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RESUMO 

 

As mudanças históricas na percepção da educação especial indicam um objeto de 

investigação – e evidentemente, alvo de políticas públicas – bastante complexo e que 

aponta, ao menos, dois grandes desafios: a garantia do direito pleno à educação em 

relação ao público alvo da educação especial (PAEE) e as formas pelas quais esse 

direito pode ser efetivado em meio às modificações e notadamente os avanços em 

relação aos conceitos e nomenclaturas utilizados nesse campo de conhecimento e ação. 

Nesse sentido, o objetivo da presente investigação é o de contribuir para o 

aprofundamento das reflexões sobre o aparato legal, desenvolvimento e implementação 

das políticas públicas da educação especial na perspectiva inclusiva, especificamente no 

contexto do atendimento aos alunos PAEE nas escolas da Rede Pública do Estado de 

São Paulo, circunscritas à Diretoria de Ensino - Região Santos. A abordagem 

metodológica compreende pesquisa documental e bibliográfica referente à temática, 

bem como uma investigação de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) 

provenientes do Ministério Público. O estudo busca, assim, apreender alguns 

procedimentos pelos quais um órgão intermediário de gestão implementa uma política 

de educação especial inclusiva em meio a seu contexto especifico de atuação, alguns de 

seus entraves e eventuais lacunas na garantia do direito à educação a esse público 

especifico. Conclui-se que houve avanços na execução dessa política, sobretudo pela 

atuação determinante do Ministério Público, notadamente um órgão externo à gestão. 

Contudo, resta ainda um longo caminho a percorrer na implementação e gestão da 

política de educação especial inclusiva no contexto analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The historical changes in the Special Education sense point out the subject of study and 

evidently, a very complex aim of political public which indicates at least two huge 

challenges: The guarantee of the total right of Education to the Special Education target 

public (PAEE) in ways which this rights may be affected among all modifications and 

noticeably, the improvement of concepts and nomenclatures used in this knowledge 

base. In this sense, the aim of this study is to contribute to the reflection about the legal 

apparatus, development and implementation of political public in the Special Education, 

getting an inclusive perspective, more specifically on the attendance background to the 

PAEE in Public Schools from Sao Paulo State, confined by “Diretoria de Ensino – 

Região Santos”. The methodological approach, perceive on the documental and 

bibliographic research, related to the theme, such as an investigation of Terms for the 

adjustment of Conduct (TAC) from the Public Ministry of São Paulo State.  The study 

demands to seize some procedures, whereby an intermediate provider’s management 

implements an inclusive political of Special Education, among its specific context of 

action, some of it obstacles and eventual gaps in guarantee of the right of Education to 

this specific people. In conclusion, we noticed that there were some progresses on the 

political action, mainly for the significant action from the Public Ministry, remarkably, 

an external management department. Nevertheless, there will still be a long way to 

course on the Political of Special Education Inclusive implementation on this analysed 

context.  
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INTRODUÇÃO 

 

A construção histórica da educação dos alunos Público Alvo da Educação Especial 

(PAEE)1 teve como um de seus componentes a utilização de diferentes conceitos e 

termos que tornaram ainda mais sinuosos os caminhos para a apreensão e mesmo 

consolidação da educação especial2 sob a perspectiva inclusiva. Exemplos contundentes 

disso podem ser colhidos nas diferentes nomenclaturas utilizadas em documentais legais 

brasileiros. A Constituição de 1988 utiliza o termo “portadores de deficiência”, já a Lei 

Nº 9394, de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) se 

referia ao PAEE como “educandos com necessidades especiais” e somente em 2013, a 

Redação da LDB foi alterada pela Lei nº 12.796 e passa a adotar a expressão 

“educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação”.   

 

Certamente, as mudanças históricas na percepção da educação especial indicam um 

objeto de investigação – e evidentemente, alvo de políticas públicas – bastante 

complexo e que aponta, ao menos, dois grandes desafios: a garantia do direito pleno à 

educação em relação ao PAEE e as formas pelas quais esse direito pode ser efetivado 

em meio às modificações e notadamente os avanços em relação aos conceitos utilizados 

nesse campo de conhecimento e ação. Nesse sentido, o objetivo da presente 

investigação é o de contribuir para o aprofundamento das reflexões sobre o aparato 

legal, desenvolvimento e implementação das políticas públicas da educação especial sob 

a perspectiva inclusiva, especificamente no contexto do atendimento aos alunos PAEE 

nas escolas da Rede Pública do Estado de São Paulo, circunscritas à Diretoria de Ensino 

- Região Santos, compreendida pelos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá e 

Santos. 

  

O interesse desenvolvido pelo tema está relacionado a três pressupostos fundamentais, 

de cunho pessoal e profissional: gênese hispânica; trajetórias profissionais na área da 

                                                             
1 A partir desse parágrafo e ao longo da Dissertação, utilizaremos a sigla PAEE para nos referir ao 

Público Alvo da Educação Especial. 
2No presente estudo educação especial é compreendida como uma “modalidade de educação escolar 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e definida nos termos da Lei nº 

12796/2013, que alterou o artigo 58 da LDB/96. 
 



 
 

 

docência e o exercício do cargo de Supervisor de Ensino da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo (SEE/SP3). 

 

Filha de imigrantes espanhóis desde a mais tenra idade convivi com a incomoda 

sensação de ser “diferente” das outras crianças. Essa sensação, transformada em 

sentimento e crença me aproximou daqueles, que assim como eu, pareciam “diferentes”. 

Essa “diferença”, que a priori causava medo, insegurança e sentimento de inadequação, 

com o tempo foi se consolidando em mim.  

 

Durante dez anos (1992-2002), lecionei em escolas da Rede Pública do Estado de São 

Paulo, vinculadas à Diretoria de Ensino – Região de Santos e localizadas nos 

municípios de Guarujá e Santos. Nas séries finais no Ensino Fundamental Regular e 

EJA ministrei aulas de Matemática e Ciências e no Ensino Médio lecionei Química. 

 

Desde 1998 e até a presente data, exerço o cargo de Professora do Ensino Básico 

Técnico e Tecnológico da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus 

Cubatão. Nesse contexto, lecionei para alunos com deficiência auditiva, surdos e com 

Síndrome de Asperger onde tive a oportunidade e o privilégio de ser professora e 

aprendiz. 

 

Em 2003, após concluir o curso de Licenciatura em Pedagogia, fui aprovada em 

concurso de provas e títulos para exercer o cargo de Supervisor de Ensino, e no ano de 

2004 tomei posse na Diretoria de Ensino – Região Sul-2 da SEE/SP. Em 2006, após 

participar do processo anual de Remoção, fui removida para a Diretoria de Ensino – 

Região São Vicente e finalmente, em2008, fui removida para a Diretoria de Ensino – 

Região Santos.  

 

A partir de 2009 e até a presente data, sem prejuízo às demais atribuições do cargo de 

Supervisor de Ensino, fui incorporada à equipe de educação especial da Diretoria de 

Ensino – Região Santos.  

 

                                                             
3 Adotaremos ao longo da pesquisa a sigla SEE/SP sempre que fizermos referência à Secretaria de Estado 

da Educação de São Paulo. 



 
 

 

A composição da equipe de educação especial das Diretorias de Ensino vinculadas à 

SEE/SP é regida nos termos do inciso 1 do artigo 14 da Resolução SE 61, de 

11/11/2014, cabendo ao Dirigente Regional de Ensino indicar até 2 (dois) supervisores 

e, no mínimo, 1(um) Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico, para 

acompanhamento, orientação e avaliação específicas das atividades de Educação 

Especial. 

 

No período de 2009 até meados de 2014 a equipe de educação especial ficou restrita a 

presença de apenas um Supervisor de Ensino. A partir do segundo semestre de 2014 a 

equipe foi ampliada com a incorporação de uma PCNP de educação especial. 

 

É importante salientar que dispúnhamos de um conhecimento técnico e acadêmico 

muito restrito sobre educação especial. Esse conhecimento, ao longo do tempo, 

favorecido pelos anos de prática docente e ação supervisora, vem se consolidando nas 

incontáveis horas de estudos, pesquisas, observação, instrução de expedientes, 

confecção de pareceres/informações, atendimentos aos pais/alunos público-alvo da 

educação especial, orientações técnicas destinadas às equipes gestoras das unidades 

escolares, aos professores especialistas, interlocutores de LIBRAS4, professores 

mediadores e das inúmeras participações em aulas de trabalho pedagógico coletivo. 

