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1 INTRODUÇÃO 

 

“Inclusão social” e “educação inclusiva” são expressões que receberam 

seriedade na preleção de distintas correntes político-ideológicas e nas pesquisas e 

discussões ampliadas no campo teórico, nos derradeiros anos. É admissível 

compreender, portanto, experimentos em defini-las como considerações e 

apresentar caminhos para implantá-las na categoria de políticas. Contendas com 

tais intenções têm enfocado as chamadas “minorias” ou “grupos excluídos” que, em 

números, representam a maior parte da população mundial. É precisamente um 

check-up dessa fabricação de “exclusão social” que tem explicado o imperativo em 

se recomendar políticas que considerem a “inclusão social”. 

No presente trabalho, propor-se-á analisar as políticas de “inclusão” no Brasil, 

buscando compreender os procedimentos pelos quais se articulam à educação 

especial. 

O debate acerca da “educação inclusiva” se traz enfatizado neste campo, 

porém não sem controvérsia. Diagnósticos preliminares já aconselhavam 

determinadas questões de tensão, entre os quais sobressai o da inclusão de 



educação especial como “modalidade educacional” que permeia os discursos das 

políticas para o campo no domínio nacional.  

Tal análise deixou entender que as políticas de inclusão, da questão da sua 

conjectura, abrangem completamente os tipos de observação e atendimento 

educativos direcionados as pessoas com “necessidades educacionais especiais”, 

involuntariamente de permanecerem achados na rede regular de ensino ou em 

estabelecimentos especializadas. Essa altercação contrai maior complicação ao se 

ressaltar que a indicada educação para esse campo inclui educação especial e 

educação básica, consentindo a preocupação segundo a qual só constituiriam 

“inclusivos” os afazeres concretizados no ensino regular.  

Apesar disso, a abrangência de educação especial como “modalidade 

educacional” assemelha ser o assunto decisivo para que a política pública de 

educação especial em vigor seja noticiada como “inclusiva” em todos os seus 

desenvolvimentos e desdobramento. 

Ainda que se apresente certificação e convicção sobre a seriedade das 

garantias fundamentais e constitucionais em analogia ao direito à educação o ensino 

é oferecido aos sujeitos avaliados com possível deficiência no campo intelectual e 

educacional, em situações que demonstram e constituem o encontro travado na luta 

pelos direitos sociais previstos constitucionalmente.  

A política educacional ganhou tratamento por longos anos como “pano de 

fundo” para o desenvolvimento das ponderações que ganharam maior atenção, a 

saber, no cotidiano da escolarização. 

Para justificar a concretização de uma investigação sobre esta temática 

parece imprescindível ponderar quem é a população que necessita de uma política 

pública de educação especial no Brasil, quem é aluno potencial da educação 

especial, e até mesmo a controvérsia sobre o número de pessoas que constituem 

essa população. 

Retornando a vigilância para as afinidades e relações constituídas no âmbito  

escolar, estacam-se aqui as pensamentos e afirmações de Carvalho (1999) acerca 

dos aparelhos de conhecimento e de domínio que “repartiam os homens em classes 

de seres desiguais”, em relato a respeito de experimentos pedagógicas em São 

Paulo no início do século vinte: 

 
Conhecer o indivíduo era operar com tipologias que ordenavam a variedade 
dos fatos observados e medidos de modo a subsumi-los a classificações 



tidas como derivados da natureza das coisas. Era enquadrar o indivíduo no 
tipo e ler nos corpos sinais que uma ciência determinista constituía como 
índices de normalidade, anormalidade, ou degeneração. Era classificar o 
tipo segundo divisões inscritas na natureza, que repartiam e hierarquizavam 
a humanidade. E era [...] operar com os parâmetros postos pelas teorias 
raciais que, desde finais do século anterior, vinham se constituindo na 
linguagem principal dos intelectuais brasileiros, no seu afã de pensar as 
possibilidades de progresso para o país e legitimar as hierarquias sociais. 
(CARVALHO, 1999 p. 275). 

  

Tais significados sobre os alunos, com alicerce na informação científica, 

convinham para orientação à escolaridade, desde os lugares onde precisaria ocorrer 

até as metodologias de ensino; isso em um período de construção de um sistema 

educacional público. O projeto liberal recomendava, ao mesmo tempo, a ideia de 

universalizar o ingresso à escola e a categorização daqueles que, por serem 

avaliados diferentes, eram abordados como desiguais, na conjuntura de uma 

coletividade excludente. 

O professor é habilitado precariamente para atuar nesse ambiente carente de 

tratamento especializado, de políticas públicas aplicadas e respeitadas, há enfim 

uma grande necessidade de capacitação continuada e permanente sempre que 

surgir um caso novo ou dificuldades que se apresentem do dia a dia. 

Portanto, são atividades concretas e bem fundamentadas que poderão guiar o 

professor a desenvolver as capacidades de educandos com necessidades especiais, 

e a partir de uma nova perspectiva mudar suas atitudes em relação ao aluno e a 

suas diferenças. Isso também fará com que ele venha a ter um melhor 

desenvolvimento, respeitando sempre suas características e especificidades e o seu 

tempo de aprendizado.  

 Com isso, pode-se perceber a importância da ressignificação das práticas 

educativas para inclusão de todos. O professor deve manter-se em constante 

atualização para que possa acolher as diversas realidades que chegam à escola, 

podendo assim adaptar atividades e avaliações de acordo com as especificidades 

dos alunos. 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICATIVA 

 

Por muito tempo a Educação Especial organizou seus serviços de forma 

substitutiva ao ensino comum, ou seja, atuou como um sistema paralelo de ensino.  

A atual Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva, de janeiro de 2008, reafirmou o direito de todos os alunos à educação no 

ensino regular, recebendo, quando necessário, o Atendimento Educacional 

Especializado. 

No final da década de 80, surge o movimento de inclusão, tendo como base o 

princípio de igualdade de oportunidades nos sistemas sociais, incluindo a instituição 

escolar. Esse movimento mundial tem como preceitos o direito de todos os alunos 

frequentarem a escola regular e a valorização da diversidade, de forma que as 

diferenças passem a ser parte do estatuto da instituição e todas as formas de 

construção de aprendizagem sejam consideradas no espaço escolar.  

Tratando-se de documentos legais, a Constituição Federal de 1988 assegura 

o princípio de igualdade, garantindo, em seu Artigo 206, Inciso I, que “o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola”.  

A Lei nº 9.394/96, as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores 

da Educação Básica e o Plano Nacional de Educação determinam uma melhor 

qualificação do corpo docente tanto em termos de formação inicial como em termos 

de formação continuada. Tais iniciativas, se efetivadas, poderão promover uma 

grande melhora na qualidade da atuação do profissional do magistério nas séries 

iniciais do ensino fundamental. Infelizmente, ainda hoje, há professores 

despreparados, que necessitam de melhor formação inicial e, sobretudo, de 

formação continuada, para que sejam inseridos num processo dinâmico de reflexão 

e, consequentemente, de melhoria da prática pedagógica. 

Outros documentos nacionais e internacionais asseguram também o princípio 

de igualdade e o direito de as pessoas com necessidades educacionais especiais 

frequentarem o ensino regular. No segundo momento, tratar-se-á dos marcos 

legal nacional e internacional relevante para compreendermos o conceito de 

Atendimento Educacional Especializado. 



A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva define a Educação Especial da seguinte forma: 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 

níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, 

disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de 

ensino e aprendizagem comum do ensino regular (Secretaria de Educação Especial, 

2008, p.15). 

Esse fragmento do texto da Política Nacional evidencia alguns pontos que 

devem ser destacados. O primeiro deles é que a Educação Especial é uma 

modalidade de ensino e não um sistema substitutivo de ensino. Portanto, a 

Educação Especial não deve ser substitutiva ao ensino regular e, sim, complementar 

e/ou suplementar.  

Sendo oferecida de forma substitutiva, ela é incompatível com o princípio de 

igualdade referido acima, porém, sendo ofertada de forma complementar e/ou 

suplementar, a educação especial não impede que o aluno frequente o ensino 

regular. Em termos mais simples, quer dizer que não deve haver sistemas paralelos 

de ensino especial, como, por exemplo, escolas especiais com séries ou anos 

funcionando conforme o ensino regular, mas se destinando exclusivamente ao 

ensino de alunos com necessidades educacionais especiais. 

Outro ponto que merece destaque é a transversalidade da Educação 

Especial. Quando o texto nos diz que essa modalidade de ensino perpassa os 

demais níveis, ele está evidenciando a transversalidade. Dessa forma, a educação 

especial atua de forma complementar ou suplementar ao sistema regular de ensino, 

tanto na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

quanto no Ensino Superior. 

