados a partir dos Relatórios de 2005 

e 2006. Em relação à edição de 2004, não foi localizado o Relatório e as informações 

apresentadas foram retiradas do folder de divulgação do evento. 

 

|Contexto e objetivos das Formações 

 

◘ Contexto de realização: atendimento ao compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Uruguaiana e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial - SEESP. 

◘ Objetivos: 

Geral: Garantir o acesso e permanência de todas as crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais nos sistemas educacionais inclusivos e apoiar o 

processo de implementação nos municípios brasileiros. 

Específicos: 

- Informar e sensibilizar os novos gestores e educadores dos municípios-pólo e da área de 

abrangência sobre a importância do Programa; 

- Subsidiar filosófica e tecnicamente o processo de transformação de sistema educacional 

inclusivo. 

- Fortalecer as ações previstas para continuidade do programa. 

◘ Meta: Capacitar gestores e educadores e promover a educação inclusiva fundamentada 

no princípio da universalização do acesso á educação, na atenção à diversidade para garantir o 

acesso e permanência de todas as crianças, jovens e adultos portadores de necessidades 

educacionais especiais. 



 

 

[2004375 

 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 18, 19 e 20 de agosto 

(b) Número de participantes: não discriminado. 

(c) Atividades: palestras e debates 

(d) Temas e Capacitadores 

 

TEMAS CAPACITADORES 
Humanização das relações sociais - Construção de um 

mundo mais justo e solidário: diversidade humana na escola 
♦Professor. 

Diretrizes nacionais para a educação especial na educação 
básica: referenciais nacionais, estaduais e municipais 

♦Professora. Coordenadora da Divisão de 
Educação Especial Secretaria de Estado da 
Educação do RS. 

Educação Inclusiva: desafios, impasses, conquistas, valores 
e paradigmas 

♦Doutora em Educação. Professora. 

A complexidade do contexto atual e as condições de ser 
professor em situação de inclusão escolar 

♦Doutora em Educação. Professora. 

Educação na diversidade: a vivência do fazer pedagógico 
para a inclusão de alunos com necessidades especiais 

♦Não consta. 

Dizeres, saberes e fazeres do professor no contexto da 
inclusão escolar: relato de experiências 

♦Professora. 

 

|Avaliação e Considerações Finais: não disponibilizada no folder consultado. 

◘ Tópicos avaliados. 

◘ “Impressões” dos participantes 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no folder consultado. 

                                                 
375 Coordenação: Maria do Horto Trindade Mello. Secretário Municipal de Educação: José Américo Repiso e 
Silva. 



 

 

[2005376 

 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 26, 27, 28, 29 e 30 de setembro 

(b) Número de participantes: 

◘ duzentos e setenta (270) participantes: profissionais da educação das escolas municipais, 

estaduais, particulares e universidades; pedagogos; psicopedagogos; gestores; supervisores 

educacionais; orientadores educacionais; professores da educação infantil; professores do 

ensino fundamental das séries iniciais e finais; profissionais da saúde - psicólogos, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, eqüoterapeutas; assistentes sociais; profissionais de 

educação especial; representantes da APAE; pais de crianças portadoras de necessidades 

educacionais especiais; leigos; estudantes da Universidade Católica e dos Cursos de 

Pedagogia Séries Iniciais, Educação Infantil, Educação Física e outros estudantes da 

UFSM, do Curso de Educação Especial; 10ª CRE - Coordenadoria Regional de 

Educação, através de representantes de escolas estaduais; 

◘ trinta e quatro (34) participantes dos municípios da área de abrangência: Barra do 

Quaraí, Quaraí, Alegrete, Manoel Viana, São Francisco de Assis, Santiago, Maçambará, 

Itaqui, Itacurubi, São Borja, Santo Antônio das Missões, São Vicente do Sul, Dezesseis de 

Novembro, São Nicolau, Garruchos, Porto Xavier e Rosário do Sul. 

(c) Atividades: palestras, vivências e trocas de experiência e/ou oficinas. 

(d) Temas e Capacitadores 

 

TEMAS CAPACITADORES 
Paradigmas da deficiência, da educação 
especial e o processo de inclusão escolar 

♦Mestre em Educação. Especialista em 
Psicopedagogia. Graduação em Educação Especial. 

Desenvolvimento lingüístico dos surdos e 
educação 

♦Mestre em Educação. Especialista em Informática 
e Educação. Especialização em Educação 
Psicomotora. Graduação em Psicopedagogia. 

Dificuldade de Aprendizagem e o processo 
de Inclusão 

♦Mestre em Educação. Especialista em Educação 
Especial. Especialização em Psicopedagogia Clínica e 
Institucional. Graduação em Educação Especial. 

Autismo e Psicose ♦Especialista em Psiquiatria. Especialização e 
Graduação em Educação Especial. 

Inclusão educacional: Superdotação/Altas ♦Doutora em Educação. Mestre em Educação. 

                                                 
376 Coordenação: Sandra Gonçalves Krause. Secretário Municipal de Educação: Delmar Kaufmann. Idem em 2006. 



 

 

Habilidades/Talento: pressupostos e 
subsídios pra a ação docente 

Especialização em Educação Psicomotora. 
Graduação em Educação Especial e em Estudos 
Sociais. 

Deficiência Visual e Inclusão ♦Especialista em Educação Especial - área da Deficiência 
Visual. Graduação em Matemática. Membro da União da 
Federação Riograndense de Entidades de e para Cegos [FREC]. 

Educação Infantil no sistema educacional 
inclusivo 

♦Doutora em Educação. Mestre em Educação. 
Especialização em Educação Especial - área da 
Deficiência Mental. Graduação em Pedagogia. 

Diversidade e Diferença: linhas de fronteira 
para pensar a pedagogia e alteridade 

♦Doutora em Educação. Mestre em Educação. 
Graduação em Educação Especial. Intérprete de 
LIBRAS [FENEIS/RS]. 

 
Síndrome de Down e Inclusão 

♦Mestre em Educação. Especialista em Psicopedagogia 
Clínica. Especialização em Estimulação Precoce. 
Especialização em Educação Psicomotora. Graduação em 
Letras Português/Inglês. Terapeuta de casal e família. 