 

O objetivo maior da presente pesquisa pressupõe o estudo do aparato legal e teórico 

referente à temática, bem como a contextualização da Diretoria de Ensino – Região 

Santos, de modo a verificar como vem sendo ali implementada a política de educação 

especial. Dessa forma, julgamos imprescindível uma breve revisão – descrita no 

capítulo 1 desta dissertação - sobre o contexto no qual foram sendo tecidos os marcos 

legais e teóricos internacionais da educação especial a partir de 1948, ano da 

promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

 

Lembrando que para “[...] se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto 

entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o 

conhecimento teórico construído a respeito dele” (ANDRÉ; LÜDKE, 2013, p. 1), 

construímos nosso percurso metodológico a partir da coleta, caracterização e discussão 

                                                             
4 O acrônimo LIBRAS é a abreviação das palavras “Língua Brasileira de Sinais” e será utilizado ao longo 

da dissertação com esse significado. 



 
 

 

das fontes documentais utilizadas ao longo da investigação. Seriam elas: as declarações, 

acordos, e recomendações internacionais; a legislação federal nacional e estadual de São 

Paulo; e também uma seleção de termos de ajustamento de conduta propostos pelo 

Ministério Público (MP5). Compuseram também os dados da pesquisa, uma revisão 

bibliográfica voltada à temática e a utilização do censo escolar. 

 

Caracterizadas as fontes, organizamos os registros com o intuito de ampliar nossa 

compreensão sobre o processo de evolução dos conceitos relacionados à educação das 

pessoas com deficiência, em especial a partir da expressão das leis, em busca de 

possíveis relações e distanciamentos entre a teoria vigente e a prática corrente de gestão 

da política educacional, em âmbito regional. Evidentemente, a realização da presente 

pesquisa tem em minha atuação como supervisora de ensino um elemento fundamental 

uma inegável influência na perspectiva aqui adotada, embora não se trate exatamente de 

um relato de experiência.  

 

Em síntese, procuramos realizar um pequeno inventário do aparato legal que informa as 

políticas educacionais voltadas ao público alvo da educação especial e o levantamento 

de algumas pistas de entraves e lacunas na execução da política em âmbito regional, 

indicadas sobretudo pelo poder judiciário através da ação do MP. 

 

Nesses termos a dissertação está organizada da seguinte forma: ao longo do capítulo 1, 

retomaremos alguns conceitos e perspectivas de autores que se debruçaram sobre a 

temática, com ênfase especial nas denominações utilizadas e suas ressignificações que, 

em boa medida, se articulam às mudanças legais e perspectivas impressas na educação 

especial com vistas ao estabelecimento de uma “educação efetivamente inclusiva”, 

termo que denota um novo olhar sobre a temática. 

 

No capítulo 2 procuramos abordar o contexto legal da educação especial no Brasil e no 

Estado de São Paulo, que contextualizam e informam o processo de execução das 

políticas públicas da educação especial na Diretoria de Ensino - Região Santos -, onde 

procuraremos dar destaque a alguns aspectos de sua ação na garantia de atendimento 

aos alunos público-alvo da educação especial. 

                                                             
5 Doravante utilizaremos a sigla MP sempre que nos referirmos ao Ministério Público. 



 
 

 

 

No capítulo 3, teceremos considerações sobre os principais entraves relacionados à 

aplicação das políticas públicas de atendimento aos alunos PAEE, sob a perspectiva da 

ação supervisora na educação especial à luz das ações impetradas pelo MP no sentido de 

assegurar o direito inalienável à Educação das pessoas com deficiência. O trabalho 

encera-se com algumas considerações finais. 

 



 
 

 

1. Marco Legal e Teórico da Educação Especial 

 

1.1 Princípios e Parâmetros Legais da Educação Especial 

 

Em 1948, diante do panorama que se estabeleceu com o término da 2ª Guerra Mundial, 

a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas promulgou a “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos”. Seu intuito foi o de promover um esforço conjunto, 

através do ensino e da educação, visado garantir o respeito aos direitos e liberdades 

individuais através da adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 

internacional a partir do reconhecimento e observância universal e efetivo desses 

direitos e liberdades.  

 

Embora não se verifique menção direta às pessoas com deficiência ou qualquer 

denominação similar na “Declaração Universal dos Direitos Humanos” a afirmativa de 

que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos” e que todas “tem 

capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos [...] sem distinção de 

qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de outra 

natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou “qualquer outra condição”, 

inclui as pessoas com deficiência na categoria de pessoas denominas como pessoas 

“sem distinção de [...] qualquer outra condição.” 

 

Os termos “ensino” e “educação” foram citados uma única vez na “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos”. O termo “instrução” foi preferencialmente utilizado. 

A “instrução” gratuita e obrigatória somente no “grau elementar” deveria ser orientada 

no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do 

respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais.  

 

As origens da distinção entre “educação” e “instrução” remontam os princípios da 

Educação Grega na qual a primeira era exercida pelos Pedagogos e priorizava a 

formação do caráter e da integridade moral, enquanto aos professores cabia “instruir” 

ensinando matemática, escrita etc. (MARTINS, 2004, p. 14) 

 

Cabe frisar o papel de destaque desempenhado pela Organização Internacional do 



 
 

 

Trabalho (OIT6), ao longo do século XX através da publicação de uma série de 

recomendações7 em defesa do direito dos trabalhadores com deficiência, com vistas a 

aumentar as oportunidades de acesso e manutenção de postos no mercado de trabalho.  

 

Em 1969, a Organização Mundial de Saúde (OMS8) define a “reabilitação” como um 

conjunto “[...] de medidas de natureza médica, social, educativa e profissional, 

destinadas a preparar ou reintegrar o indivíduo, com o objetivo de fazê-lo alcançar o 

maior nível possível de sua capacidade ou potencialidade” (OMS, 1969). A palavra 

“reabilitação” veio a ser amplamente difundida e utilizada nos acordos internacionais. 

 

Dando continuidade aos esforços para proteger e garantir os direitos das pessoas com 

deficiência, em 1971 a Organização das Nações Unidas (ONU9) proclamou através da 

Resolução ONU A/8429 a “Declaração dos Direitos do Deficiente Mental”, com a 

prerrogativa de que os deficientes mentais10 pudessem usufruir dos direitos comuns a 

todos os seres humanos (saúde, instrução, formação, trabalho, convívio em família, 

participação social, proteção tutelar especializada e proteção contra todo e qualquer tipo 

de exploração). 

 

A Resolução nº 3447 aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 09/12/75 e que 

proclamou a “Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes”, estabeleceu, entre 

outros, os seguintes direitos:  

 

As pessoas deficientes têm direito a tratamento médico, psicológico e funcional, incluindo-

se aí aparelhos protéticos e ortóticos, à reabilitação médica e social, educação, treinamento 

vocacional e reabilitação, assistência, aconselhamento, serviços de colocação e outros 

serviços que lhes possibilitem o máximo desenvolvimento de sua capacidade e habilidades 

e que acelerem o processo de sua integração social. (ONU, 1975). 

 

A OMS aprovou em 1976 e lançou em 1980 a publicação denominada Classificação 

                                                             
6A partir desse parágrafo e ao longo da Dissertação, utilizaremos a sigla OIT para nos referir a 

Organização Internacional do Trabalho. 
7Recomendação OIT n.º 99/55, Recomendação nº 111/1958, Convenção OIT nº 159/19833, Convenção 

OIT nº 168 da OIT/1988, Recomendação nº 168/1983. 
8 A partir desse parágrafo e ao longo da Dissertação, utilizaremos a sigla OMS para nos referir a 

Organização Mundial de Saúde. 
9A partir desse parágrafo e ao longo da Dissertação, utilizaremos a sigla ONU para nos referir a 

Organização das Nações Unidas. 
10A “American Association on Intellectual and Developmental Disabilities” (AAIDD) baniu a partir de 

2006 utilização dos termos “deficientes mentais”, “deficiências mentais”. Atualmente utiliza-se a 

expressão “deficiência intelectual”. 