 

 

3 SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A cada dia que passa a cada olhar sobre e para a educação, compreende-se 

que os profissionais da educação são mais cobrados. São exigências que decorrem 

desde a eficácia dos seus afazeres, bem como reivindicações quanto a uma 

formação mais concreta e concebida por títulos acadêmicos.  



Desse panorama, surgem propostas que fazem crítica do professor, mais que 

permanecer presente em sala de aula, contudo, ele é convocado a ver a sua 

profissão como alguma coisa a ser cuidado e cultivado com muita preparação 

teórica. Para Rubem Alves, há uma diferença entre professor e educador, ao afirmar 

que, “professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. 

Educador, ao contrário, não é profissão; é vocação. E toda uma vocação nasce de 

um grande amor, de uma grande esperança” (apud FERACINE 1998, p. 50). 

Observando o professor por essa olhar, fica nítido, que ele contém uma 

função social a cumprir, ação esta, que se delimita a “provocar “conflitos 

intelectuais”, para que, na procura do bom senso, o aluno cresça” (FREITAS, 2005, 

p. 95).  

Nas investigações mais atuais sobre formação de professores, encontra-se 

como questão-chave a necessidade do professor desempenhar uma atividade 

profissional ao mesmo tempo teórica quanto prático, visto que: 

 

A profissão de professor combina sistematicamente elementos teóricos com 
situações práticas reais. É difícil pensar na possibilidade de educar fora de 
uma situação concreta e de uma realidade definida. Por essa razão, a 
ênfase na prática como atividade formativa é um dos aspectos centrais a 
ser considerado, com consequências decisivas para a formação profissional 
(LIBÂNEO, 2001, p.230). 
 

Perante estas discussões, a carreira docente compreende singularidades que 

a distingue dos demais profissionais, ou seja, não é satisfatório somente carregar 

um título acadêmico, é necessária dedicação, que só ficará disponível quando há 

compromisso deste profissional consigo mesmo, sob uma atuação moderada pela 

ética e pelo compromisso de desenvolver na dimensão profissional quanto na 

pessoal.  

Abranger e conhecer a identificação profissional do professor está 

inteiramente ligado à explicação social da sua profissão, já com relação aos planos 

educacionais, é necessário perceber que a escola não é um ambiente casual, e sim 

um panorama onde a objetividade se faça atual.  

Para Freitas (2005. p. 73), “a função social da escola se cumpre na medida da 

garantia do acesso aos bens culturais, fundamentais para o exercício da cidadania 

plena no mundo contemporâneo”. E para ficar organizado e garantir um 

desenvolvimento satisfatório ao aluno, o educador precisa modernizar-se e atualizar-



se em seus estudos, ou seja, reler os ensinamentos da sua formação, como 

embasamento a delimitar a sua prática pedagógica.  

Nesse cenário é fundamentada a questão da formação contínua do professor, 

porque, “a profissão docente é uma profissão em construção”, (FERREIRA, 2006, p. 

56), surgindo à autoridade da sua reflexão sócio histórica, como questão a beneficiar 

na inclusão das ampliações pedagógicas.  

Com esta significação, a formação continuada do professor, apropria-se de 

um significado ímpar, onde se deve dar importância à qualidade, para que ocorra a 

aprendizagem durável para a ampliação do conhecimento pessoal, cultural e 

profissional de educadores e especialistas. É no ambiente escolar, que os 

educadores encaram e decidem dificuldades, preparam e transformam 

metodologias, inventam e recriam táticas de tarefas e, com isso, vão causando 

modificações e transformações pessoais e profissionais (LIBÂNEO, 2001, p. 227).  

As reivindicações quanto ao desenvolvimento dos professores, não surgem 

da casualidade, embora forem avaliadas como desumanas, compreende-se a 

necessidade do educador em atualizar-se, no sentido de fornecer um ensino que 

tenha correspondência com a construção do cidadão.  

Consoante o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9.394/96, 

são expostos como discernimentos para o desenvolvimento do educador, que: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada 

fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:  

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço;  

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades.  

Os critérios de desempenho na educação básica, a mencionada Lei reza que:  

“a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação” (Art.62).  

Tomando-se por base a LDB, fica explícito, que a demanda da formação 

docente não solicita apenas a conclusão de um curso superior, demandando 

também a procura por oportunidades de aperfeiçoamento, inclusa em uma cultura 

universal que conseguirá com seu desempenho profissional e, ao mesmo tempo, do 



aluno, condição essa que fortifica em resultados satisfatórios para a vivência em 

sociedade. 

 

 4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

No procedimento de implantação da política de educação inclusiva no Brasil 

são vários os desafios deparados, mas o principal deles é a deficiência no preparo 

dos professores e professoras. O reconhecimento dos problemas na formação 

docente para o ensino inclusivo necessita ser não uma justificativa para os 

fracassos, mas um motivo para a edificação de experimentos bem-sucedidos onde o 

ensino é de qualidade é legitimamente para todos.  

A partir da concordância da inscrição de pessoas que apresentam 

necessidades educacionais especiais (decorrentes de deficiências e transtornos do 

espectro autista (TEA)) nas organizações de ensino, depara-se com a realidade, o 

dia a dia de muitos educadores que se sentem confusos, despreparados e 

impossibilitados para acolher e trabalhar com esses alunos e, sobretudo, para 

aplicar as propostas didático-pedagógicas que acolham às necessidades, 

perspectivas e demandas próprias de cada um desses sujeitos da educação.   

Para alcançar o sucesso da escola inclusiva, deve haver reivindicação de 

transformações radicais nas suas estruturas físicas, materiais e de pessoal, em seu 

projeto pedagógico e gestão administrativa (MANTOAN,1998). Assim, é provável 

compreender que o modelo da inclusão implica uma escola democrática, levando 

em consideração o tempo do aluno, a aprendizagem como núcleo e a incitação ao 

trabalho coletivo, participativo.   

No entanto, que tipo de formação acolheria a solicitação dos professores que 

se sentem despreparados e desamparados no atendimento dos alunos com 

necessidades especiais? Quais os saberes necessários para educar a todos? Quais 

as diretrizes para a formação inicial e a formação continuada na perspectiva da 

educação inclusiva?  

Na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, no Artigo 59, inciso III, ao 

deliberar o que as normas do ensino precisam assegurar aos alunos com 

necessidades especiais, é distinguida uma diretriz para a capacitação dos 

professores. 



Uma matéria nos cursos de capacitação de professores que contemple os 

assuntos respectivos à educação especial e educação inclusiva, não dá conta da 

complicação, complexidade e do alcance dos temas. Neste caso pode-se falar de 

informação, mas não de formação.  

A formação dos professores especializados, os que vão trabalhar nos 

atendimentos educacionais especializados e trabalhar diretamente as 

especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, carências, 

transtornos do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação deve advir 

de cursos especiais. Estes profissionais capacitados também precisam apoiar aos 

professores das escolas regulares que convivem com as necessidades educacionais 

especiais em suas salas de aula.  

E quanto à formação continuada dos profissionais que estão recebendo, em 

suas salas de aula, os alunos com necessidades educacionais especiais? Quais os 

caminhos, as possibilidades de uma formação que o ajude a dar conta da realidade 

atual?  

A parceria entre universidades e escolas públicas e privadas seria um bom 

início. Não no sentido da universidade apresentar um conhecimento, sustentando a 

maneira de verticalizar atuações unidas aos docentes em desenvolvimento, mas na 

vertente de trabalhar junto com as instituições escolares abrindo a probabilidade de 

estabelecer um conhecimento a respeito do procedimento de implementação da 

política de educação inclusiva nas escolas.  

Como as instituições de ensino podem receber abrigar, reconhecer e 

esquematizar o atendimento das necessidades educacionais especiais dos alunos? 

Mas esta é por excelência uma ação grupal, de todos na escola. Cada seguimento 

da escola necessita distinguir seu papel na concretização da inclusão e pensar em 

atuações que possam promover o procedimento de inclusão.  

Para concluir, é necessário reconhecer que o Brasil tem um apoio de 

ratificação legal que precisaria colaborar para que as transformações educacionais 

ocorressem num processo crescente de admissão de novas informações, novos 

aprendizados e novas práticas.  

 

 

 

 



4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver um novo olhar e uma nova postura para responder as 

necessidades do trabalho com a Educação Inclusiva em sala de aula. 

 Contribuir para a formação continuada de professores que atuam na Escola 

de Educação Especial Nova Vida, de Pinhalão, sobre Políticas Públicas 

Educacionais Especiais e Gestão Democrática. 