Escola e Família: compromisso 
comum em educação 

♦Mestre em Educação. Especialista em Psicopedagogia 
Clínica. Especialização em Estimulação Precoce. 
Especialização em Educação Psicomotora. Graduação em 
Letras Português/Inglês. Terapeuta de casal e família. 

 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
Inclusão do deficiente mental 
Inclusão do deficiente auditivo 
Inclusão do deficiente físico 
Inclusão da Síndrome de Down 
Inclusão do deficiente visual 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados: 

- avaliação global: programação, objetivos, aspectos teóricos x aplicação prática, subsídios, 

qualidade e pertinência do material didático, uso de recursos instrucionais, adequação das 

instalações. 

- avaliação das palestras de formação: domínio do assunto pelos palestrantes e clareza na 

exposição. 

- destaque para a orientação, compreensão e apoio recebido da Coordenação Geral de 

Articulação da Política de Inclusão/SEESP à Coordenação no município-pólo. 

◘ “Impressões” dos participantes 

Não consta no material pesquisado. Cita-se que a avaliação dos professores como um 

todo foi “plenamente satisfatório”. 



 

 

|Descrição das despesas 

Não discriminadas no Relatório disponibilizado. 

 

[2006 

 

|Desenvolvimento 

(a) Data da Capacitação: 10, 11, 12, 13 e 14 de julho 

(b) Número de participantes: 

◘ trezentos e cinqüenta (350) participantes: profissionais da educação das escolas 

municipais, estaduais, particulares; universidades; pedagogos; professores do ensino 

fundamental anos iniciais e finais, da EJA; profissionais da saúde - psicólogos, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, eqüoterapeutas; assistente social; profissionais de 

educação especial; representantes da APAE, pais de crianças com necessidades 

educacionais especiais; leigos; acadêmicos; 

◘ dezesseis (16) municípios da área de abrangência: Alecrim, Campina das Missões, 

Derrubadas, Miraguaí, Nova Esperança do Sul, Novo Machado, Pirapó, Porto Vera Cruz, 

Quevedos, Salvador das Missões, São José do Inhacorá, São Pedro do Butiá, Tiradentes 

do Sul, Toropi, Unistalda. Não compareceram os municípios Quevedos e Nova 

Esperança do Sul. Alegrete e Barra do Quaraí participaram como visitantes 

(c) Atividades: palestras, vivências e trocas de experiência e/ou oficinas. 

(d) Temas e Capacitadores 

TEMAS CAPACITADORES 
A Educação Inclusiva: aspectos históricos, 
políticos e operacionais do projeto à sua 

implementação na escola 

♦Doutor e mestre em Educação. Professor 
adjunto da Faculdade de Educação/UFRGS. 

Inclusão e avaliação de alunos com 
necessidades educacionais especiais 

♦Doutor e mestre em Educação. Professor 
adjunto da Faculdade de Educação/UFRGS. 

Inclusão de Alunos com Deficiência Visual ♦Orientadora Educacional. Diretora do Centro 
Louis Braille. 

Inclusão de alunos com deficiência auditiva ♦Mestre em Educação. Especialista em Educação 
de Surdos. Coordenadora do CAS e Diretora da 
FENEIS/RS. 

 
Questões estruturais psíquicas do 

desenvolvimento entre outros o Autismo 

♦Fonoaudióloga. Psicomotricista. Especialista em 
Educação Psicomotora. Membro da direção do 
Centro Lydia Coriat [Porto Alegre]. Professora e 
Coordenadora do Centro de Estudos Paulo Cezar 



 

 

D’Ávila Brandão [Centro Lydia Coriat]. 
 

Transtornos psíquicos subjetivos na Inclusão 
à Escolarização 

♦Fonoaudióloga. Psicomotricista. Especialista em 
Educação Psicomotora. Membro da direção do 
Centro Lydia Coriat [Porto Alegre]. Professora e 
Coordenadora do Centro de Estudos Paulo Cezar 
D’Ávila Brandão [Centro Lydia Coriat]. 

Tecnologias Assistivas no Processo 
Educacional 

♦Terapeuta Ocupacional. Especialista em Saúde. 
Terapeuta Ocupacional. Mestranda em Ciências 
Médicas. 

Dificuldades de Aprendizagem e a Inclusão ♦Pós-Graduação em Psicopedagogia. Graduação 
em Educação Especial. 

Inclusão: um desafio para os sistemas 
educacionais, educação infantil e a 

estimulação precoce 

♦Mestre em Educação. Especialista em Psicopedagogia 
Clínica. Especialização em Estimulação Precoce. 
Especialização em Educação Psicomotora. Graduação em 
Letras Português/Inglês. Terapeuta de casal e família. 

Atendimento Educacional 
Especializado ao Deficiente Mental 

♦Mestre em Educação. Especialista em Psicopedagogia 
Clínica. Especialização em Estimulação Precoce. 
Especialização em Educação Psicomotora. Graduação em 
Letras Português/Inglês. Terapeuta de casal e família. 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
Alfabetização para Surdos 

Inclusão da Síndrome de Down: mães de filhos com a síndrome incluídos em Educação Infantil Municipal e 
de escola particular 

 

|Avaliação e Considerações Finais 

◘ Tópicos avaliados: 

- avaliação global: programação, objetivos, aspectos teóricos x aplicação prática, subsídios, 

qualidade e pertinência do material didático, uso de recursos instrucionais, adequação das 

instalações. 

- avaliação das palestras de formação: domínio do assunto pelos palestrantes e clareza na 

exposição. 

- destaque para a orientação, compreensão e apoio recebido da Coordenação Geral de 

Articulação da Política de Inclusão/SEESP à Coordenação no município-pólo. 

◘ “Impressões” dos participantes 

Não consta no material pesquisado. Cita-se que a avaliação dos professores como um 

todo foi “plenamente satisfatório”. 

 

|Descrição das despesas: não discriminadas no Relatório disponibilizado. 



 

 

10.2.3 PERFIL DA POLÍTICA E GESTÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO377: ELEMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 

GLOCAL 

 

A. Aspectos históricos da educação especial 

 

De forma semelhante a outras localidades do Estado, a história da educação especial em 

Uruguaiana exemplifica o quadro histórico já identificado como predominante nas políticas 

públicas de educação especial do Estado. Conforme os registros oficiais, encontramos uma rede 

de educação com presença predominante da modalidade de educação especial concentrada na 

esfera estadual e na esfera privada. 