 
 

 

Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens” (CIDID11), na qual o 

termo “deficiência” foi definido: 

 

Deficiência (dano ou déficit) é definida como qualquer perda ou anomalia (temporária ou 

permanente) das estruturas e funções psicológica, fisiológica ou anatômica e se constitui 

como desvio da norma biomédica, fundada em base estatística, possível de ser observada e 

mensurada. (MÂNGIA, 2008, p. 123). 

 

No ano de 1981 realizou-se em Cuenca, no Equador o “Seminário sobre Novas 

Tendências na Educação Especial”, promovido pela ONU para a Educação, Cultura e 

Ciência/Oficina Regional de Educação para América Latina e Caribe. 

 

O direito à educação, participação, igualdade de oportunidades e a imprescindibilidade 

de garantir atendimento educacional adequado às características individuais de 

aprendizagem das pessoas com deficiência, foram amplamente discutidos e 

consolidados através das seguintes recomendações: não permitir que as incapacidades 

se transformassem em impedimentos decorrentes da falta de atenção ou negligência; 

capacitar recursos humanos e aprimorar os planos educacionais com vista à melhoria da 

qualidade dos serviços prestados; eliminar barreiras físicas e atitudinais; utilizar 

classificações funcionais para os portadores de déficits e assegurar a participação das 

pessoas deficientes12 nos processos de tomada de decisões.  

 

Carvalho critica o distanciamento entre a teoria e a prática ao afirmar que: 

Muitos países do mundo e inúmeros responsáveis por políticas educacionais concordam e 

aceitam as ideias de educação, para todos, mas excluem, na prática, os alunos que 

apresentam necessidades educativas especiais. Esta afirmativa poder ser constada pelo 

baixo percentual de alunos atendidos educacionalmente em nossas escolas, particularmente 

as de governo. (CARVALHO, 1997, p. 35). 

 

Por outro lado, Januzzi (2012, p. 13; 15; 18; 30; 32-36; 49) ratifica que ao longo do 

tempo muitos foram os substantivos e atributos utilizados para denominar as pessoas 

com deficiência: idiotas, retardados, demência, anormais, alienados, deficientes 

mentais, crianças retardadas, mentecaptas, portadores de defeitos pedagógicos, 

                                                             
11 A partir desse parágrafo e ao longo da Dissertação, utilizaremos a sigla CIDID para nos referir a 

Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens. 
12 Os termos “pessoas deficientes”, “criança deficiente”, “trabalhadoras deficientes” foram redigidos em 

itálico tendo em vista que não são mais utilizados. Atualmente esses termos foram substituídos por 

“pessoas com deficiência”, “crianças com deficiência” e “trabalhadoras com deficiência”. 



 
 

 

crianças excepcionais, debilidade mental, dentre outros tantos que povoam o 

imaginário das pessoas ditas normais. 

 

No ano de 1981, aconteceu em Torremolinos, na Espanha, a “Conferência Mundial 

sobre Ações e Estratégias para Educação, Prevenção e Integração”, que deu origem a 

“Declaração de Sundberg”, nome dado em homenagem a Nils-Ivar Sundberg, educador 

responsável pelo Programa da UNESCO para Educação Especial (1968 a 1981) e 

falecido durante a Conferência (CARVALHO, 1997, p. 35). Os signatários da 

“Declaração de Sundberg” se comprometeram a mobilizar esforços no sentido de 

assegurar a equiparação de oportunidades às pessoas com deficiência, o direito à 

educação e o acesso aos programas educacionais, culturais e informacionais adaptados 

às suas necessidades específicas.  

 

Segundo Carvalho (1997 p. 37), a ênfase da “Declaração de Sundberg” incide sobre a 

igualdade de direitos às oportunidades de educação, lazer e trabalho, como um dos 

indicadores da igualdade de valor entre as pessoas, independentemente de suas 

condições pessoais e sociais.  

 

A detecção precoce e a oferta de tratamento adequado eram disposições expressas na 

“Declaração de Sundberg”. Para que esses objetivos fossem colocados em prática os 

Governos deveriam estimular a participação das famílias e a qualificação dos 

educadores e outros profissionais para lidar com as situações e necessidades das pessoas 

com deficiência. 

 

No âmbito técnico-científico, a questão das pessoas portadoras de deficiências ganhou 

relevância internacional em 1981, ano a elas dedicado. No Brasil, além de um congresso 

nacional, que possibilitou trocas de experiências entre diversos países, inúmeras outras 

ações foram desde então desencadeadas, em atenção aos direitos e deveres dessas pessoas. 

(BRASIL, 1994). 

 

Em 1982 e à época da publicação da Resolução ONU nº 37/52 que culminou no 

“Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes”, a população de pessoas com 

deficiências mentais, físicas ou sensoriais já ultrapassava os 500 milhões, sendo que 350 

milhões viviam em regiões que não dispunham dos serviços imprescindíveis à 

superação de suas limitações.  

 



 
 

 

Nessa perspectiva e considerando as condições de desvantagem, impostas pelas 

barreiras físicas e sociais, o programa teve como objetivo principal promover a 

reabilitação e a concretização dos objetivos de "igualdade" e "participação plena" das 

pessoas deficientes, na vida social e no desenvolvimento.  

 

No âmbito do “Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes” era inadiável a 

adoção de políticas de reconhecimento e garantia dos direitos das pessoas portadoras de 

deficiência.  

 

Quanto ao termo “pessoas portadoras de deficiência”, cabe ressaltar a afirmativa de 

Ribeiro, segundo a qual: 

 

Fixamos de início a terminologia a ser usada, que será “pessoa com deficiência”, dando 

ênfase, sempre à palavra “pessoa” e não à deficiência, por ser esta a mais adequada, e não” 

pessoa portadora de deficiência”, uma vez que não “se porta” uma deficiência, como se faz 

com uma mochila ou guarda-chuvas, nada obstante esta última seja adotada por toda a 

legislação, talvez porque acolhida pelos primeiros movimentos de defesa dos direitos desta 

categoria social. (RIBEIRO, 2010, p. 9). 

 

A educação, na medida do possível, deveria ser oferecida no sistema escolar geral e os 

gestores educativos na forma da lei deveriam assumir a responsabilidade pela educação 

obrigatória, incluindo crianças com todo e qualquer tipo de deficiência, inclusive 

aquelas mais comprometidas.  

 

As prerrogativas legais relativas às idades de admissão, promoção e dos procedimentos 

de avaliação deveriam ser adequadas de forma a assegurar o direito ao acesso e 

permanência desses alunos no sistema escolar. 

 

A implantação de serviços de educação para crianças e/ou adultos com deficiência, nos 

termos da Resolução ONU nº 37/52 previa atendimento individualizado com metas e 

objetivos educativos de curto prazo, criteriosamente formulados e acessíveis, 

independente de idade ou grau de deficiência. A integração deveria ser planejada com a 

participação ativa das partes interessadas, em especial as pessoas com deficiência e suas 

famílias, cuja participação na vida escolar deveria ser motivada. 

 

A educação de adultos seria disponibilizada às pessoas com deficiência, inclusive e com 



 
 

 

especial atenção nas áreas rurais e o acesso ao ensino superior também deveria ser 

possibilitado.  

 

A “Declaração de Cave Hill”, adotada durante o Programa Regional de Capacitação de 

Líderes, da Organização Mundial de Pessoas com Deficiência em 1983, alertou sobre a 

importância de garantir a igualdade de direitos e a eliminação de todas as barreiras que 

impedissem a igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência e a necessidade de 

envidar esforços para assegurar a inserção de pessoas com deficiência na vida social e 

econômica das comunidades e, quando não fosse possível, oferecer-lhes meios que 

tornassem o  desempenho dessas pessoas o menos restritivo possível. 

 

Com o intuito de garantir proteção e cuidados especiais às crianças foi proclamada, em 

20/11/1989, a “Convenção sobre os Direitos das Crianças”, cabendo aos países 

signatários no âmbito das respectivas jurisdições, assegurar sua aplicação a cada 

criança, sem nenhuma forma de distinção, independentemente de raça, cor, sexo, 

idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, 

posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição da 

criança, de seus pais ou de seus representantes legais.  