 Discutir e estudar as leis que orientam o trabalho dentro do espaço escolar 

que cada professor atua. 

 Melhorar a formação do professor, em espaços de discussão orientada, para 

melhor desempenho de sua função enquanto educador em salas de alunos 

com necessidades especiais. 

 Oportunizar através de debates dirigidos sobre políticas públicas o papel do 

educador que atua em Escolas Especiais. 

 Apresentar novamente caso a caso, as necessidades especiais presentes na 

Escola Especial Vida Nova, discuti-las, estudá-las e sempre abrir espaço para 

novos estudos quando surgirem casos novos.  

 Analisar o discurso dos profissionais da educação e dos próprios alunos com 

deficiência intelectual a respeito desta escolarização.  

 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

5.1 BREVE  RETROSPECTIVA  HISTÓRICA  DA  EDUCAÇÃO  ESPECIAL 

 
Para compreensão da Educação Especial no contexto geral de Educação é 

importante o entendimento histórico pelo qual as necessidades educativas especiais 

caminharam. 

As teorias pré-científicas estiveram em vigor até a Idade Moderna, foram 

responsáveis pela divulgação de ideias, no campo da excepcionalidade; marcadas 

pelo princípio da Eugenia, ou seja, o estudo das condições mais propícias à 

reprodução e melhora da raça humana, segundo a qual era entendida como perda 

de qualidade da espécie, sendo as pessoas portadoras de deficiência condenadas 



ao abandono ou à morte e sujeitas a crenças ligadas ao sobrenatural e à expiação 

de pecados. 

A partir desse pressuposto, certos comportamentos enraizaram-se nas 

diversas sociedades, destacando-se: a terminologia estigmatizada usada na 

identificação desse grupo de pessoas, termos como débil, louco, cego, surdo, 

aleijado, retardado; a exclusão social, a segregação e o assistencialismo, com 

caráter filantrópico ou caritativo, o cárcere dos deficientes mentais em hospitais 

psiquiátricos, atingindo seu auge, do ponto de vista educacional, com a 

institucionalização desse conjunto de pessoas. 

A essa época, compreendida entre o século XVI e o final do século XIX, era 

própria a abordagem Organicista, tendo como princípio bases teóricas pré-

científicas, que defendiam a segregação, a punição, o asilamento e o prognóstico de 

incurabilidade. 

Sob a predominância do Renascimento, da Revolução Francesa e do 

desenvolvimento técnico-científico ocorrido na sociedade contemporânea, 

contrapôs-se a ideia antes empregada, dando origem à concepção científica que 

desencadeou mudanças no encaminhamento dos diferentes ramos da ciência, 

dentre os quais, a Medicina, a Filosofia, a Educação e a Psicologia, dos quais 

estudos refletiram diretamente no método de uma compreensão mais profunda do 

ser humano. 

Assim, o homem passa a ser compreendido em sua complexidade biológica, 

psicológica, social e espiritual, aspecto este que reflete na compreensão da pessoa 

portadora de deficiência, em que sua limitação mental, sensorial ou física não 

implica em sua anulação como pessoa. 

Portanto, a atenção com o indivíduo no que abrange ao aspecto social, 

originou-se nos ideais da Revolução Francesa e ficou ratificada na Declaração dos 

Direitos à segurança, à liberdade, à propriedade, à igualdade. 

As determinações ali colocadas foram validadas pela Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, anunciada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 

1948, que reconhece serem eles comuns a todos os homens, sem qualquer 

discriminação, realçando-se o direito à educação. 

A preocupação com o portador de deficiência no cenário brasileiro remonta 

ao Período Colonial, pois em 1600 já havia uma instituição especializada, particular 



na área da Deficiência Física, junto à irmandade da Santa Casa de Misericórdia, em 

São Paulo. 

Durante o Segundo Império foi criado no Rio de Janeiro, precisamente em 

1854, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos – atualmente Instituto Nacional de 

Educação de Surdos – INES. Até o final do Império e o início da República, em 

1889, existiam no país seis instituições de ensino atendendo deficientes físicos, 

auditivos e visuais. (JANUZZI, apud. Diretrizes Teóricas Metodológicas para a 

Educação Especial, 1994, p.15). 

No entanto, mais de um século a preocupação com os portadores de 

deficiências foi assistemática, praticamente inexistente, do ponto de vista de 

iniciativas oficiais no campo educacional. As práticas discursivas tiveram um forte 

predomínio de um modelo médico/psicológico incutido de ideias de invalidez, 

anormalidade e excepcionalidade. Com essa perspectiva tinha início a Educação 

Especial com o espaço de aglutinação dos diferentes e desviantes da escola, e 

como resultado houve a negação da escolarização universal, justificada como 

consequência, natural de diferenças biológico-psicológicas. 

Assim sendo, a Educação Especial, em muitos momentos foi vista como 

uma modalidade pedagógica e de assistência à saúde. Com esse tipo de prática 

considera-se que é fixado, na escola, o discurso do médico. Segundo Donnangelo 

apud. Moreira (1999, p.36) “esse discurso é construído numa complexa dinâmica 

econômica e política na qual se expressam interesses e o poder de diversas classes 

sociais”, e, colocadas à disposição da estruturação simbólica, extensiva a todo o 

sistema escolar das representações de saúde e de doença, delimitando os seus 

campos de manifestação. O aluno com necessidades especiais parece figurar como 

representante legítimo da doença, o qual precisa ter seu comportamento disciplinado 

através da iniciação de um método, ou melhor, faziam uma exposição metódica 

sobre a doença. 

De acordo com Moreira (1999), as contribuições de Pinel e Willis, ocorridas 

no século passado, é que a Deficiência Mental (DM) é sugerida no campo 

profissional da Medicina Moral. Passa a ser vista pelo olhar médico passível de 

tratamento, por intermédio de intervenção comportamental. A deficiência mental 

recebe influência primeira desses teóricos da psiquiatria, apesar de também receber 

alguma influência de teóricos preocupados com a parte pedagógica, a exemplo de 

Itard e Segium (influenciados por Candillac, Rousseau e Locke). Assim, no século 



XIX a Educação Especial sofre uma separação que poderia ter seguido para uma 

direção mais pedagógica, no entanto, prendeu-se a uma direção preocupada com a 

atuação medica/psicológica. 

No Brasil, destaca-se como um dos grandes proclamadores e 

representantes desse discurso médico psicológico o movimento dos higienistas, nas 

primeiras décadas do século XX. 

Esse movimento marcou presença na organização do modelo de assistência 

à saúde e à educação escolar, instrumentalizando-os a serviço da legitimação do 

Estado Nacional emergente e das forças políticas que ele representava. 

Em meados de 30, nasce no cenário nacional, a preocupação com a 

educação dos portadores de necessidades especiais, época em que se tratando de 

Educação Geral inicia-se o conflito entre os rudimentos da Escola Tradicional e as 

teorias da Escola Nova quando ideias de vários educadores como Lourenço Filho, 

Decroly, Dewey, Montessori, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Cousinet, 

Francisco de Campos e outros passaram a influenciar o pensamento educacional. 

De acordo com as Diretrizes Teórico-Metodológicas para Educação Especial 

(1994, p.15), Ghiraldelli é citado quanto ao esclarecimento de que foi a partir do 

movimento escolanovista que a educação formou novos princípios, ressaltando-se o 

respeito à liberdade e o interesse do educando, utilizando métodos ativos no 

processo ensino-aprendizagem, dando destaque às atividades em grupo e à prática 

de trabalhos manuais. Valorizaram-se também os estudos de psicologia 

experimental e, assim como procurou colocar a criança e não mais o professor no 

centro do processo educacional. 

Segundo Campos (apud Diretrizes Teórico-Metodológicas para Educação 

Especial 1994, p.25), foi por iniciativa da educadora e psicológica de Helena 

Antipoff, que em 1932, em Minas Gerais, teve início a primeira experiência 

educacional institucionalizada para portadores de deficiência, a fundação da 

Sociedade Pestalozzi de Belo Horizonte. Em 1940, esta mesma Sociedade fundou a 

Fazenda Rosário, outra instituição voltada para a educação dos excepcionais, na 

qual Antipoff aplicou os princípios da Escola Ativa, das quais experiências foram 

marcadas por uma orientação pedagógica escolanovista e social democrata. 

Com a criação da Sociedade Pestalozzi (1932), surge em 1954 no cenário 

brasileiro o movimento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAEs), e grande número de outras escolas especiais que buscaram, no decorrer 



do processo histórico, basear-se em um plano educacional, que esteja em harmonia 

com as necessidades e características próprias dessas pessoas. 