A inexistência de uma política de atendimento pedagógico público na esfera municipal, 

para alunos com deficiência e demais necessidades educacionais especiais, não é um fato 

incomum no espectro geral desta esfera administrativa. Conforme o movimento histórico-

político e institucional desta modalidade, a oferta de atendimento educacional especializado foi 

realizada em maior número pelas esferas estadual e/ou privada, na maioria incontestável dos 

municípios do Rio Grande do Sul378. Esta é uma “situação-padrão”: a restrição da oferta de 

serviços especializados. 

De certa maneira, pois, a evolução destas políticas em Uruguaiana acompanha a história 

das opções hegemônicas de atendimento já verificadas: ou os alunos eram encaminhados para o 

atendimento nas classes especiais estaduais, ou, à APAE ou, então, uma minoria era atendida 

aleatoriamente na própria rede municipal, todavia sem uma estrutura adequada, com orientações 

claras a respeito do atendimento educacional especializado necessário. 

Cumpre ressaltar, entretanto, que neste município podem ser verificadas algumas 

condições diferenciadas na situação acima referida, quando justaposto em relação aos demais 

                                                 
377 A estrutura desta seção é composta pelos dados qualitativos coletados nos municípios-pólo, especialmente, nas 
Secretarias Municipais de Educação e nas Coordenadorias Regionais de Educação. Em Uruguaiana, foram 
formalmente entrevistadas: Sandra Krause [Coordenadora do Programa; Orientadora educacional responsável pela Educação 
Especial/Depto. de Ensino/SEMED]; Marlene Goulart [Diretora do Departamento de Ensino/SEMED]; Mara Elaine 
Cardoso [Setor de Ensino Fundamental/Depto. de Ensino/SEMED]; Maristela Labrêa [Setor de Ensino no Meio 
Rural/SEMED]; Ângela Couto Colazzo, Coordenadora da Educação Especial - 10ª CRE. Data: outubro de 2006. 
378 É interessante observar os registros do Censo Escolar, por exemplo, onde grande parte das “matrículas em 
educação especial” são “zeradas” na dependência municipal. Quando existe um número determinado de matrículas 
neste caso, estas dizem respeito às matrículas em “escolas especiais”, registradas pela esfera municipal, mas 
oferecidas em instituições privadas de cunho filantrópico [é o caso das APAE, por exemplo], destacando o 
fenômeno da “publicização” do atendimento privado na educação especial [público não-estatal]. 



 

 

municípios que referiram esta característica. No caso de Uruguaiana, apesar de nunca terem sido 

criadas classes e/ou espaços especiais no âmbito das escolas municipais, os alunos com alguma 

deficiência e demais necessidades especiais sempre foram “atendidos” por esta rede de ensino, no 

sentido de que nunca houve uma política específica de “transferência” dos mesmos para as 

escolas estaduais379; de alguma maneira, o município registra um movimento de “acolhimento 

natural” de todo e qualquer aluno, sem contestar o direito ao atendimento educacional. 

Paralelamente a esta acolhida via matrícula dos alunos nas escolas municipais, os serviços 

especializados eram ofertados em acordo com a mantenedora estadual, nas classes especiais; o 

critério de matrícula destes alunos numa ou noutra rede, por parte da rede municipal, sempre foi 

uma decisão a ser tomada pela família. Em se confirmando o desejo de que o aluno fosse 

atendido na própria escola municipal, inclusive pelas questões de zoneamento, o município 

sempre teve uma compreensão e preocupação para com o direito deste aluno e sua 

responsabilidade em cumprir para com este dever, postura expressada na busca pelos acordos 

para atendimento especializado com a rede estadual e nas adequações informais que eram 

produzidas na própria rede municipal, pelos professores das turmas nas quais tais alunos eram 

matriculados. 

Desta forma, as entrevistadas salientam que as providências em relação a um trabalho 

pedagógico adequado para estes alunos, em termos de recursos e metodologias de apoio, sempre 

foi uma preocupação coletiva dos professores da rede, com especial destaque para as escolas 

localizadas na zona rural. Ainda que hoje o município reconheça a variada gama de apoios e 

alternativas existentes para a educação destes alunos e a necessária ampliação do investimento na 

oferta de serviços especializados, o município caracteriza-se, de uma maneira geral, pelo 

compromisso para com o atendimento dos alunos que a ele recorreram, tendo tido experiências 

exitosas neste propósito380. 

                                                 
379 Este fenômeno escolar foi registrado por Odeh (2000) que, através de uma análise de indicadores quantitativos, 
mostra que os alunos “da educação especial” têm presença incerta nas estatísticas educacionais, considerando-se a 
reduzida oferta de serviços, as limitações no processo de identificação desses alunos e a extrema precariedade 
numérica de efetivo atendimento. Supostamente, estes alunos já estão freqüentando as escolas de ensino comum 
muitas vezes, reconhecidos apenas como os “alunos que não aprendem”, sem identificação como alunos que 
necessitam de atendimento especializado suplementar. É o fenômeno da “integração não-planejada”. In: ODEH, 
M. O atendimento educacional para crianças no hemisfério sul e a integração não-planejada: implicações para as 
propostas de integração escolar. Revista Brasileira de Educação Especial, s.l., n. 6, 2000, p. 27-42. 
380 A Coordenadora do Programa salienta que em Uruguaiana as adequações curriculares salientadas com o processo 
de inclusão não se constituem como “novidade”, fato favorável à implementação das políticas atuais. Alguns 
exemplos relatados estão vinculados à educação rural, tradicional neste município, em função de suas características 
sócio-econômicas: nestas localidades, foram registrados casos de alunos com alguma deficiência [auditiva e visual, 
por exemplo] que foram atendidos pela própria unidade escolar da região de domicílio, geralmente, em escolas 
multisseriadas de 1ª a 4ª séries. Na opinião da responsável pelo Setor de Ensino no Meio Rural, Maristela Labrêa, a 
compreensão do fenômeno da inclusão escolar foi mediatizado pela referência da escola única, muito comum neste 
município, e pelas características de organização curricular destas unidades: - matrícula de alunos em idades antecipadas: 
aos cinco anos, por exemplo, muitas crianças já freqüentam a escola, acompanhando os irmãos mais velhos, por 



 

 

O primeiro registro histórico-institucional381 deste município data do ano de 1982, com a 

autorização de funcionamento de escola de 1º grau incompleto para educação especial382 [mantida 

pela APAE]. Depois de praticamente dez anos, os registros do CEED/RS apontam a autorização 

de funcionamento de classe de educação especial em escola estadual de 1ºgrau incompleto383. 