 

Considerando a abrangência do documento produzido durante a “Convenção sobre os 

Direitos das Crianças”, que engloba também os “Protocolos Facultativos à Convenção 

sobre os Direitos da Criança” relativos à venda de crianças, prostituição e pornografia 

infantis e ao envolvimento de crianças em conflitos armados, restringiremos nossa 

análise ao artigo 23 da presente Convenção, no qual é reconhecido o direito das 

crianças mental e fisicamente deficientes a uma vida plena, digna, autônoma e a sua 

participação ativa na vida da comunidade: 

 

“Artigo 23 

[...] 

2. Os Estados Partes reconhecem à criança deficiente o direito de beneficiar de cuidados 

especiais... 

[...] 

3. Atendendo às necessidades particulares da criança deficiente, a assistência fornecida nos 

termos do nº 2 será gratuita sempre que tal seja possível... é concebida ... que a criança 

deficiente tenha efectivo acesso à educação, à formação, aos cuidados de saúde, à 

reabilitação, à preparação para o emprego e a actividades recreativas, e beneficie desses 

serviços de forma a assegurar uma integração social tão completa quanto possível e o 

desenvolvimento pessoal, incluindo nos domínios cultural e espiritual”. (ONU/UNICEF, 
1989). 



 
 

 

 

A Resolução nº A/RES/47/3 da ONU, promulgada em outubro de 1992, instituiu o dia 3 

de dezembro como o “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência”. A ação chamou 

a atenção para a importância da promoção de estratégias, planos e ações dos Estados 

membros com o intuito de assegurar os direitos das pessoas com deficiência. 

 

Após quatro décadas da proclamação da “Declaração Universal dos Direitos Humanos” 

e diante do fato de que milhões de crianças (em especial meninas), não tinham garantido 

o acesso ao ensino primário; do grande contingente de adultos analfabetos (em especial 

mulheres); das crianças e adultos que não conseguiam concluir o ciclo básico, além 

daqueles que mesmo tendo concluído o ciclo básico não conseguiam adquirir os 

conhecimentos e habilidades essenciais, realizou-se em Jomtien (1990) a “Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos” na qual foi promulgada a “Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos”. 

 

Carvalho (1997, p. 40-41) enfatiza a importância da Conferência que reuniu cerca de 

1500 participantes de 155 países e representou a unanimidade mundial sobre o papel da 

educação fundamental que se consubstanciou no compromisso de garantir as 

necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos. 

 

O artigo 3º da “Declaração Mundial sobre Educação para Todos” (UNESCO, 1990) 

ratificou que a educação básica deveria ser proporcionada a todas as crianças, jovens e 

adultos, em especial as pessoas portadoras de deficiências, enfatizando a necessidade 

da adoção de medidas que garantissem a igualdade de acesso à educação aos portadores 

de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. 

 

A Resolução da ONU nº 45, de 14/12/1990 que tratou da execução do “Programa de 

ação Mundial para as Pessoas Deficientes” e da “Década das Pessoas com Deficiência 

das Nações Unidas”, enfatiza a necessidade de se dar atenção especial às pessoas com 

deficiência especificamente nos países em desenvolvimento e solicita ao Secretário-

Geral uma mudança no foco do programa das Nações Unidas sobre deficiência, 

passando da conscientização para a ação e a necessária revisão da tradução, para os 

idiomas oficiais das Nações Unidas, dos termos “impedimento”, “deficiência”, 

“incapacidade” e “pessoas deficientes"  utilizados no Programa Mundial de Ação. 



 
 

 

 

Em 1992, em decorrência da aplicação das recomendações da “Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos”, realizou-se na Capital da Venezuela o “Seminário 

Regional sobre Políticas, Planejamento e Organização da Educação Integrada”, para 

alunos com necessidades educacionais especiais13. 

 

O objetivo principal do Seminário foi favorecer a discussão conjunta entre as autoridades 

da Educação especial e as da educação regular, para a mobilização dessas autoridades na 

tomada de decisões acerca dos serviços oferecidos a todos os alunos. (CARVALHO, 1997, 

p. 44). 

 

A Declaração de Salamanca (1994) reafirmou a educação como direito de todos e 

enfatizou a imprescindibilidade das escolas se adaptarem às especificidades dos alunos 

com necessidades educativas especiais14 promovendo o acesso e a permanência dos 

mesmos no sistema regular de ensino.  

 

O conceito de necessidades educacionais especiais, que passa a ser amplamente 

disseminado a partir dessa Declaração, ressalta a interação das características individuais 

dos alunos com o ambiente educacional e social. No entanto, mesmo com uma perspectiva 

conceitual que aponte para a organização de sistemas educacionais inclusivos, que garanta 

o acesso de todos os alunos e os apoios necessários para sua participação e aprendizagem, 

as políticas implementadas pelos sistemas de ensino não alcançaram esse objetivo. 
(BRASIL, 2008). 

 

A Declaração de Salamanca representou marco no contexto mundial, a partir da qual, 

enaltece Mendes: 

 

[...] o  princípio da inclusão passa então a ser defendido como uma proposta da aplicação 

prática ao campo da educação de um movimento mundial, denominado inclusão social, que 

implicaria a construção de um processo bilateral no qual as pessoas excluídas e a sociedade 

buscam, em parceria, efetivar a equiparação de oportunidades para todos, construindo uma 
sociedade democrática na qual todos conquistariam sua cidadania, na qual a diversidade 

seria respeitada e haveria aceitação e reconhecimento político das diferenças. (MENDES, 

2006, p. 395). 

 

Ribeiro (2003, p. 47) ratifica a importância da Declaração de Salamanca como um novo 

ponto de partida para ações relacionadas à educação especial ao reafirmar que todas as 

pessoas têm direito à educação, inclusive aquelas crianças e jovens excluídos dos 

                                                             
13 “O Relatório Warnock foi um documento apresentado ao Parlamento do Reino Unido, elaborado por 

um comitê presidido por Mary Warnock, constituído para rever o atendimento aos indivíduos com 

deficiências na Inglaterra, País de Gales e Escócia. Trata-se de um documento clássico na área e entre 

outras questões, por ter introduzido o conceito de necessidades educacionais especiais”. (MENDES, 

2006, p. 390) 
14Terminologia utilizada no texto original da Declaração de Salamanca, de 1994. 



 
 

 

sistemas escolares por possuírem necessidades educacionais diferentes da maioria dos 

outros alunos. 

 

Xavier (1997, p. 93) afirma que a partir da publicação da Declaração de Salamanca, 

grandes organizações em todo o mundo tornaram-se defensoras da inclusão escolar das 

crianças portadoras de deficiência como um direito humano, fossem elas crianças com 

discapacidades físicas ou mentais ou ambas, não importando o grau de 

comprometimento. 

 

Para MENDES (2006, p. 395), a Declaração de Salamanca, “[...] tida como o mais 

importante marco mundial da difusão da filosofia da educação inclusiva”, ampliou o 

terreno para “as teorias e práticas inclusivas em muitos países, inclusive o Brasil”. 

 

A “Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas com Deficiência”, realizada na Guatemala em 1999, reafirmou que  

 

[...] as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 

fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser 

submetidas a discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade 

que são inerentes a todo ser humano. (ONU, 1999). 

 

Tendo em vista, entre outros aspectos não menos relevantes, o fato de que as pessoas 

com deficiência continuavam (e ainda continuam) enfrentando barreiras contra sua 

participação na sociedade, reconhecendo a necessidade urgente de lidar com o impacto 

nefasto da pobreza sobre a vida dessas pessoas e das múltiplas formas de discriminação 

sofridas por elas, foi aprovada durante Assembleia Geral da ONU em 2007    a 

“Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, ratificada pelo Brasil, com 

a publicação do Decreto nº 6949 em 25/08/2009.  

 

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas 

com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições 

com as demais pessoas. (BRASIL, 2009). 

 

Dessa forma e com o objetivo de tomar a termo as obrigações gerais dos países 

signatários, no artigo 4 da “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, 



 
 

 

os Estados Partes se comprometeram a adotar medidas legislativas, administrativas e de 

qualquer outra natureza para cumprir os direitos reconhecidos na referida Convenção, 

modificando ou revogando leis, regulamentos e práticas vigentes, que promovessem a 

discriminação contra as pessoas com deficiência. 