Em 1939, foi fundada no Estado do Paraná, a primeira entidade de 

assistência aos portadores de deficiência visual, o Instituto Paranaense de Cegos, e 

até 1963, havia apenas sete escolas especiais, cinco das quais localizadas na 

capital e duas em Londrina (CANZIANI; PICHORIN apud Diretrizes Teóricas- 

Metodológicas para Educação Especial, 1994, p.16). 

De acordo com Furquim (apud Diretrizes Teórico-Metodológicas para 

Educação Especial, 1994, p.32), a preocupação no Paraná com a Educação 

Especial, no recinto da Escola Pública, surgiu em 1956, no Centro Educacional 

Guaíra, sob a iniciativa da professora Pórcia dos Guimarães Alves, então diretora da 

instituição, que fundou uma clínica psicológica, tendo como objetivo o estudo de 

crianças e de repetência escolar. 

Com a prática desses estudos nasceu naquela instituição à primeira classe 

especial em escola da rede pública de ensino do Paraná, empreendimento esse, 

que só se solidificou nove anos depois, quando foi estabelecido, pela Secretaria de 

Estado da Educação e Cultura, o Serviço de Educação de Excepcionais. 

Na década de 70 a Educação Especial principia a transitar no círculo da 

saúde e da educação, e o portador de deficiência passa a ser alvo de ações 

curativas por parte da saúde, como também de políticas educacionais, 

principalmente na redefinição dos objetivos de uma nova institucionalidade política, 

que recolocava as relações entre estados e demanda social. 

No decorrer de 1971, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná é 

submetida à outra reestruturação, em consequência da Lei 5.692/71, quando, então 

o Serviço de Educação de Excepcionais passa a ser denominado Departamento de 

Educação Especial. 

Desde então, o Departamento de Educação Especial tem para si a função 

de coordenar, normatizar, promover e propagar o ensino especializado, tendo como 

prioridade os assuntos administrativos e pedagógicos voltados às atividades 

específicas, como a prevenção, identificação, triagem, avaliação e atendimento 

educacional. 

Nos anos 80 aconteceu uma mudança significativa: o deficiente começa a 

ser visto e percebido por outro olhar – o pedagógico. A partir dessa década, cada 

vez mais a Educação Especial torna-se modalidade pedagógica, definida de acordo 



com diretrizes de políticas educacionais e afastando-se assim da tradição médica. É 

exatamente porque a deficiência sai do campo estritamente médico-higienista que 

ela vai poder ser ligada ao terreno discursivo da Pedagogia. 

Na década de 90, o que surge no cenário educacional brasileiro, aponta 

caminhos que indicam que a criança com necessidades especiais está muito mais 

voltada para uma intervenção altamente pedagógica. Abrindo assim espaço para 

que a pedagogia dê conta da especificidade interdisciplinar dos problemas da 

Educação Especial e promova novas metodologias, propostas e diretrizes, conforme 

afirma a LDB vigente: 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta 
Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais. 
§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, 
na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial. 
§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas 
classes comuns de ensino regular. 
§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, 
tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação 
infantil. (BRASIL,1996. p.19) 
 
 

Sob este critério destaca-se a proposta da escola inclusiva, a qual tenta dar 

conta das diversas nuances configurações de um sistema escolar a partir da 

diversidade social na qual estamos mergulhados. 

A terminologia deficiente, débil, passa por muitas transformações desde 

excepcionais, portadores de deficiências, pessoas com problemas no seu 

desenvolvimento, pessoas com necessidades específicas, pessoas com 

necessidades educativas especiais e atualmente usa-se a terminologia Deficiência 

intelectual. 

Diante desta mudança conceptual, essas pessoas passaram a ser vistas 

como seres integrantes de uma sociedade, capazes de agir e interagir socialmente 

com os demais membros, de desenvolver sua criatividade, de sensibilizarem-se 

diante dos fatos, de executarem tarefas diversas, de terem direito aos benefícios da 

ciência, da tecnologia e do acesso ao trabalho, cultura e esporte. 

É necessário que se esclareça também que o simples fato de que a legislação 

exista não se faz suficiente para que se eliminem as desigualdades discriminatórias.  



Nesse sentido, o governo federal lançou o documento “Direito à educação: 

necessidades educacionais especiais: subsídios para atuação do Ministério Público” 

organizado e editado pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), por intermédio 

da SEESP (Secretaria de Educação Especial) no ano de 2001.  

A referida publicação apresenta uma coletânea de textos que tratam da 

Política Educacional no âmbito da Educação Especial. Com esse mesmo intuito, 

porém com uma abrangência mais ampla, temos também o aporte do Plano 

Nacional de Educação, instituído pela Lei nº 10.172, de 09 de Janeiro de 2001, que 

através de estudos, os professores buscarão resgatar o que foi previsto e não 

cumprido desde a sua publicação. 

 Essa lei tem como finalidade instituir marcos e parâmetros legais para os 

rumos da educação, isto é, para o sistema educacional nacional, em todos os seus 

níveis. Assim este documento também contempla a educação especial em todos 

seus aspectos, ou seja, desde o direito de todos os portadores de necessidades 

especiais em frequentar classes regulares, até os objetivos e metas dessa 

modalidade de ensino.  

 Muitas leis regulamentam o sistema e a política educacional, as quais 
enfatizam um olhar as diferenças, a diversidade e a inclusão. Assim, através 
da análise das leis e de estudo mais aprofundado pudemos perceber que a 
legislação pode estar voltada para o processo de Inclusão das pessoas com 
necessidade educacionais especiais, mas a inclusão real está longe de 
acontecer, uma vez que ela não se restringe às pessoas com deficiência e 
sim a todos os sujeitos que não têm possibilidades de estar de uma forma 
ou de outra, inseridos no âmbito educacional. (BRASIL, 2006, p.19) 

 

Segundo esse Plano Nacional de Educação a educação especial se destina 

às pessoas com necessidades especiais no campo da aprendizagem, originadas 

quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de características como 

altas habilidades, superdotação ou talentos. (p.98)   

Analisando a letra dessa lei, nota-se que ela é bem ampla e geral ao deixar 

claro que sua validade independe do tipo de deficiência que a pessoa possa possuir, 

isto é, não importa que tipo de deficiências que possam o acometer, isso é 

indiferente no que toca ao cumprimento da lei.  

Outros documentos, além dos supracitados, foram elaborados e servem como 

marco regulatório dessa modalidade de ensino. Entre eles, citemos “As Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica” que foi editado pelo 



MEC, com o intuito de regular e instituir leis que alicercem essa modalidade de 

ensino.   

A cidadania está conectada à identidade: “todo cidadão deve, primeiro, 

tentar encontrar uma identidade inconfundivelmente sua” (BRASIL, 2001, p. 9). E a 

conhecimento seguido de identidade mostra-se abertamente filiada a um enfoque 

inatista. 

 

Assim é possível que, para encontrar sua identidade específica, cada 
cidadão precise encontrar-se como pessoa, familiarizar-se consigo mesmo, 
até que, finalmente, tenha uma identidade, um rosto humanamente 
respeitado. Essa reflexão favorece o encontro das possibilidades, das 
capacidades de que cada um é dotado, facilitando a verdadeira inclusão. 
(BRASIL, 2001, p. 9). 
 

O começo da igualdade está pertinente ao reconhecimento das diferenças e 

à necessidade de existir categorias diferenciadas no processo educacional. 

 

Certamente, cada aluno vai requerer diferentes estratégias pedagógicas, 
que lhes possibilitem o acesso à herança cultural, ao conhecimento 
socialmente construído e à vida produtiva, condições essenciais para a 
inclusão social e o pleno exercício da cidadania. (BRASIL, 2001, p. 7). 
 

 
Esse próprio discurso acercar-se do resguardo à desigualdade humana da 

equiparação de oportunidades de desenvolvimento (BRASIL, 2001, p. 7). 

Em parte, pode-se assegurar que esse conjunto de princípios liberais, 

pertinente a valores humanitários, colabora para a propagação de um entendimento 

de mundo sem tumultos e impossibilidades, uma sociedade que pode ser 

harmonizada, emudecendo a importância de sua base material. 

O Parecer proporciona também referência ao “princípio da educação 

inclusiva”, o qual confere à educação a empreitada de constituir afinidades 

interpessoais e sociais que imponham distinção e equidade social para todos. 