 A partir do ano 2000, iniciam-se as implantações de salas de recursos estaduais, conforme 

segue: 

ANO Nº. ÁREA 
2003 01 Deficiência Auditiva 

01 Deficiência Mental  
2004 01 Deficiência Visual 
2006 01 Altas Habilidades 

 

Durante a trajetória relatada, não foram firmados convênios formais com a única escola 

especial do município, a APAE, existindo apenas um termo de cooperação técnica, pelo qual se 

prevê cedência de professores municipais (02) em contrapartida de avaliações especializadas, se 

necessário, ou de atendimento clínico para o aluno matriculado na rede municipal. 

 A estrutura atual da rede municipal apresenta a seguinte configuração: 

 ◘ escolas 

- vinte e sete (27) escolas: dez (10) na zona rural, dez (10) na zona urbana e sete (07) 

escolas de educação infantil; destas escolas, vinte (20) realizam atendimento a alunos 

                                                                                                                                                         
necessidade da atividade profissional dos pais. Neste caso, os professores diversificam ainda mais a organização 
didático-metodológica para favorecer idades e níveis de aprendizagem diferentes; - regimentos escolares adequados a esta 
realidade: desde o início da década de 90, os regimentos estabelecem a curricularização de 1ª a 4ª séries, dividindo-a 
em Etapas I e II para alfabetização (1.600 horas), pós-alfabetização (3ª série) e sistematização do currículo (4ª série); - 
avaliação estruturada por conceitos [leitura, escrita e raciocínio lógico]. Em 1996, o ensino rural administrava vinte e 
cinco (25) escolas e aproximadamente quinhentos (500) alunos; depois de zoneamento, em 2006 eram dez (10) 
escolas e aproximadamente trezentos (300) alunos. Pela característica econômica das atividades do campo na região 
[plantação de arroz e pecuária] o município sempre enfrentou o desafio da rotatividade de alunos, advindos de 
cidades vizinhas e, inclusive, da região central do Estado, durante a época de safra, os quais acompanham as famílias 
que vêm trabalhar alguns meses em Uruguaiana. Atualmente, está em construção uma escola-pólo que assegure a 
continuidade da escolarização dos alunos nas próprias localidades, em nível de ensino médio. 
381 As informações sobre criação e autorização de funcionamento de classes e escolas especiais no Rio Grande do 
Sul, tanto as mantidas pelo Estado quanto pelo município, foram sistematizadas em pesquisa anterior para o Curso 
de Mestrado [BRIZOLLA, 2000], a partir do ano de 1967 até 1999. Para a pesquisa atual, estas referências foram 
reconsultadas e atualizadas no período 2000 a 2006. Até o ano de 1999, a fonte das informações era o CEED/RS - 
Conselho Estadual de Educação do RS, que as registrava nos Documentários; na investigação atual, além deste espaço, 
foi preciso recorrer a mais uma fonte de dados - Divisão de Educação Especial [Secretaria Estadual da Educação do RS] 
porque, a partir de 1999, o CEED/RS passa a delegar a avaliação dos processos e autorizações dos espaços 
especializados para a Secretaria, com exceção para o registro de novas escolas especiais. No Rio Grande do Sul, as 
Salas de Recursos foram oficialmente consideradas como forma alternativa de atendimento ao aluno “portador” de 
deficiência no ano de 1991, pelo Parecer CEED/RS n. 1.130/91. 
382 Parecer CEED/RS n. 1.062/82. 
383 Parecer CEED/RS n. 1.101/94. 



 

 

com deficiência, em situação de inclusão: a totalidade das escolas de ensino fundamental 

e educação infantil e três (03) escolas de ensino fundamental da zona rural;  

 ◘ serviços de apoio: 

 - não há classes especiais e/ou escolas especiais municipais;  

 - quatro (04) salas de recurso384. 

                                                 
384 De acordo com a LDO municipal, para o ano de 2007 está prevista a implantação de mais duas (02) Salas de 
Recurso, para Estimulação Precoce, na Educação Infantil. 



 

 

◘ alunos: 75 alunos 
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E.M.E.F. ALCEU WAMOSY        01 01  01 Não Não Não 
E.M.E.F. CABO LUIZ QUEVEDO OD 05  02 04      01 Não Não Não 
E.M.E.F. GENERAL OSÓRIO      01 01 01   04 Sim Não Não 
E.M.E.F. DOM BOSCO     05   01   01 Não Não Não 
E.M.E.F. JOSÉ FCO. P. DA SILVA  02  02        Não Não Sim 
E.M.E.F. RUI BARBOSA OD     03      Não Não Não 
E.M.E.F. MOACYR R. MARTINS OD    02 05  01    Não Sim Sim 
E.M.E.F. OSVALDO CRUZ     01       Não Não Não 
E.M.E.F. CASTELO BRANCO OD  02 02 01      01 Não Sim Sim 
E.M.E.F. localizada no CAIC  01 01 02 01  01     Não Não Sim 
E.M.E.I. TIA MERCEDES           01 Não Não Não 
E.M.E.I. TIA NINA            Não Não Não 
E.M.E.I. VOVÓ CHICA  01  01 02   01 01   Não Não Não 
E.M.E.I. SACI PERERÊ   01         Não Sim Não 
E.M.E.I. CASINHA DA EMÍLIA     01      04 Não Não Não 
E.M.E.I. CINDERELA        01    Não Não Não 
E.M.E.I. LOCALIZADA NO CAIC       01    01 Não Não Não 
EMEF. CRESPO DE OLIVEIRA         01   Não Não Não 
EMEF. SÃO PEDRO      01      Não Não Não 
EMEF. DOM FERNANDO            Não Sim Não 



O atendimento em educação especial na gestão da SEMED385 é considerado “área 

prioritária” e perpassa, portanto, todas as diretorias de ensino e as subdivisões. Não há, neste 

sentido, uma divisão específica na estrutura da Secretaria, mas um trabalho integrado por parte de 

todas as diretoras para com a modalidade. 