 

Os países membros ainda se comprometeram a desenvolver programas e políticas com 

vistas à proteção e promoção dos direitos humanos, melhoria na prestação de assistência 

e serviços através da capacitação dos profissionais e equipes responsáveis pelo 

atendimento às pessoas com deficiência, alavancando o envolvimento das pessoas com 

deficiência na elaboração, implementação de legislação, de políticas públicas e em 

todos os processos de tomada de decisão relativos a elas. 

 

O processo de conscientização da sociedade e, em especial, de todos os níveis do 

sistema educacional, para questões relacionadas ao respeito para com os direitos das 

pessoas com deficiência é uma das medidas previstas no artigo 8 da “Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência” e de suma importância para a consolidação 

dos pressupostos da referida Convenção. 

 

O artigo 24 da “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” que trata 

especificamente sobre Educação, reconhece o direito das pessoas com deficiência à 

educação  e delega aos Estados Partes o compromisso de garantir um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a 

vida, assegurando que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema 

educacional sob a alegação de deficiência e que tenham acesso ao ensino inclusivo 

gratuito, com qualidade e em igualdade de condições. 

 

Um sistema educacional inclusivo exige adequações pedagógicas e estruturais, além da 

disponibilização de recursos humanos qualificados, materiais adequados, medidas de 

apoio individualizadas e efetivas que tornem viável o desenvolvimento acadêmico e 

social dos alunos PAEE. 

 

A implementação do disposto no parágrafo precedente pressupõe a contratação, 

formação inicial e continuada de toda equipe escolar, inclusive daqueles com 

deficiência, devidamente habilitados para o ensino da Língua de Sinais e/ou do Braille, 



 
 

 

capacitação essa que deve incorporar a conscientização da deficiência e a utilização de 

modos, meios e formatos apropriados de comunicação, técnicas e materiais 

pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência. Trata-se, portanto de uma 

questão de eminente interesse público e também de uma política educacional específica.  

 

Os signatários da “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” sobre 

Educação asseguraram a adoção de medidas para garantir às pessoas com deficiência o 

acesso ao ensino superior, treinamento profissional, educação para adultos e formação 

continuada, sem qualquer tipo de discriminação e em igualdade de condições. 

 

Considerando a existência de perversos mecanismos discriminatórios contra as pessoas 

com deficiência, a Declaração da Guatemala, publicada em 1999, definiu o termo 

“discriminação” da seguinte maneira: 

 

O termo ‘discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência’ significa toda 

diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, 

consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, que 

tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por 

parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades 

fundamentais. (OEA, 1999). 

 

O artigo III, inciso 1, alínea b, da “Declaração da Guatemala” conclama o envolvimento 

de toda sociedade com vistas à eliminação de toda e qualquer forma de discriminação 

contra as pessoas portadores de deficiência: 

 

[...] sensibilização da população, por meio de campanhas de educação, destinadas a 

eliminar preconceitos, estereótipos e outras atitudes que atentam contra o direito das 

pessoas a serem iguais, permitindo desta forma o respeito e a convivência com as pessoas 

portadoras de deficiência. (OEA, 1999). 

 

No período de 26 a 28/04/2000, os membros da Cúpula Mundial de Educação, reunidos 

em Dakar, Senegal, ratificaram os compromissos pela educação básica feitos pela 

comunidade internacional ao longo da década de 1990 - em especial a Declaração 

Mundial de Educação Para Todos (JOMTIEN, 1990), a Declaração Universal de 

Direitos Humanos e a Convenção sobre os Direitos da Criança-,  reconheceram que 

muitos países não possuíam recursos para alcançar a meta de disponibilizar educação 

para todos dentro de um prazo aceitável e assumiram um compromisso coletivo para a 

ação no sentido de assegurar que os objetivos e as metas fossem alcançados e mantidos. 



 
 

 

 

Ao avaliar o cumprimento das metas estabelecidas da Educação para Todos, a Cúpula 

Mundial de Educação, constatou que apesar do expressivo progresso ocorrido em 

muitos países, havia no mundo mais 113 milhões de crianças sem acesso ao ensino 

primário, 800 milhões de adultos analfabetos, discriminação de gênero e baixa 

qualidade da aprendizagem e da aquisição de valores e habilidades humanas. Fatores 

intimamente relacionados a manutenção da pobreza e das desigualdades entre as nações 

e no seio das sociedades. 

 

Em Dakar, diante da Cúpula Mundial de Educação, foram assumidos os compromissos 

de expandir e melhorar a educação das crianças, em especial aquelas em condições de 

desvantagem e vulnerabilidade, assegurar que as necessidades de aprendizagem de 

todos os jovens e adultos fossem atendidas pelo acesso à aprendizagem apropriada de 

forma equânime e melhorar a qualidade da educação, com o intuito de garantir a todos 

resultados mensuráveis, com foco na alfabetização, matemática e o desenvolvimento de 

habilidades essenciais à vida. 

 

Para tornar viável a concretização dos objetivos supracitados ficou estabelecido pela 

Declaração de Dakar, que os governos, organizações, agências, grupos e associações 

representadas na Cúpula Mundial de Educação assumiram o compromisso de envidar 

esforços políticos nacionais e internacionais a favor da Educação para Todos, 

desenvolver planos de ação, ampliar os investimentos em educação básica e criar 

ambientes seguros, saudáveis, inclusivos e equitativamente supridos, de forma a garantir 

aprendizagem de qualidade com níveis de desempenho claramente definidos para todos. 

 

Tendo em vista a concretização das ações voltadas a Educação para Todos, os países 

signatários, representados pelos respectivos governos, se comprometeram a preparar até 

o ano de 2002, Planos Nacionais de Educação para Todos, assegurando a participação 

da sociedade civil. 

 

Em 2002, durante a “6ª Assembleia Mundial da Disabled Peoples’ International – DPI”, 

realizada em Sapporo no Japão, cerca de três mil pessoas, elaboraram uma convocação 

com base nos princípios de participação ativa das pessoas com deficiência em todas as 

questões que lhes dissessem respeito; participação nas discussões sobre genética e 



 
 

 

bioética; afirmação e valorização o direito de ser diferente, condenando a associação de 

pessoas a um conjunto de capacidades; desenvolver estudos sobre deficiência; motivar 

os governos a erradicar a educação segregada e promover uma política de educação 

inclusiva; mudar a imagem negativa associada às pessoas com deficiência para que as 

futuras gerações aceitem a todos como participantes da sociedade. 

 

Em março de 2002, no “Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência”, foram 

definidos os parâmetros conceituais da União Europeia para as atividades relativas à 

comemoração do “Ano Europeu das Pessoas com Deficiência”, ocorrido no ano de 

2003.  

 

Nesse contexto e considerando os direitos humanos preconizados na “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos”, tornava-se imprescindível o desenvolvimento de 

políticas eficazes de respeito às pessoas com deficiência, capazes de minimizar e/ou 

extinguir todas as barreiras impostas pela sociedade e que conduzem à discriminação e à 

exclusão social das pessoas com deficiência.  

 

A visão sobre as pessoas com deficiência estabelecidas pelo “Congresso Europeu de 

Pessoas com Deficiência” parte do pressuposto de que essas pessoas assim como as 

demais, são cidadãos com direitos. Assim, para que os objetivos do Congresso 

prosperassem tornava-se necessária a adoção de medidas legais, mudanças atitudinais, 

oferta de serviços que corroborassem para uma vida independente, apoio às famílias, 

atenção especial às mulheres com deficiência, inclusão da deficiência na sociedade, 

emprego como fator-chave para a inclusão social e a participação ativa e cidadã das 

pessoas com deficiência. 