 

Em nossa sociedade, ainda há momentos de séria rejeição ao outro, ao 
diferente, impedindo-o de sentir-se, de perceber-se e de respeitar-se como 
pessoa. A educação, ao adotar a diretriz inclusiva no exercício de seu papel 
socializador e pedagógico, busca estabelecer relações pessoais e sociais 
de solidariedade, sem máscaras, refletindo um dos tópicos mais importantes 
para a humanidade, uma das maiores conquistas de dimensionamento “ad 
intra” e “ad extra” do ser e da abertura para o mundo e para o outro. Essa 
abertura, solidária e sem preconceitos, poderá fazer com que todos 
percebam-se(sic) como dignos e iguais na vida social. (BRASIL, 2001, p. 9). 
 
 



Todavia, o caminho a ser percorrido para conseguir a igualdade nos aspectos 

relevantes para a sociedade, ainda se depara com muitas barreiras a serem 

vencidas. 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO PARA ESTUDO – CADERNO PEDAGÓGICO 

 

 A Unidade didática idealizada será trabalhada em atividades pontuais sendo 

estabelecida uma sequência pedagógica: 

Apresentação para os professores da turma participante, Direção e Equipe 

Pedagógica, com debate sobre o tema de implementação do Professor PDE. 

Antes ainda, do princípio dos trabalhos nas oficinas será estruturada uma 

entrevista a ser aplicada junto aos professores, justificada pelo fato de que conforme 

Meletti (2003, p.6) através de entrevistas, os envolvidos podem “expressar suas 

impressões e concepções sobre seu contexto”.  

Inicialmente se proporá na escola, na qual atuo a organização de um grupo 

de estudo cuja temática central consistirá na discussão do processo de formação 

continuada de professores. Nessa ocasião ocorrerá a divulgação para todos os 

professores. Com o interesse, disponibilidade e necessidade dos mesmos.  

Na sequência será aplicado na reunião pedagógica realizada na escola um 

questionário com objetivo de se fazer uma avaliação diagnóstica bem como suas 

necessidades de preparação. Os professores deverão respondê-lo e devolvê-lo  

Com base na coleta de dados proveniente da aplicação do questionário 

(avaliação diagnóstica), em anexo, far-se-á ajustes/adaptações à presente proposta 

de intervenção , considerar-se-á qual o apoio, o suporte necessário para que o 

professor possa desempenhar satisfatoriamente o seu papel na sala de aula, e ainda 

detectará quais orientações recebidas da escola estão falhas, assim como quais as 

necessidades da escola e também como os alunos com necessidades educacionais 

especiais percebem-se neste processo de escolarização, pois como Meletti (2003) 

completa “dar a palavra à pessoa com deficiência mental(sic) é mais do que 

oferecer-lhe espaço para falar, é, sobretudo, considerá-la sujeito de sua própria 

história” (p.7) após realizado o levantamento das Necessidades Educacionais 

Especiais atendidas pela Escola Nova Vida - APAE de Pinhalão, de posse dessas 

informações será confeccionado um quadro demonstrativo com as iniciais dos 



alunos, sua necessidade educacional, a equipe técnica que o atenderá, bem como 

os seus horários de atendimento e o professor responsável diariamente, com esse 

quadro resumo é como um lembrete para que o professor e os técnicos possam ter 

uma visão global desse educando e suas necessidades especiais de aprendizagem.  

Os professores serão comunicados do objetivo do projeto, em reunião 

pedagógica do início do ano e inclusive apresentação de um cronograma. 

A cada professor participante será dada a oportunidade de expor sobre quais 

documentos legais apresenta maior desconhecimento, a conversa terá que ser 

franca, pois norteará os trabalhos de implementação. O professor PDE coordenará o 

grupo em busca de aprimoramento em seus conhecimentos com relação ao tema 

proposto e buscará saná-lo. 

Considerando-se a apresentação de motivos decorrentes do contexto 

nacional e institucional, percebe-se que a criação de uma oficina no presente projeto 

se justifica por que:  

a) O contexto brasileiro atual apresenta uma enorme demanda de formação 

de professores para fazer frente a uma política educacional de inclusão escolar, uma 

vez que as necessidades educacionais especiais de alguns alunos não 

desaparecem com sua mera inserção em classe comum, assim como não se elimina 

a necessidade de produzir conhecimento sobre a realidade destes alunos. 

b) Se por um lado observamos uma demanda pela formação de um 

contingente cada vez maior de professores de Educação Especial, por outro, 

constatamos uma enorme lacuna social decorrente da extinção das habilitações dos 

cursos de Pedagogia. 

c) A necessidade de formar professores com competências técnicas, políticas 

e éticas para o ensino de alunos com necessidades educacionais especiais, 

reiterando os princípios contidos nas atuais políticas educacionais. 

d) Querer e ser possível formar profissionais de acordo com as 

especificidades da área de Educação Especial, para atuar no ensino regular e no 

especializado, em seus diferentes níveis, realizando atividades de docência, gestão 

e consultoria especializada.  

e) Enfim formar professores para prover o Atendimento Educacional 

Especializado de qualidade previsto na legislação brasileira como direito dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais. 



O objetivo principal dessa proposta de formação continuada é preparar 

através de estudo uma oficina de textos sobre políticas públicas, partindo do que foi 

detectado nas entrevistas realizadas com os professores participantes. 

A maior preocupação é com o preparo com que os professores que atuam na 

educação especial chegam á escola, pois todos possuem diplomas em áreas 

específicas, porém nenhum tem formação em Educação Especial, apresentam 

apenas essa formação na pós-graduação, que muitas vezes é em Educação 

Especial, Psicopedagogia, ou outros. Esse é o motivo de se querer aplicar e realizar 

uma oficina de discussão sobre políticas públicas e capacitação sobre problemas e 

necessidades especiais apresentadas pelo alunado da Escola Especial Nova Vida. 

Com o caderno montado com os textos escolhidos, seguindo a linha de 

estudo indicada pelo orientador, analisar-se-á as Políticas Públicas para a Educação 

Especial: estudando com os professores o que contém na Constituição de 1988; na 

LDB; na Lei 9.394/96; nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional; nas resoluções 

CNE/CEB nº2/2001 e nº4/2009; e no Decreto nº7.611/2011; Procurando sempre 

analisar como é apresentado o professor e o aluno da Educação Especial, quais são 

seus direitos, enfim quem vai ser atendido e quem dará esse atendimento e quem é 

o aluno da educação especial.  

 

PRIMEIRO MOMENTO: 

 

CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 

Antes mesmo de iniciar a análise da LDB se discutirá a Constituição Federal 

de 1988. A constituição de 1988 se constitui em uma das cartas constitucionais mais 

adiantadas e progressistas do mundo em matéria de proteção dos direitos sociais 

fundamentais coletivos e individuais. Sendo que a constituição de 1988, mais do que 

todas as outras cartas constitucionais anteriores a mesma se destacou pela 

consagração dos direitos sociais de forma tal, que inovou mediante a consolidação 

do direito constitucional, representado por sua vez pela criação de novos meios de 

proteção constitucional dessa categoria de direitos em especial bem como reforçou 

oportunamente outros.  

Os professores farão uma leitura da mesma e, por conseguinte, se procurará 

observar que a constituição de 1988 proporcionou uma real efetividade ao direito 

social a educação, o que é claramente demonstrado pelo fato de que a mesma 



conferiu o grau máximo de eficácia jurídica de sua respectiva garantia ao 

inegavelmente atribuir pleno poder coercitivo bem como irrestrito caráter de 

exigibilidade aos dispositivos constitucionais que regulamentam essa matéria em 

questão.  

A constituição de 1988 foi da mesma forma ampla e eficaz no que tange a 

garantia ao acesso ao ensino fundamental, ao dispor em seu Art. 208, § 1° que a 

esse respeito o mesmo se constitui em um direito público subjetivo. Sendo que o 

constituinte na época não pretendera limitar outras posições jurídicas de vantagem, 

mas apenas ser suficientemente claro relativamente a esta posição em especial, 

vindo desta forma a evitar que a autoridade pública deixe de cumprir o dever que lhe 

é imposto, ao atribuir de forma indevida ao comando constitucional caráter 

programático e, portanto, sem possibilitar as condições de ensejar a exigibilidade da 

prestação positiva (BARROSO, 2003 p. 115).  

Com o estudo em andamento se poderá claramente compreender que a 

constituição de 1988 oferece aos cidadãos brasileiros um sólido e eficaz aparato de 

garantias constitucionais que conferem aos mesmas amplas faculdades 

procedimentais no sentido específico que possibilitam a plena exigibilidade da 

prestação estatal desse fundamental direito social por parte dos mais diversos 

segmentos da sociedade brasileira. Essa realidade se constitui por si só em um 

grande estímulo a elaboração, desenvolvimento e evolução de legislação em 

matéria educacional no Brasil. 