Em relação aos rumos da inclusão escolar no município, há uma forte política de criação 

de espaços de apoio e salas de recurso, sem a criação de classes e/ou escolas especiais. O 

município conta, ainda, com toda uma estrutura de outras ações [políticas locais] que favorecem o 

apoio ao educando, tais como: - Departamento de Assistência ao Educando; - Projetos de Meio-Ambiente e 

Sexualidade; - Programa Bilíngüe de Fronteira [a partir de 2005, para professores]. O maior entrave à 

inclusão é apontado pelas coordenadoras como sendo a gestão das escolas, principalmente, e 

alguns professores que ainda necessitam ser sensibilizados para a questão. 

 Segundo a Coordenadora, o Programa Educação Inclusiva constitui-se numa ferramenta 

fundamental para a fase de alicerce das questões educacionais inovadoras que já vinham sendo 

propostas no município. 

No que se refere ao âmbito da esfera estadual, Uruguaiana também é município-pólo da 

região da 10ª CRE - Coordenadoria Regional de Educação. Concomitantemente à implementação do 

Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade no âmbito municipal, esta Coordenadoria realizou 

o projeto da gestão estadual386 na sua área de abrangência; nesta Coordenadoria, o projeto-piloto 

                                                 
385 O Plano Municipal de Educação estava sendo finalizado no ano de 2006, com previsão de encaminhamento para 
legislação da rede municipal a partir de 2007. Portanto, a educação especial do município ainda era normatizada pelo 
Estado. A intenção da gestão atual é muito explícita em relação às providências em prol da construção de um sistema 
educacional inclusivo; o documento Lendo e Refletindo a Prática Docente - Formação Continuada 2005-2008 explicita o 
programa da SEMED para o período, com três metas centrais e respectivas ações. Na meta n. 2 [Garantir a 
PERMANÊNCIA regular dos alunos nas Escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental], o item 6 aponta: 
“Constituir equipe multidisciplinar para atendimento de alunos com necessidades educacionais”, assim como no 
item 7 se expressa o compromisso de: “Garantir assistência ao educando com necessidades especiais”. Na meta 3 
[Garantir EDUCAÇÃO DE QUALIDADE], as ações para esta área aparecem no item 5: “Implementar uma 
proposta de Educação Inclusiva”. Além disso, cada um dos departamentos da SEMED [Departamento de Ensino: 
Educação Infantil, Trabalho de Alfabetização, Trabalho de 3ª e 4ª Série, Trabalho no Meio Rural e áreas Específicas 
do currículo, Trabalho da SSE/SOE e Trabalho de Planejamento do Projeto Político-Pedagógico] estabeleceu ações 
específicas para a educação inclusiva de alunos com deficiências e demais necessidades educacionais especiais. 
386 Em 2004, a Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação lançou o projeto Escrevendo a Educação 
Especial, executado pela equipe desta Divisão em parceria com o CAP [Centro de Apoio Pedagógico para 
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual], também pertencente ao Departamento Pedagógico da SE/RS. A 
justificativa do projeto está fundamentada num diagnóstico da realidade que apontava, dentre outros: - uma 
necessária revisão da dinâmica de trabalho realizado no espaço especializado; - a reduzida articulação entre este 
espaço com as escolas e as CRE nas diversas regiões do Estado; - um entendimento equivocado entre os professores 
da rede estadual quanto à centralização do processo de inclusão como uma medida relacionada tão somente ao aluno 
com necessidades especiais e à educação especial; - desconhecimento, por parte de muitos docentes, a respeito do 
sujeito focalizado pela educação especial e das competências, papéis e função do professor que atua na educação 
especial; - confusão conceitual entre inclusão e integração de alunos com necessidades especiais na rede regular de 
ensino, tanto na escola comum quanto na escola especial; - fragilidade na formalização de uma rede de atendimento 
que mantenha consenso entre os objetivos da educação especial e as necessidades demandadas pelo aluno, sua 
família e a escola dentro dos parâmetros filosóficos da Educação para Todos; - número insuficiente de profissionais 



 

 

de inclusão escolar foi implementado em uma escola estadual em situação de exclusão, 

estigmatizada na comunidade onde se insere. Da mesma forma que em outras localidades, ainda é 

necessário investir muito na “sensibilização” dos professores para as questões relativas ao 

processo de inclusão escolas dos alunos com deficiência e demais necessidades educacionais 

especiais. 

A estrutura de serviços de educação especial na rede pública estadual de Uruguaiana 

caracteriza-se, portanto, pelo atendimento em classes especiais, iniciado na década de setenta com 

implantação das classes especiais por área de deficiências – deficiência mental, auditiva e visual - 

na Escola Estadual Marechal Cândido Rondon, até hoje referência no município. Há uma “tradição” 

na preferência por matricular as pessoas com deficiência nesta escola, tanto por parte da 

comunidade em geral quanto pelas famílias. Além da escola citada, existem mais quatro escolas 

estaduais com classes especiais. A 10ª Coordenadoria Regional de Educação é composta por cinco (05) 

municípios. Das sessenta e cinco (65) escolas da região, nove (09) oferecem serviços de 

educação especial, para um montante de trezentos e cinqüenta e seis (356) alunos. 

Em Uruguaiana, a rede estadual contabiliza aproximadamente vinte e cinco mil alunos 

(25.428). São trinta e três (33) estabelecimentos de ensino e cinco (05) destes têm 

matrículas em educação especial [classes especiais], recebendo cento e setenta e dois (172) 

alunos com estas características. Esta totalidade está dividida em duzentos e sete (207) alunos 

com deficiência mental, oitenta (80) alunos com deficiência visual e sessenta e cinco (65) 

alunos com deficiência auditiva. No ensino fundamental, são registradas cento e quarenta 

e três (143) matrículas. 