 

O “Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência” sugeriu ações no sentido de revisar 

os propósitos da União Europeia bem como as estruturas legais nacionais com o intuito 

de combater práticas discriminatórias nas áreas da educação, emprego e acesso a bens e 

serviços; identificar restrições e barreiras discriminatórias que limitavam a liberdade das 

pessoas com deficiência de participar plenamente na sociedade; proceder a revisão do 

sistema de serviços e benefícios para assegurar que estas políticas ajudassem e 

encorajassem as pessoas com deficiência a permanecer como uma parte da sociedade 

onde elas vivem e/ou tornar-se parte dela; promover investigações sobre a violência e  



 
 

 

abuso cometidos contra pessoas com deficiência, com particular atenção àquelas que 

viviam em grandes instituições; efetivar o fortalecer da legislação sobre acessibilidade, 

garantindo às pessoas com deficiência o mesmo direito de acesso a todos os recintos 

públicos que as outras pessoas; contribuir para a promoção dos direitos humanos das 

pessoas com deficiência em nível mundial mediante uma participação ativa na tarefa de 

elaborar a “Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência”. 

 

Dessa forma, autoridades locais, organizações representantes das pessoas com 

deficiência, empregadores, sindicatos, meios de comunicação e todo o sistema 

educacional, se comprometeram a traçar planos com o intuito de concretizar as metas 

estabelecidas. No ano 2002, durante a “Primeira Conferência da Rede Ibero-Americana 

de Organizações Não-Governamentais de Pessoas com Deficiência e suas Famílias”, 

constatou-se que a maioria dos governos dos países latino-americanos ainda não havia 

ratificado, perante a Secretaria Geral da OEA, a “Convenção Interamericana para a Ano 

das Pessoas com Deficiência e suas Famílias Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas com Deficiência”, apesar da maioria das pessoas com 

deficiência desses países se encontrarem entre as camadas mais pobres e vulneráveis da 

população.  

 

Diante desse quadro e com o objetivo de promover, organizar e coordenar ações para a 

defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência e 

suas famílias, foi constituída a Rede Ibero-Americana de Organizações Não-

Governamentais de Pessoas com Deficiência e suas Famílias. O ano de 2004 foi 

declarado como o “Ano das Pessoas com Deficiência e suas Famílias” e os governos 

latino-americanos signatários, que ainda não haviam ratificado a Convenção 

Interamericana para a “Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas com Deficiência”, foram exortados a consignarem os instrumentos de 

ratificação perante a Secretaria Geral da OEA. 

 

O contexto histórico mundial delineado no decorrer do século XX, ratificou e 

necessidade urgente e inadiável da adoção de políticas sociais, econômicas e educativas 

inclusivas por parte das nações, governantes e povos. 

 



 
 

 

1.2 Paradigmas da Política de Educação Especial no Brasil 

 

Antes de iniciarmos a discussão dos referenciais teóricos voltados aos conceitos 

fundamentais e dilemas vinculados ao campo da educação especial, nos propomos a 

definir os termos “política”, “política de Estado” e “política de governo”. 

 

Segundo Bobbio (2000, p. 159) a palavra política deriva “do adjetivo de polís 

(politikós), significando tudo aquilo que se refere à cidade, e, portanto, ao cidadão, civil, 

público, sociável e social”. Enfatiza que a política está estreitamente ligada ao conceito 

de poder e complementa ao afirmar que: 

 

Na era moderna, o termo perdeu o seu significado original, tendo sido paulatinamente 

substituído por outras expressões tais como “ciência do Estado”, “doutrina do Estado”, 

“ciência política”, “filosofia política” etc., para enfim ser habitualmente empregado para 

indicar a atividade ou o conjunto de atividades que têm de algum modo, como termo de 

referência, a polis, isto é, o Estado. Dessa atividade a polís ora é o sujeito, donde pertencem 
à esfera política atos como o de comandar (ou proibir) algo, com efeitos vinculantes para 

todos os membros de um determinado grupo social, o exercício de um domínio exclusivo 

sobre um determinado território, o de legislar com normas válidas erga onmes o de extrair e 

distribuir recursos de um setor para outro da sociedade e assim por diante; ora objeto, 

donde pertencem à esfera da política ações tais como conquistar, manter, defender, ampliar, 

reforçar, abater, derrubar o poder estatal etc. (BOBBIO, 2000, p. 159-160).       

 

Oliveira (2011, p. 335) estabelece as diferenças entre políticas de Estado e políticas de 

governo ao afirmar que: 

 

Considera-se que políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num processo 
elementar de formulação e implementação de determinadas medidas e programas, visando 

responder as demandas da agenda política interna, ainda que envolvam escolhas complexas. 

Já as políticas de Estado são aquelas que envolvem mais de uma agencia do Estado, 

passando em geral pelo Parlamento ou por instancias diversas de discussão, resultando em 

mudanças de outras normas ou disposições preexistentes, com incidência em setores mais 

amplos da sociedade. (OLIVEIRA, 2011, p. 329). 

 

E conclui afirmando que independentemente de “arranjos governamentais, que podem 

oscilar de acordo com as posições políticas assumidas, as composições partidárias e 

outros fatores intervenientes dessas relações” deve haver articulação entre os diferentes 

segmentos federativos na condução da educação sob a perspectiva de uma política de 

Estado (OLIVEIRA, 2011, p. 335).  

 

Nesses termos, as primeiras tentativas de institucionalização da educação de deficientes 

no Brasil exemplificam a relação entre política e poder. Segundo Jannuzzi (2012, p. 17-



 
 

 

18), a educação de deficientes surgiu pelo trabalho promovido por algumas pessoas 

sensibilizadas com o problema, que encontraram apoio governamental em um momento 

em que a elite intelectual brasileira tentava elevar o país ao nível do século XIX.  

 

No decorrer do século XVI, a história do atendimento ao PAEE, começou a ser 

delineada por médicos e pedagogos, que: 

 

[...] desafiando os conceitos vigentes na época, acreditaram nas possibilidades de 

indivíduos até então considerados ineducáveis. Centrados nos aspectos pedagógicos, numa 

sociedade em que a educação formal era direito de poucos, esses precursores 

desenvolveram seus trabalhos em bases tutoriais, sendo eles próprios os professores de seus 

pupilos. (MENDES, 2006, p. 387).   
 

Mendes (2006, p. 387) complementa e esclarece que foi “uma fase de segregação, 

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

confinada em ambiente separado”. 

 

Durante séculos, os deficientes foram considerados seres distintos e à margem dos grupos 

sociais. Mas, à medida que o direito do homem à igualdade e à cidadania tornaram-se 

motivo de preocupação dos pensadores, a história da educação especial começou a mudar. 

(MENDES, 2006, p. 387) 

 

No século XVIII, o obscurantismo e o temor pelo desconhecido corroboraram para que 

as pessoas com deficiência fossem alijadas e ignoradas, ainda que não houvesse base 

científica para o desenvolvimento dessa noção distorcida da realidade, Mazzotta ratifica 

que:  

 

Buscando na história da educação informações significativas sobre o atendimento 

educacional dos portadores de deficiência, pode-se constatar que, até o século XVIII, as 

noções a respeito da deficiência eram basicamente ligadas a misticismo e ocultismo, não 

havendo base científica para o desenvolvimento de noções realísticas. O conceito de 

diferenças individuais não era compreendido ou avaliado. (MAZZOTTA, 2011, p. 16) 

 

Mazzota (2011, p. 17) afirma que diante de um “clima social”15 favorável um grupo de 

pessoas (homens, mulheres, leigos, profissionais, pessoas com deficiência ou não), 

surgiu liderando a sociedade em que viviam para: 

 

[...] sensibilizar, impulsionar, propor, organizar medidas para o atendimento às pessoas 

portadoras de deficiência. Esses líderes, enquanto representantes dos interesses e 

                                                             
15Mazzota compreende por “clima social” o conjunto de crenças, valores, ideias, conhecimentos meios 

materiais e políticos de uma sociedade em um dado momento histórico. (MAZZOTTA, 2011, p. 17) 



 
 

 

necessidades das pessoas portadoras de deficiências, ou com elas identificados, abriram 

espaços nas várias áreas da vida social para a construção de conhecimento e de alternativas 

de atuação com vistas à melhoria das condições de vida de tais pessoas. (MAZZOTTA, 

2011, p. 17) 

 

O movimento pelo atendimento aos alunos PAEE iniciado na Europa, migrou para os 

Estados Unidos, Canadá e se disseminou pelos demais países.  