A constituição de 1988 dotou o direito social público subjetivo a educação de 

um significativo e até então inédito na história constitucional brasileira esboço 

normativo em termos de garantismo positivo vindo a fazer do referido direito um dos 

sustentáculos principais de seu avanço jurídico e tecno legal em matéria de proteção 

aos direitos sociais. Efetivamente, esse pioneirismo está em grande parte creditado 

ao fato de que a constituição brasileira de 1988 dedicou toda uma seção ao direito 

social a educação, sendo a mesma integrada por nada menos do que dez artigos 

que tratam exclusivamente sobre matéria educacional, ou seja, do Art. 205 ao Art. 

214 do seu texto constitucional.  

O questionamento aos professores será; 

1-De que forma está proposto o artigo 205 da Constituição Brasileira de 1988? 

2-Na prática o artigo está sendo cumprido? Justifique   

 



O Art. 205 da constituição de 1988 é de fundamental relevância no que tange 

à educação e sua efetividade no Brasil, o que podemos claramente deduzir com 

base no fato de que: ao estabelecer que a educação seja direito de todos, a 

Constituição está dizendo que ninguém pode ser excluído dela, ninguém pode ficar 

fora da escola e ao desabrigo das demais instituições e instrumentos que devem 

promover a educação do povo 

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

 

A LDB será alvo de estudo, o texto para análise foi selecionado do site 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf acessado em 01 de dezembro de 2014. 

Em relação à Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação serão 

estudados os artigos 1º; 3º; 4º; 26º;  26A e 67º. 

Após a leitura do texto no caderno de estudos será aberto um debate onde os 

professores participantes apresentarão suas considerações sobre a Lei. Após essa 

análise responderão perguntas em anexo no Caderno Pedagógico. 

           Sendo que o gabarito de correção é o que segue abaixo 
 
GABARITO: 
 

1 – B 2 – B 3 – B 4 – C 5 – B 6 – B 7 – 
B 

8 –E 9 – D 10 – D 

11 – 
D 

12 – 
B 

13 – B 14 – A 15 - D 16 - E 17 – 
D 

18 – 
A 

19 – 
B 

20 – D 

 

 

TERCEIRO MOMENTO 

 

Parecer CNE/CEB nº2/2001,  disponível em 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf  e  o parecer nº4/2009 

disponível em http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf  

Sobre os pareceres CNE/CEB nº2/2001 e nº4/2009 em estudo, os 

professores escreverão, após leitura, sobre os seguintes aspectos: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf


1-Após leitura e análise da resolução nº4/2009, quem se considera público-

alvo do atendimento educacional especializado? 

2- Na Resolução CNE/CEB nº2/2001 (BRASIL, 2001), como ela estabelece os 

estudantes com necessidades educacionais especiais? Apresenta a mesma forma 

da resolução nº4/2009? 

3- A Educação Especial é definida na LDBEN do seguinte modo, no Art. 58: 

“Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais [...]” (BRASIL, 1996). A incipiente 

caracterização da educação especial no texto da lei, restrita ao público a quem se 

destina, abre espaço para a atribuição de muitos sentidos, lacuna geradora de 

discrepâncias como as indicadas no presente estudo. Inclusive, o seu entendimento 

como “assistência aos deficientes e não o de educação de alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais”, como Mazzotta (1996, p. 11) constatou. 

Escreva sua opinião sobre o que foi proposto na Lei, tendo no mínimo de 10 a 20 

linhas. 

 

QUARTO MOMENTO 

 

 Decreto nº7.611/2011, texto disponível para leitura e análise em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm  Após 

a leitura responda: 

1-No Art. 3o o que são apontados como objetivos do atendimento educacional 

especializado? 

2- No artigo “Art. 9º-A.  Para efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, 

será admitida a dupla matrícula dos estudantes da educação regular da rede pública 

que recebem atendimento educacional especializado. 

§ 1o  A dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na educação 

regular da rede pública, quanto no atendimento educacional especializado. 

§ 2o  O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede 

pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou 

por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com 

atuação exclusiva na educação especial, conveniada com o Poder Executivo 

competentes, sem prejuízo do disposto no art. 14.” (NR) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm#art9a.


a) Isso ainda ocorre no Paraná?  

b) Em sua opinião quem é o maior prejudicado? 

 

Pretende-se que, o curso de capacitação para os professores da educação 

especial, seja desenvolvido através de estudo do material confeccionado pela 

professora PDE com duração de 40h, certificado pela secretaria do Município de 

Pinhalão.  

Os documentos para análise dos professores estarão acompanhados de 

questões pertinentes ao estudo, que ao final terão ainda que responder essas 

ultimas questões:  

 

 

QUINTO MOMENTO 

 

Reavaliando as leituras realizadas: 

1- Como estão colocadas as necessidades educacionais especiais no texto? 

2-  De que forma é apresentada a deficiência na formação de professores? 

3-  Há uma perspectiva de melhoria em curto espaço de tempo? 

4- Qual é seu papel na transformação da Educação Especial? 

 Essas e as outras questões farão parte do estudo das políticas públicas 

para a educação especial que são o foco da análise na produção do artigo final. 

As oficinas ocorrerão no ambiente da Escola Especial Nova Vida com a 

participação dos professores que ali trabalham, bem como dos funcionários e 

técnicos. 
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ENTREVISTA 

Entrevista com os Professores da Escola De Educação Especial Vida Nova - APAE 
– Pinhalão 
 
Nome: __________________________________________________ 
Graduação: ______________________________________________ 
Especialização: ____________________________________________ 
 
1. Há quantos anos trabalha na escola de Educação Especial Nova Vida?  
___________________________________________________________________ 
 
2. Você considera que a formação continuada de professores pode ser uma das 
medidas essenciais para que ocorram mudanças educacionais efetivas? 
Sim (   )            Não (   ) 
Justifique:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Você faz curso de formação continuada na área de Educação Especial? 
Sim (   )              Não (   )  
 Quais são os cursos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Qual é a frequência que você realiza os cursos de formação continuada na área 
de Educação Especial? 
(   ) Bimestral 
(   ) Semestral 
(   ) Anual 
(   ) Não realiza  
 
5. Quando realiza curso de Educação Especial, estes cursos são subsidiados por 
quem? 
(   ) A escola que atua 
(   ) SEED- Secretária de Estado da Educação 
(   ) Particular 
(   ) Outros___________________________________________________________ 
 
6. Você considera que a falta de formação teórica dificulta o desenvolvimento da 
prática pedagógica necessária aos alunos com necessidades educacionais 
especiais? 
Sim (   )         Não (   ) 
Justifique: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 
7. Você acredita que com o incentivo do aumento da hora atividade é possível nos 
organizarmos com a leitura de textos específicos na área de Educação Especial? 
Sim (   )       Não (   )  
Justifique: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8.  Em  sua opinião, quantas horas atividades seriam ideais para o aperfeiçoamento 
teórico dentro da Escola de Educação Especial Nova Vida: 
(   ) 1 a 3 
(   ) 3 a 5 
(   ) 5 a 7 
(   ) Não seria possível 
 
9. Dentro da sua área de atuação você sente necessidade de aprimoramento teórico 
prático? 
Sim (   )    Não (   )  
Justifique: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
10. O seu curso de formação superior, foi articulado entre teoria e prática para 
atender o seu trabalho docente dentro da Escola de Educação Nova Vida? 
Sim (   )       Não (   ) 
Justifique: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
11. Você possui algum conhecimento sobre qual seria a formação mínima do 
professor para atuar na educação básica segundo a LDB 9.394/96? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
12. Você possui leitura de alguns ordenamentos jurídicos no Brasil que se baseiam a 
Educação Inclusiva? Quais?  
(   ) Constituição Federal de 1988 
(   ) LDB 9.394/96 
(   ) As resoluções do CNE/CEB Nº  2/2001 , Nº 4/2009 ,  
(    ) Decreto Nº 7611/2011 . 
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ANEXO I 