Em termos dos serviços oferecidos, em Uruguaiana existe uma (01) Sala de Recurso 

e seis (06) classes especiais: uma (02) para deficiência mental, (03) três para deficiência auditiva 

e uma (01) para deficiência visual. A escola especial registrada é a escola da APAE, com a qual a 

                                                                                                                                                         
compondo as equipes da Divisão de Educação Especial e CAP/RS diante da demanda por orientação in loco das 
trinta CRE. Sua operacionalização baseou-se em descentralização das ações, compartilhamento das responsabilidades 
e racionalização de recursos humanos e do contingente financeiro, através da organização de orientação à demanda a 
partir de cinco Núcleos Regionais. Os objetivos e metas foram: 1ª etapa - formalizar, de modo conjunto, um plano 
estratégico de metas e ações na educação especial entre as 30 CRE e Divisão de Educação Especial da SE; 2ª etapa - 
formalizar uma rede de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, envolvendo os 
profissionais das CRE e diretores de escolas; 3ª etapa - co-construção de uma rede de atendimento ao aluno com 
necessidades educacionais especiais nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul a partir de estratégias elaboradas 
pelos profissionais que atuam nas CRE, equipes diretivas das escolas e professores de todos os níveis e modalidades 
do sistema estadual de ensino. Tivemos a oportunidade de acompanhar o 2º Encontro da 3ª Etapa [novembro de 
2006], onde foi realizada a culminância do projeto com a participação dos representantes de cada CRE; nesta 
oportunidade, foram realizadas apresentações sobre os projetos desenvolvidos em cada localidade, elaborados no 1º 
Encontro desta etapa, assim como uma avaliação geral da situação da inclusão escolar nos município de abrangência 
de cada Coordenadoria. As informações subsidiadas na íntegra estão no anexo C. 



 

 

mantenedora estadual estabelece parceria de atendimento, com a cedência de duas (02) 

professoras em contrapartida por avaliações e atendimentos clínicos específicos. 

Segundo relato da Coordenadora, ainda não houve instalação de processo de 

transformação de classes especiais em classes de recursos. Considera que os maiores entraves ao 

processo de inclusão escolar são a resistência dos professores das classes especiais; as questões 

corporativas entre os professores especializados e os demais; e a presença de uma estrutura 

tradicional das escolas, nas questões do ensino e da aprendizagem. 

Em relação ao atendimento de alunos com deficiência na rede privada de Uruguaiana, não 

existe um controle efetivo e praticamente não ocorre, sendo inexpressivo o número de alunos 

que estejam freqüentando estas escolas; supõe-se que há alunos com estas características na 

educação infantil. Já houve episódios de negação de matrícula em uma das escolas privadas.  

 

B. Aspectos político-pedagógicos das mudanças na gestão para a estruturação do 

sistema educacional inclusivo: ações desenvolvidas pela esfera municipal para 

garantia do acesso e da permanência387  

Conforme apreciação do percurso de implementação relatado no item anterior, ainda que 

a situação geral do município de Uruguaiana refira atendimento para alunos com deficiência e 

demais necessidades educacionais especiais, estes foram realizados, até hoje, praticamente apenas 

na rede pública estadual e pela escola da APAE local. Neste sentido, no que diz respeito à 

configuração municipal, o Programa em tela também foi utilizado como uma ferramenta de 

diagnóstico da realidade e de sensibilização da temática. Se não observado o caminho percorrido, corre-

se o risco de dizer que este município tenha realizado poucas ações efetivas em relação ao acesso 

e à permanência. 

Percebe-se, por outro lado, que a configuração local permitiu, nos três anos de execução 

do Programa, uma aproximação muito pontual com a discussão da temática e com a política de 

                                                 
387 Como instrumentos analíticos de construção dos contextos políticos dos municípios-pólo, utilizamos os 
elementos do Direito Educacional que fazem referência às questões do acesso e da permanência dos alunos com deficiência 
em seus processos de escolarização; desta forma, acesso e permanência foram considerados neste trabalho como os dois 
grandes eixos para a efetivação de um sistema educacional inclusivo. A partir destes dois ícones, portanto, 
esquematizaram-se algumas categorias já disponibilizadas pela vasta literatura sobre inclusão, como ferramentas 
auxiliares para a construção dos “contextos glocais”, selecionando as ações relatadas nos municípios-pólo, as 
quais foram enquadradas numa ou noutra categoria: 1. questões gerais para o acesso; 2. questões relativas à 
permanência: estruturação pedagógico-administrativa [planejamento; capacitação e qualificação de recursos humanos; 
estrutura pedagógica - Apoio Pedagógico Específico]; currículo [adequações de pequeno e grande porte] e; áreas 
específicas. Espera-se, com esta estratégia, demonstrar um pouco da vicissitude local e sua aproximação ou 
distanciamento do panorama global. Além disso, atentou-se para o indicativo do Programa em relação aos elementos 
apontados como fundamentais à construção de sistemas educacionais inclusivos: mudanças na gestão, na formação de 
professores e nas metodologias. 



 

 

inclusão escolar, até então, pouco tensionadas na prática municipal, em termos de uma efetiva 

política pública. Neste sentido, portanto, cumpre que se indiquem as ações a serem 

providenciadas pelo município na construção de um sistema inclusivo, a partir da realidade 

percebida nas Formações e nas ações de desenvolvimento do Programa, assim como as que já 

estão em andamento, seja por força da ação do próprio Programa ou decididas pela própria 

política local da gestão atual. 

 

[Acesso 

Em termos de acesso, está em ação uma política de aumento da capacidade de vagas na 

rede. Dentre as providências, estão sendo realizados levantamento do espaço físico existente, 

visando a otimização destes espaços388.  