 

Foi principalmente na Europa que os primeiros movimentos pelo atendimento aos 

deficientes, refletindo mudanças na atitude dos grupos sociais, se concretizaram em 
medidas educacionais. Tais medidas educacionais foram se expandindo, tendo sido 

primeiramente levadas para os Estados Unidos e Canadá e posteriormente para 

outros países, inclusive o Brasil. (MAZZOTA, 2011, p. 17). 

 

No Brasil as primeiras tentativas de institucionalização da educação das crianças PAEE 

surgiram, tardiamente, entre o final do século XVIII e início do Século XIX, conforme 

ratifica Jannuzzi: 

 

A educação das crianças deficientes surgiu institucionalmente, mas de maneira 
tímida, no conjunto das concretizações possíveis das ideias liberais que tiveram 

divulgação no Brasil no fim do século XVIII e começo do XIX. Essas ideias já 

estavam presentes em alguns movimentos como, por exemplo, a Inconfidência 

Mineira (1789), a Conjuração Baiana (1798) e a Revolução Pernambucana (1817), 
que reuniram numa mesma luta uma série de profissionais: médicos, advogados, 

professores, junto com alfaiates, soldados etc. e foram acentuadas sobretudo a 

partir da independência. (JANNUZZI, 2012, p. 6). 

 

Segundo Mendes (2006, p. 387), as classes especiais nas escolas regulares surgiram no 

século XIX em decorrência da “evolução asilar, a institucionalização da escolaridade 

obrigatória e a incapacidade da escola responder pela aprendizagem de todos os 

alunos”. 

 

A partir de 1950, “aparece uma resposta mais ampla da sociedade para os problemas da 

educação das crianças e jovens com deficiências, em decorrência também da montagem 

da indústria da reabilitação para tratar dos mutilados de guerra” e até a década de 1970: 

 

[...] as provisões educacionais eram voltadas para crianças e jovens que sempre 
haviam sido impedidos de acessar a escola comum, ou para aqueles que até 

conseguiam ingressar, mas que passaram a ser encaminhados para classes especiais 

por não avançarem no processo educacional. (MENDES, 2006, p. 387). 

 



 
 

 

Nos próximos parágrafos trataremos de temas recorrentes e determinantes na vida dos 

alunos PAEE: a segregação, o processo de normalização, a integração e a inclusão. 

Enfatizando que os temas ora propostos ainda encontram eco nos dias correntes. 

 

1.1.2 Segregação 

 

Segundo Mendes (2006, p. 387), o cuidado dispensado às pessoas diferentes no século 

XVI, era meramente custodial e a institucionalização em asilos e manicômios era a 

resposta social para tratar os diferentes.  

 

A segregação era baseada na crença de que eles seriam mais bem atendidos em 

suas necessidades educacionais se ensinados em ambiente separados.  

Assim, a educação especial foi constituindo-se como um sistema paralelo ao 
sistema educacional geral, até que, por motivos morais, lógicos, científicos, 

políticos, econômicos e legais, surgiram as bases para uma proposta de unificação. 

(MENDES, 2006, p. 387-388). 

 

Somente a partir da metade do século XX a educação das crianças e jovens com 

deficiência começa a ter uma resposta mais ampla da sociedade. Mendes assevera que: 

 

Os movimentos sociais pelos direitos humanos, intensificados basicamente na 

década de 1960, conscientizaram e sensibilizaram a sociedade sobre os prejuízos da 

segregação e da marginalização de indivíduos de grupos com status minoritários, 
tornando a segregação sistemática de qualquer grupo ou criança uma prática 

intolerável. Tal contexto alicerçou uma espécie de base moral para a proposta de 

integração escolar, sob o argumento irrefutável de que todas as crianças com 

deficiências teriam o direito inalienável de participar de todos os programas e 
atividades cotidianas que eram acessíveis para as demais crianças. (MENDES, 

2006, p. 388). 

 

A crise mundial do petróleo, ocorrida na década de 1960, afetou positivamente a 

filosofia dos serviços prestados às crianças e jovens com deficiência e estava 

diretamente relacionada aos altos custos dos programas segregados, fator que também 

motivou a adoção da ideologia integracionista e ainda sob a perspectiva de Mendes: 

 

[...] o contexto histórico da década de 1960 apontava um avanço científico representado 

tanto pela comprovação das potencialidades educacionais dos portadores de deficiências 

quanto pelo criticismo científico direcionado aos serviços educacionais existentes. 

Paralelamente, ocorria a explosão da demanda por ensino especial ocasionada pela 

incorporação da clientela que, cada vez mais, passou a ser excluída das escolas comuns, 

fazendo crescer o mercado de empregos dos profissionais especializados e a consolidação 

da área, o que também ajudou na organização política de grupos que passaram a demandar 
por mudanças. Isso tudo, associado ao custo alarmante dos programas paralelos 



 
 

 

especializados que implicavam segregação, num contexto de crise econômica mundial, 

permitiu a aglutinação de interesses de políticos, prestadores de serviços, pesquisadores, 

pais e portadores de deficiências em direção à integração dos portadores de deficiências 

nos serviços regulares da comunidade. (MENDES, 2006, p. 388-389). 

 

Nesse contexto mundial as escolas foram lenta e gradativamente se abrindo às crianças 

e jovens com deficiência, mas isso não representou o fim da segregação, que se manteve 

de forma mais tênue ainda no século XX sob a denominação de “classes especiais”, 

ambiente segregado nas escolas regulares. 

 

1.1.3 Normalização 

 

Segundo Mendes (2006, p. 389), o princípio da normalização teve sua origem nos 

países escandinavos16 e foi amplamente difundido também na América do Norte e 

Europa17 que questionavam o abuso das instituições residenciais e das limitações que 

esse tipo de serviço sobrepunha em termos de estilo de vida e se tornou ideologia 

mundialmente dominante basicamente a partir da década de 1970.  

 

O princípio tinha como pressuposto básico a ideia de que toda pessoa com deficiência teria 

o direito inalienável de experienciar um estilo ou padrão de vida que seria comum ou 

normal em sua cultura, e que a todos indistintamente deveriam ser fornecidas oportunidades 
iguais de participação em todas as mesmas atividades partilhadas por grupos de idades 

equivalentes. (MENDES, 2006, p. 389). 

 

O princípio da normalização teve seu uso generalizado no decorrer das décadas de 1960 

e 1970, provocando um movimento de desinstitucionalização, ou seja, a retirada de 

pessoas com deficiência das instituições com o intuito de reinseri-las na sociedade. Em 

contrapartida: 

 

A partir da década de 1970 houve uma mudança, e as escolas comuns passaram a aceitar 

crianças ou adolescente deficientes em classes comuns, ou, pelo menos em classes 

especiais. Essa filosofia foi amplamente difundida ao longo da década de 1980 no 
panorama mundial.  (MENDES, 2006, p. 390). 

 

Em 1977, foi promulgada uma lei nos Estados Unidos (USA, 1977), que garantiu “[...] 

educação pública apropriada para todas as crianças com deficiências, instituindo 

                                                             
16Niels Erik Bank-Mikkelsen e Bengt Nirje foram representantes da Escandinávia que se dedicaram ao 

estudo e pesquisas sobre o Princípio da Normalização. 
17O Dr. Wolfensberger estabeleceu através de pesquisas os princípios da “Regra Social de Valorização” 

(Social Role Valorization) e da Normalização (Normalization Principle), conceitos que influenciaram 

profundamente a Política Educacional nos EUA e Canadá. Faleceu em 27/02/2011. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bengt_Nirje&action=edit&redlink=1


 
 

 

oficialmente, em âmbito nacional, o processo de mainstreaming”. Sobre esse tema 

Mendes afirma que:  

 

Tal legislação se constituiu na base jurídica que definia a colocação de indivíduos com 

deficiências em alternativas minimamente restritivas, e que, consequentemente, incentivava 

a implantação gradual de serviços educacionais na comunidade e desestimulava a 

institucionalização. (MENDES, 2006, p. 389). 

 

Em 1979, Kirk & Gallagher, estabeleceram os princípios do processo de mainstreaming, 

resumidos no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Princípios e Critérios Básicos do Processo de Mainstreaming 

 Critérios minimamente restritivos para a colocação seletiva de estudantes com deficiências 

1 Preferência pelos serviços educacionais com o mínimo possível de restrição. 

2 Oferta de serviços educacionais especiais e regulares coordenados. 

3 Promoção de situações escolares que favorecessem a convivência com grupos sociais de idades 

equivalentes. 