PRIMEIRO MOMENTO 

CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo – se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.  
O direito à educação, previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 como um 
direito essencial de natureza social, vem delineado no Título VIII, Da Ordem Social, 
especialmente nos artigos 205 a 214, dispositivos nos quais se encontra explicitada 
uma série de aspectos que abrangem a consolidação desse direito, tais como os 
princípios e objetivos que o confirmam, os deveres de cada ente da Federação 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para com a garantia desse direito, a 
estrutura educacional brasileira (dividida em diversos níveis e modalidades de 
ensino), além da previsão de um aparelho próprio de financiamento, que conta com 
o atrelamento constitucional de receitas. Trata-se de parâmetros que devem 
moderar o desempenho do legislador e do administrador público, além de critérios 
que o Judiciário precisa adotar quando chamado a julgar questões que envolvam a 
implementação deste direito.  
O Estado deve aparelhar-se para prover a todos, progressivamente, os serviços 
educacionais mínimos. Isso denota distinguir que o direito à educação só se 
concretiza mediante o planejamento e a implementação de políticas públicas. Em 
outras palavras, a satisfação do direito não se esgota na concretização do seu 
aspecto meramente individual (garantia de uma vaga na escola, por exemplo), mas 
compreende a consumação de prestações positivas de caráter diverso por parte do 
poder público, num procedimento que se sucede no tempo.  
Em síntese, a educação, como direito fundamental de caráter social:  
a) ocupa posição de destaque no ordenamento jurídico, servindo mesmo como 
razão de ser de toda a ordem jurídica, juntamente com os demais direitos 
fundamentais;  
b) tem aplicabilidade imediata, embora sua realização integral só possa se dar de 
forma progressiva;  
c) não pode ser suprimida do ordenamento jurídico por meio de emenda 
constitucional;  
d) pertence a todos, mas deve priorizar categorias de pessoas que se encontram 
numa mesma posição de carência ou vulnerabilidade; e) tem como sujeito passivo o 
Estado;  
f) realiza-se por meio de políticas públicas ou programas de ação governamental;  
g) vincula a todos os poderes públicos (Executivo, Legislativo e Judiciário), que 
devem adotar medidas – legislativas, técnicas e financeiras – até o máximo dos 
recursos disponíveis, para a satisfação daquilo que foi eleito como prioritário (núcleo 
mínimo obrigatório), reconhecendo o direito à educação como um verdadeiro direito.  
Leitura dos Artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988. 



Após a leitura dos artigos 205 a 214 da Constituição Brasileira de 1988 os 

professores em uma roda de conversa orientada pela professora PDE discutirão os 

mesmos e sua importância para a educação brasileira. Em seguida será distribuído 

o Caderno Pedagógico e iniciaremos os estudos, onde começarão respondendo as 

seguintes perguntas. 

O questionamento aos professores será; 

1-De que forma está proposto o artigo 205 da Constituição Brasileira de 1988? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2-Na prática o artigo está sendo cumprido? Justifique   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

SEGUNDO MOMENTO 

 

A LDB será alvo de estudo, o texto para análise foi selecionado do site 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf acessado em 01 de dezembro de 2014 

LDB - COM GABARITO 

Após a leitura do texto no caderno de estudos será aberto um debate onde os 

professores participantes apontarão suas considerações sobre a Lei. Após essa 

análise responderão as seguintes perguntas: 

1) A LDBEN 9.394/96, no Art. 1º, diz que “a educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. Essa Lei, 
especificamente, disciplina a educação escolar desenvolvida, predominantemente, 
por meio do ensino, em instituições próprias. Nesse sentido, a educação escolar 
busca realizar dois propósitos básicos que são: 
a) ensinar os alunos a ler e escrever, preparando-os para desenvolver atividades de 
partilha da cultura comum ocidental. 
b) ajudar os jovens a se prepararem para o exercício de uma profissão em sua vida 
adulta e integrá-los na sociedade, como cidadãos e membros de uma cultura 
comum. 
c) preparar o cidadão para uma sociedade democrática e conscientizá-lo de seu 
papel de cidadão. 
d) formar os jovens para atividades profissionais e dar-lhes condições de 
empregabilidade. 
 
2) Segundo a LDBEN 9.394/96, cabe à União a coordenação da política nacional de 
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, 
redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 
Considerando a legislação, é função do governo federal: 
 
I. estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 
médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 
formação básica comum; 
II. elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 
diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações 
e as dos seus Municípios; 
III. elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios; 
IV. organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos 
Estados. 
São CORRETOS apenas os itens: 
a) I e II.     b) I e III.    c) II e IV.    d) III e IV. 
 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf


3) O sistema federal de ensino compreende: 
a) as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal; as 
instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa 
privada. 
b) as instituições de ensino mantidas pela União; as instituições de educação 
superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; os órgãos federais de educação. 
c) as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo 
Poder Público municipal; as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; os órgãos municipais de educação. 
d) as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual 
e pelo Distrito Federal; as instituições do ensino fundamental, médio e de educação 
infantil mantidas pelo Poder Público municipal. 
 
4) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN 9.394/96), são critérios da 
verificação do rendimento escolar: 
I. avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e dos resultados ao longo do período 
sobre os de eventuais provas finais; 
II. obrigatoriedade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar e 
possibilidade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, 
para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições 
de ensino em seus regimentos; 
III. possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do 
aprendizado e aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 
A opção CORRETA é: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 
5) Mário Henrique, 16 anos, aluno da rede estadual de ensino, com excelente 
aproveitamento na 2ª série do Ensino Médio, pretende prestar vestibular no final do 
ano. Como ainda não concluiu o Ensino Médio, resolveu, aconselhado por seus 
amigos, fazer os exames da EJA. Mário Henrique pode concluir o Ensino Médio até 
o final do ano, fazendo os exames da Educação de Jovens e Adultos? 
a) Não, porque Mário Henrique já completou 16 anos e está para concluir o Ensino 
Médio. 
b) Não, porque, para concluir o Ensino Médio através de exames pela modalidade 
de educação de jovens e adultos, é necessário ter 18 anos completos. 
c) Sim, porque Mário Henrique, embora tenha 16 anos, comprova ter excelente 
aproveitamento no Ensino Médio. 
d) Sim, pois, para concluir o Ensino Médio através de exames pela modalidade de 
educação de jovens e adultos, é necessário ter 15 anos completos. 
 
6) Do que trata o artigo 26-A, inserido na Lei de Diretrizes e Bases- LDB nº. 9.394, 
através da lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 e alterado pela redação dada pela Lei 
nº 11.645, de 2008: 
a) Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; pluralismo de 
ideias e de concepções pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância. 



b) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 
c) Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação 
adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições 
materiais do estabelecimento. 
d) Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se 
aos que forem trabalhadores as condições de acesso. 
e) Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; organização escolar própria, incluindo 
adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas. 
 
7) No que diz respeito à organização do Sistema Municipal de Ensino é possível 
afirmar, EXCETO: 
A) é dever do Estado, direito da criança, opção da família o atendimento gratuito em 
instituições públicas de Educação Infantil; 
B) a política de Educação Infantil deve focar-se na cultura, justiça social, nos direitos 
humanos, sem se preocupar com as políticas destinadas a outras organizações da 
sociedade civil. 
C) quanto ao funcionamento, as Instituições de Educação Infantil poderão organizar 
o atendimento em regime parcial e/ou integral e funcionar ininterruptamente durante 
o ano civil. 
D) o processo pedagógico deve considerar as crianças em sua totalidade, 
observando suas especificidades, as diferenças entre elas e sua forma privilegiada 
de conhecer o mundo por meio do brincar. 
 
8) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases- LDB nº. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, a educação escolar compõe-se de: 
a) Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio. 
b) Infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. 
c) Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional. 
d) Educação fundamental, educação média, educação superior. 
e) Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio; educação superior. 
 
9) Conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
9394/96), na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 
registro: 
A) Com aprovação e/ou reprovação para acesso ao Ensino Fundamental. 
B) Promovendo ou reprovando a criança se o Regimento da Instituição de Educação 
Infantil determinar. 
C) Reprovando a criança se seu desempenho for considerado insatisfatório. 
D) Sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 
 
 
10)  Conforme o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei 9.394/96), a educação escolar deverá vincular-se: 
A) À vida familiar e aos movimentos sociais. 



B) À organização da sociedade e as manifestações culturais. 
C) Às instituições de ensino e a organização da sociedade. 
D) Ao mundo do trabalho e a prática social. 
 
11) Ao tratar da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394/96 dispõe que: 
A) Ela deve ser desenvolvida apenas em cursos destinados a quem já tenha 
concluído o ensino médio. 
B) Os diplomas de curso de educação profissional técnica de nível médio estão 
dispensados de registro, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de 
estudos na educação superior. 
C) É vedada a expedição de certificados de qualificação para o trabalho após a 
conclusão de etapas em cursos de educação profissional técnica de nível médio. 
D) A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional, 
poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 
cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 
 
12) A valorização dos docentes é destacada no artigo 67 da LBD, assegurando, 
entre outras determinações para o sistema de ensino, que seja instituída a seguinte 
medida: 
A) Salário-educação. 
B) Piso salarial profissional. 
C) Curso de educação à distância. 
D) Incentivo ao estágio remunerado. 
 
13) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, EXCETO: 
a) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 
trabalhador. 
b) ensino educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 
c) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um. 
d) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria e progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio. 
 