[Permanência389 

  

|questões relativas à estruturação pedagógico-administrativa390 

1. Planejamento 

Ação 1: Levantamento de alunos considerados da “educação especial”391   

Ação 2: Adequações na infra-estrutura [acessibilidade arquitetônica] das escolas 

 

2. Capacitação e qualificação de recursos humanos 

Ação 1 [permanente]: Política de Formação Continuada para professores da rede392  

                                                 
388 O município segue a norma da mantenedora estadual, pela qual não se pode ultrapassar os trinta e cinco (35) 
alunos por sala. Quando há um aluno com deficiência, calcula-se a redução de dois (02) alunos na turma por um (01) 
aluno com deficiência. 
389 Conforme o momento atual de desenvolvimento inicial das políticas de inclusão escolar no município, ainda são 
poucas as ações de adequações e/ou alterações curriculares específicas desenvolvidas na gestão da rede municipal ou 
nas unidades escolares. Como foi enfatizado, a circunstância atual promoveu um movimento de diagnose e reflexão a 
estas questões, assim como de abertura a estas possibilidades educacionais. 
390 Neste quesito, “reestruturação pedagógico-administrativa” significa toda e qualquer revisão ou reformulação 
tomada em relação a aspectos gerenciais e administrativos nas unidades escolares ou no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, tanto em termos de redistribuição, contratação ou alocação de recursos humanos quanto de 
medidas de infra-estrutura em geral, como quaisquer outras ações de formação para garantir a permanência do aluno 
no processo educacional. 
391 A equipe entrevistada tem clareza de que muitos dos alunos encaminhados para avaliação psicopedagógica não 
têm diagnóstico “oficial” de deficiência mental, sendo apoiados pedagogicamente, mas não necessariamente 
incluídos nas estatísticas, como por exemplo, os casos que de alunos com “dificuldades de aprendizagem”: muitos 
avaliados encaminhados não apresentam esta condição, estão apenas com dificuldades temporárias e circunstanciais. 
A rede procura orientar esta diferença, não acentuando o número de “casos”. 



 

 

 

3. Estrutura pedagógica: APE [Apoio Pedagógico Específico] 

Ação 1: Estrutura de estagiários assessores aos professores regentes393 

Ação 2: Sala de Recurso Multifuncional 

 

|questões relativas ao currículo394: adequações de pequeno395 e grande396 porte 

                                                                                                                                                         
392 A Formação Continuada é um dos pilares e compromisso da gestão atual, oficializado através de documento interno 
na SEMED, já nominado na nota 20. Além disso, a Secretaria tem investido nas capacitações externas, oferecidas 
pelo Ministério da Educação e pela FADERS. Atualmente, o município conta com quatro (04) professoras que 
ministram o atendimento educacional especializado: duas (02) psicopedagogas e outras duas (02) que estão 
atendendo em Salas de Recurso; ambas estão recebendo capacitação à distância realizada pelo Governo Federal 
[MEC]. Em dezembro de 2006 está prevista capacitação em Língua Brasileira de Sinais para todos os professores da 
rede. 
393 Esta experiência está sendo realizada em uma escola. Além disso, projeta-se a redução do número de alunos por 
turma, com garantia de apoio [conforme necessidade do aluno, políticas da escola, etc.]. 
394 Para este quesito, utilizamos as orientações vigentes no país, normatizadas pelo documento Adaptações Curriculares 
[1999], o qual também é uma das bases de orientação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, conforme 
segue: “As adequações curriculares constituem (...) possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário, para 
torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um 
currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas 
circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em 
critérios que definem: • o que o aluno deve aprender; • como e quando aprender; • que formas de organização do 
ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; • como e quando avaliar o aluno. Para que alunos com 
necessidades educacionais especiais possam participar integralmente em um ambiente rico de oportunidades 
educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser considerados, destacando-se entre eles: • a 
preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores; • o apoio adequado e recursos especializados, 
quando forem necessários; • as adequações curriculares e de acesso ao currículo. Algumas características curriculares 
facilitam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, dentre elas: • Flexibilidade; • Acomodação 
do trabalho previsto às necessidades dos alunos; • Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo. As adequações 
curriculares apóiam-se nesses pressupostos para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, 
objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Estão 
focalizadas, portanto, na interação entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem 
propiciadas. Devem ser destinadas aos que necessitam de serviços e/ou de situações especiais de educação 
realizando-se, preferencialmente, em ambiente o menos restritivo e pelo menor período de tempo, de modo a 
favorecer a promoção do aluno a formas cada vez mais comuns de ensino (...) As adaptações curriculares não devem 
ser entendidas como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 
aluno. Realizam-se em três níveis: • no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); • no currículo desenvolvido 
na sala de aula; • no nível individual” (BRASIL, MEC/SEESP, 2006, p. 61-8). Neste caso, estamos trabalhando com 
a idéia da gestão municipal como elemento de divulgação e co-promotor destas adequações nas unidades escolares. 
395 Aqui, agrupamos todas as ações relatadas e desenvolvidas pelo município em termos das várias adequações deste 
porte: - organizativas [agrupamentos dos alunos; organização didática da aula; organização do espaço e dos 
períodos das atividades]; relativas aos objetivos e conteúdos [priorização de áreas ou unidades de conteúdos; 
priorização de tipos de conteúdos; priorização de objetivos; seqüenciação; e eliminação de conteúdos secundários]; 
avaliativas [adequação de técnicas e instrumentos; modificação de técnicas e instrumentos; nos procedimentos 
didáticos e nas atividades; modificação de procedimentos; introdução de atividades alternativas às previstas; 
introdução de atividades complementares às previstas; modificação do nível de complexidade das atividades; 
eliminação de componentes; seqüenciação de tarefas; facilitação dos planos de ação; adaptação dos materiais]; e de 
temporalidade [modificação da temporalidade para determinados objetivos e conteúdos previstos]. 
396 Nas adequações de grande porte agrupamos novamente as ações desenvolvidas pelo município que se enquadram 
no que descreve o documento das Adaptações Curriculares sobre as adequações deste porte: - nos elementos 
curriculares [objetivos; conteúdos; metodologia e organização didática; organização; avaliação; e temporalidade]. É 
neste domínio que estão previstas as adequações de maior impacto, para atender às necessidades especiais dos alunos 



 

 

Não foram relatadas ações específicas neste quesito. Entretanto, salienta-se que está em 

construção uma escola-pólo modelo no município, onde toda a adaptação arquitetônica e nas 

demais áreas da acessibilidade estão sendo providenciadas. 

 

|questões educacionais em áreas específicas e outras necessidades 

◘ Educação de surdos: está sendo discutida no que diz respeito à implantação de espaços 

escolares separados, ou não. A comunidade surda local não manifesta esta intenção. 

 

Relacionando, finalmente, o contexto local do município de Uruguaiana às informações 

censitárias e a sua história educacional político-institucional, encontramos uma rede de educação com 

presença da modalidade de educação especial predominantemente na esfera estadual e na esfera 

privada, através da escola especial mantida pela APAE. O município aparece de forma 

diferenciada neste histórico, adotando uma postura que interpreta a modalidade como serviços de 

apoio e recursos, e não como um fim em si mesmo, localizada em espaços pré-determinados. 

Em termos do atendimento educacional especializado oferecido, considerando as três 

dependências administrativas, no ano de 2000 este município contava com duzentos e setenta e 

uma (271) matrículas em escolas especiais e mais oitenta (80) matrículas em classes especiais, 

totalizando trezentos e cinqüenta e uma (351) matrículas em espaços segregados. Em 

2005, este número diminuiu para duzentas e vinte e três (223) matrículas, sendo cento e 

quinze (115) nas escolas especiais e oitenta e cento e oito (108) nas classes especiais. Às duzentas 

e vinte e três (223) matrículas somam-se cento e uma (101) matrículas nas classes comuns397, 

quando o município chega à marca de trezentos e vinte e quatro (324) alunos com alguma 

deficiência matriculados no município. 

O perfil do atendimento em educação especial no contexto geral do ensino fundamental 

regular do município, de acordo com os resultados preliminares do Censo Escolar 2006, aponta a 

seguinte configuração: 

                                                                                                                                                         
quando estas forem mais acentuadas e não se solucionarem com medidas curriculares menos significativas. De um 
modo geral constituem estratégias necessárias quando os alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, como 
resultado, entre outros fatores: • da discrepância entre as suas necessidades e as demandas das atividades e 
expectativas escolares; • da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, na medida do 
avanço na escolarização. Tais adequações focalizam as capacidades, o potencial, a zona de desenvolvimento proximal 
(nos termos de Vygotsky) e não se centralizam nas deficiências e limitações do aluno, como tradicionalmente ocorria. 
397 O número de matrículas de alunos “incluídos” passou a ser contabilizado no Censo Escolar a partir de 2004. 



 

 

URUGUAIANA 2006: SITUAÇÃO FINAL DE 
MATRÍCULAS

Ensino Fundamental Regular e Especial, 
Alunos Incluídos e Total de Alunos atendidos 

pela Educação Especial

Alunos EE
demais 
níveis
262

Alunos EE
Incluídos
133

Alunos EE
Ens.Fund.

58

Alunos EE
Total
395

Ens.Fund.
regular
21.889

URUGUAIANA 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Privada
1.340
6%

Estadual
13.188
60%

Municipal
7.361
34%

URUGUAIANA 2006: Matrículas
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Estadual
58
100%

Municipal
0
0%

Privada
0
0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da totalidade de aproximadamente vinte e duas mil (21.889) matrículas no ensino 

fundamental, cinqüenta e oito (58) são de alunos com deficiência matriculados em classes e/ou 

escolas especiais; os alunos “incluídos”398 no ensino fundamental regular contabilizam 

aproximadamente cento e trinta (133) matrículas. A esfera estadual contabiliza mais da metade 

das matrículas no ensino fundamental. 

 

Já em relação às matrículas de ensino fundamental realizadas exclusivamente em classes 

e/ou escolas especiais, é a mantenedora estadual que contabiliza a totalidade das matrículas, em 

função de que a rede municipal não tem classes especiais e nunca registrou atendimentos a alunos 

                                                 
398 No Censo Escolar INEP/MEC, os dados dos alunos “incluídos” aparecem em item anterior ao total do ensino 
fundamental, como categoria da educação especial, posição que pode acarretar alguma distorção de interpretação. 



 

 

URUGUAIANA 2006: Matrículas 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

(INCLUÍDOS)

Estadual
54
41%

Municipal
76
57%

Privada
3
2%

URUGUAIANA 2006: TOTAL ALUNOS 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Municipal
76
19%

Privada
146
37% Estadual

173
44%

com deficiência nas matrículas da educação especial. Neste caso, pode-se afirmar que a grande 

maioria dos alunos com deficiência e demais necessidades educacionais especiais neste município 

está freqüentando serviços segregados neste nível de ensino, dado às características da 

modalidade de educação especial oferecida no âmbito estadual. 

Em relação aos alunos com deficiência que foram 

contabilizados como matrícula de educação 

especial pelo Censo, porém, “incluídos”, a 

realidade do município está demonstrada no 

gráfico que segue. 

As matrículas de alunos com deficiência, 

realizadas no âmbito do ensino comum, estão 

divididas entre as esferas municipal (57%) e 

estadual (41%), sendo inexpressiva a participação da esfera privada. Este parece ser um indicador 

importante na questão da garantia do acesso de alunos com deficiência à educação pública. 

 Finalmente, um último dado que contribui com a análise da situação do município frente 

às políticas públicas de inclusão escolar: o total de alunos com alguma deficiência, considerando 

os alunos matriculados no ensino fundamental especial, mais os alunos “incluídos” e os dos 

demais níveis e/ou modalidades.  

O último levantamento aponta aproximadamente 

400 alunos com alguma deficiência e demais 

necessidades educacionais especiais, com a maior 

parte das matrículas repartidas majoritariamente 

entre as esferas privada e estadual; com uma 

pequena vantagem, mas de importante reflexão, é 

a esfera estadual que agrega o maior número de 

alunos entre as duas. Considerando a “tradição” 

do atendimento praticado no Estado, na qual o 

atendimento em situação comum de ensino era praticamente inexistente, sendo praticado por 

décadas com certa exclusividade pela esfera privada, pode-se dizer que este dado demonstra certa 

tendência de reversão desta situação, em favor da garantia de acesso deste grupo de alunos à 

educação pública, na escola comum de referência. 

Para além destas conclusões, este dado também foi destacado para destacar a importância 

do planejamento de políticas de apoio pedagógico específico e de formação de professores, uma vez que, 



 

 

independentemente do lócus de inserção [classes comuns ou classes e escolas especiais], estes 

alunos apresentam algumas necessidades específicas durante o processo de escolarização, as quais 

não sendo devidamente contempladas acarretam em barreiras à aprendizagem. Isto posto, é 

fundamental considerar a totalidade destes alunos que já acessaram a escolarização por alguma via 

[comum ou especial] e a necessária provisão destes apoios para a garantia da permanência, com 

qualidade, para continuidade do processo de educação. 



 

 

 