14) Leia a informação: 
A educação possibilita ao indivíduo jovem e adulto retomar seu potencial, 
desenvolver suas habilidades, confirmar competências adquiridas na educação 
extraescolar e na própria vida, com vistas a um nível técnico e profissional mais 
qualificado. Também é oferecido pelos sistemas de ensino cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando 
assim progressivamente os estudos em caráter regular. 
A educação de Jovens e Adultos representa uma possibilidade que pode contribuir 
para efetivar um caminho e desenvolvimento de todas as pessoas, de todas as 
idades. Planejar esse processo é uma grande responsabilidade social e educacional, 
cabendo ao professor no seu papel de mediar o conhecimento, ter uma base sólida 
de formação. 
A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; é 
tanto consequência do exercício da cidadania como condição para uma plena 



participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do 
desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade 
entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, além de um 
requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar 
ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça. (Declaração de Hamburgo sobre a 
EJA). 
O principal objetivo da Educação de Jovens e Adultos é: de auxiliar cada indivíduo a 
tornar-se tudo aquilo que ele tem capacidade para ser. Durante vários anos foram 
desenvolvidos projetos para a alfabetização de Jovens e adultos, portanto, alguns 
deles: O Mobral – Movimento Brasileiro de Alfabetização, de 1967-1985; fundação 
Educar, de 1986-1990 e o Programa Brasil Alfabetizado, de 2003 até o momento 
atual. 
Na Constituição Federal de 1988 e a LDB, confere aos municípios a 
responsabilidade do Ensino Fundamental, e estabelece que aos sistemas de ensino 
cabe assegurar gratuitamente aos jovens e adultos, que não puderam efetuar os 
estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, considerando as 
características do aluno, seus interesses, condições de vida e de trabalho. Também 
cabe a esses sistemas de ensino, viabilizar e estimular o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre os 
diversos setores das esferas públicas. 
Com base na LDB/96, a educação de jovens e adultos será ofertada: 
I no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos. 
II no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
III no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de dezoito anos. 
IV no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de vinte e um anos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente as proposições I e II estão corretas. 
b) Somente as proposições II e III estão corretas. 
c) Somente as proposições I e III estão corretas. 
d) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
 
15) A LDB determinou em 2007 a inclusão obrigatória, no Currículo do Ensino 
Fundamental, de conteúdos que tratem dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, tendo ECA como diretriz. A partir da afirmativa acima podemos dizer, 
EXCETO 
A) A partir dos debates sobre ECA, o pensamento crítico ganhou espaço nas aulas. 
B) A capacitação é necessária para que o corpo docente conheça melhor o ECA e 
possa desenvolver formas de inseri-lo no currículo. 
C) Uma das formas de estudar os principais artigos do ECA é tratá-los de forma 
transversal em disciplinas como Português, Arte ou Educação Física. 
D) Não há necessidade de inserir no projeto político-pedagógico da escola a 
inclusão de estudos sobre ECA. 
 
16) Ao trabalhar com a questão curricular, no momento do planejamento 
participativo em sua escola, a supervisora 
Joana lembrou a todos a necessidade de se consultar à atual Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Brasileira – a Lei nº. 9.394/96 - para poder nortear os discursos 
da reunião. 
Após a distribuição da folha xerografada do Art. 26º., da LDB/96, ela pediu que as 
pessoas presentes o lessem, destacando o cerne do que competia aos currículos do 



ensino fundamental e médio. Ressaltaram que deveriam assegurar uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, bem como por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela. Quanto à parte diversificada do currículo, viram que o § 5º. afirma a 
necessidade de ser incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de 
pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da... 
A) da secretaria da escola, conforme a sua disponibilidade e interesse. 
B) das parcerias que a escola puder fazer com os cursos de língua estrangeira. 
C) das secretarias estaduais, através de suas normas e recomendações. 
D) das disposições das secretarias municipais e dos níveis intermediários. 
E) comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição 
 
17) Analise a seguinte proposição: De acordo com a LDB n. 9.394/96, a verificação 
do rendimento escolar deve observar 
I. a avaliação contínua do desempenho do aluno; 
II. a possibilidade de aceleração de estudos; 
III. a obrigatoriedade de estudos de recuperação. 
A análise permite concluir que 
A) está correto apenas o item I. 
B) está correto apenas o item III. 
C) estão corretos apenas os itens I e III. 
D) estão corretos todos os itens. 
 
18) São alguns princípios estabelecidos pela LDBEN 9.394/96 Art. 3º, EXCETO: 
A) Ora a existência de instituições públicas e ora a de instituições privadas. 
B) Respeito à liberdade e apreço a tolerância. 
C) Valorização do profissional da educação escolar. 
D) Garantia de padrão de qualidade. 
E) Valorização da experiência extraescolar. 
 
19) “Do direito à Educação e do dever de educar”, o Art. 4º da LDBEN, em um de 
seus incisos afirma: 
A) Haverá oferta de ensino noturno regular, adequado às condições de trabalho dos 
docentes. 
B) Haverá atendimento em creches e pré-escolas, às crianças gratuitamente. 
C) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade somente ao Ensino 
Fundamental. 
D) Padrões mínimos de quantidade de ensino. 
E) Padrões excessivos de qualidade e quantidade de ensino. 
 
20) Com base na LDBEN, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 
9.394/96, analise: 
( ) A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
( ) A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 
( ) Os municípios poderão optar, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou 
compor com ele um sistema único de Educação Básica. 



( ) Os sistemas municipais de ensino compreendem: as instituições do Ensino 
Fundamental, Médio e de Educação Infantil, criadas e mantidas pelo poder público 
municipal; as instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa 
privada e os órgãos municipais da educação. 
( ) Os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais 
da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
( ) Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro 
do seu desenvolvimento, com o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 
Ensino Fundamental. 
 
A sequência está correta em: 
A) V, F, F, V, F, F                              D) V, V, V, V, V, F 
B) V, F, V, F, V, F                              E) F, V, V, V, V, V 
C) V, V, V, F, V, V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO III 
 

TERCEIRO MOMENTO 

 

Parecer CNE/CEB nº2/2001,  disponível em 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf  e  o parecer nº4/2009 

disponível em http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf  

Sobre os pareceres CNE/CEB nº2/2001 e nº4/2009 em estudo, os 

professores terão que responder, após leitura, sobre os seguintes aspectos: 

1-Após leitura e análise da resolução nº4/2009, quem considera-se público-

alvo do atendimento educacional especializado? 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2- Na Resolução CNE/CEB nº2/2001 (BRASIL, 2001), como ela estabelece os 

estudantes com necessidades educacionais especiais? Apresenta a mesma forma 

da resolução nº4/2009? 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3- A Educação Especial é definida na LDBEN do seguinte modo, no Art. 58: 

“Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais [...]” (BRASIL, 1996). A incipiente 

caracterização da educação especial no texto da lei, restrita ao público a quem se 

destina, abre espaço para a atribuição de muitos sentidos, lacuna geradora de 

discrepâncias como as indicadas no presente estudo. Inclusive, o seu entendimento 

como “assistência aos deficientes e não o de educação de alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais”, como Mazzotta (1996, p. 11) constatou. 

Escreva sua opinião sobre o que foi proposto na Lei, tendo no mínimo de 10 a 20 

linhas. 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



ANEXO IV 

QUARTO MOMENTO 

 

 Decreto nº7.611/2011, texto disponível para leitura e análise em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm  Após 

a leitura responda: 

1-No Art. 3o o que são apontados como objetivos do atendimento educacional 

especializado? 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2- No artigo “Art. 9º-A.  Para efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, 

será admitida a dupla matrícula dos estudantes da educação regular da rede pública 

que recebem atendimento educacional especializado. 

§ 1o  A dupla matrícula implica o cômputo do estudante tanto na educação 

regular da rede pública, quanto no atendimento educacional especializado. 

§ 2o  O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede 

pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou 

por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com 

atuação exclusiva na educação especial, conveniadas com o Poder Executivo 

competente, sem prejuízo do disposto no art. 14.” (NR) 

a) Isso ainda ocorre no Paraná? Justifique 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6253.htm#art9a.


 

b) Na sua opinião quem é o maior prejudicado? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

QUINTO MOMENTO 

 

Reavaliando os textos estudados: 

1- Como estão colocadas as necessidades educacionais especiais nos textos 

estudados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2-  De que forma se dá a apresentação das deficiências na formação de 

professores? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3-  Há uma perspectiva de melhora na Educação Especial em curto espaço de 

tempo? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4- Qual é seu papel na transformação da Educação Especial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