Fonte: MENDES, 2006, p. 389. 

 

A partir da década de 1970, as escolas comuns passaram a aceitar o PAEE em classes 

comuns, ou em classes especiais, prática que se tornou amplamente difundida durante a 

década de 1980 no contexto mundial. 

 

Quadro 2 - Sistema em Cascata proposto por Deno (1970) 

Considerando a estrutura organizacional dos serviços nos EUA 

 Sistema em cascata, com diferentes níveis ou graus de integração 

1 Classe comum, com ou sem apoio 

2 Classe comum associada a serviços suplementares 

3 Classe especial em tempo parcial 

4 Classe especial em tempo integral 

5 Escolas especiais 

6 Lares 

7 Ambientes hospitalares ou instituições residenciais 

Fonte: MENDES, 2006, p. 390. 

 

Estudos desenvolvidos no Reino Unido (Warnock Report, 1979; Hegarty; Pocklington; 

Lucas, 1981) e na Suécia (Söder, 1980) mostraram-se semelhantes àquele proposto por 

Deno (1970), fornecendo indícios de que: 

 

[...] desde o início do movimento pela integração escolar houve restrição ao uso de uma 
concepção mais ampliada do conceito de normalização, no sentido de evitar-se a colocação 

de todo e qualquer aluno na classe comum da escola regular. Também todos os modelos 



 
 

 

pressupunham a manutenção dos serviços já existentes e uma opção preferencial pela 

inserção na escola comum, e mais especificamente na classe comum, mas admitindo a 

necessidade de manter o contínuo de serviços com diferentes níveis de integração. 

(MENDES, 2006, p. 390). 

 

O princípio da normalização foi caracterizado na Política Nacional de Educação 

especial (PNEE18) com a seguinte redação: 

 

Princípio que representa a base filosófico-ideológica da integração. Não se trata de 

normalizar as pessoas, mas sim o contexto em que se desenvolvem, ou seja, oferecer, aos 

portadores de necessidades especiais, modos e condições de vida diária o mais semelhantes 

possível às formas e condições de vida do resto da sociedade. (BRASIL, 1994). 

 

Dessa forma, segundo Mendes (2006, p. 391), “a integração escolar não era concebida 

como uma questão de tudo ou nada, mas sim como um processo com vários níveis, 

através dos quais o sistema educacional proveria os meios mais adequados para atender 

as necessidades dos alunos” e completa ao afirmar que “O nível mais adequado seria 

aquele que melhor favorecesse o desenvolvimento de determinado aluno, em 

determinado momento e contexto”. 

 

 

1.1.4 Integração 

 

Mendes (2006, p. 391), pertinentemente lembra que surgiram nos EUA19, no final da 

década de 1980, duas iniciativas que tiveram origens no movimento pela integração 

escolar e que buscavam a fusão dos sistemas de ensino regular e especial, com ênfase no 

fato de que além de intervir diretamente sobre o PAEE era necessário mudar a escola, 

para possibilitar a convivência dos diferentes.  

 

A base da primeira proposta era de que a educação de crianças e jovens com 

necessidades educacionais especiais deveria ser responsabilidade da educação comum e 

que todos os alunos deveriam ser inseridos nas classes comuns das escolas comuns, sem 

descartar a necessidade de manutenção dos serviços de ensino especial separados. Na 

prática as crianças com dificuldades de aprendizagem passaram a ser apoiadas na classe 

comum, ao invés de serem retiradas para receber apoio em classes de recursos, fato que 

                                                             
18 Ao longo da dissertação utilizaremos a sigla PNEE para nos referir à Política Nacional de Educação 

Especial publicada em 1994. 
19 A sigla EUA refere-se aos Estados Unidos da América. 



 
 

 

gerou grande controvérsia sobre a utilidade da classe de recursos, fazendo com que essa 

prática não fosse bem aceita pela comunidade educacional (MENDES, 2006, p. 393).  

 

A segunda proposta era denominada “inclusão total” que: 

  

[...] se configurava de forma mais radical, no sentido de estabelecer um tipo de política sem 

exceção, requisitando a participação em tempo integral na classe comum apropriada à 

idade, para todos os estudantes, a despeito do quão extensivas fossem suas limitações. A 

proposta estava fundamentada na ética da participação e do desenvolvimento social sem a 

preocupação com ganhos acadêmicos. (MENDES, 2006, p. 393). 

 

No âmbito da educação, passou-se a defender um único sistema educacional de 

qualidade para todos os alunos, com ou sem deficiência, todavia, a fusão dos sistemas 

de ensino regular e especial considerava como público-alvo educandos com limitações 

leves/moderadas, enquanto a “inclusão total” defendia os direitos das pessoas com de 

deficiências mais severas. 

 

Uma das críticas ao modelo de integração, segundo Mendes(2006, p. 391), relacionava-

se ao fato de que “a passagem de alunos com necessidades educacionais especiais de um 

nível de serviço mais segregado para outro, supostamente mais integrador, dependia 

unicamente dos progressos da criança, mas na prática essas transições raramente 

aconteciam, o que comprometia os pressupostos da integração escolar” e ilustra que os 

mecanismos de segregação total ou parcial persistem gerando reações por parte da 

sociedade: 

 

Em algumas comunidades, as políticas oficiais de integração escolar resultaram, na maioria 

das vezes, em práticas quase permanentes de segregação total ou parcial, o que acabou 
gerando reações mais intensas no sentido de buscar novas formas de assegurar a presença e 

a participação da comunidade, a promoção de habilidades, da imagem social, da autonomia, 

e o empowerment20 das pessoas com deficiência. (MENDES, 2006, p. 391). 

 

Johnson, considerando as naturezas opostas entre os processos de integração e 

segregação, julga pertinente esclarecer que “[...] segregar é separar, por razões sociais, 

um grupo em relação a outro, através da perpetuação das condições de desigualdade e 

opressão social” (JOHNSON, 1997, p. 131). Manter os alunos com dificuldades mais 

acentuadas em escolas comuns, mas segregados em classes especiais nos remete aos 

                                                             
20No contexto desta pesquisa a palavra empowerment usualmente traduzida para o idioma português como 

empoderamento, segundo Charlton (2000), significa o ato de transferir ou devolver o controle da própria 

vida para a pessoa com deficiência. 



 
 

 

questionamentos propostos por Assumpção Junior: 

 

Desta maneira, estamos pensando em integrar quem? Aqueles com um pequeno déficit, que 

muitas vezes já se encontram integrados quando em populações mais carentes ou marginais 

que dispensam, em nosso país, as possibilidades de aprendizado acadêmico ou de trabalho 

organizado; ou aqueles outros tão comprometidos que não têm condições sequer de 

desenvolverem condições de cuidados pessoais autônomos? (ASSUMPÇÃO JR, 1997, 

p.40).  

 

Mendes (2006, p. 391), citando Christie (apud Rosenqvist, 1994) ratifica “[...] que o 

conceito de integração escolar, por razões históricas, parece ter assumido o segundo 

sentido, que seria o da mera colocação de pessoas consideradas deficientes numa 

mesma escola, mas não necessariamente na mesma classe”. 

 

Marques ressalta que, a “integração”, tomada como bandeira filosófica e política, 

aparece, principalmente a partir da década de 1970, como ponta de lança de todas as 

discussões acerca da significação de “ser deficiente”. (MARQUES, 1997, p. 18). 

 

Segundo Fortunato (1997, p. 136), a grande maioria dos alunos deficientes “é capaz de 

aprender aquilo que as escolas ensinam desde que estas sejam dotadas dos recursos 

necessários e se disponham a trabalhar com a diversidade e heterogeneidade que 

caracterizam sua clientela”. 

 

De maneira similar Assumpção Jr. (1997, p. 40), ao se referir ao tipo de aluno que se 

pretendia integrar, questiona se seriam aqueles com um pequeno déficit, que muitas 

vezes já estão integrados quando se encontram em populações mais carentes ou 

marginais que dispensam, em nosso país, as possibilidades de aprendizado acadêmico 

ou de trabalho organizado; ou aqueles outros tão comprometidos que não têm condições 

sequer de desenvolverem condições mínimas de autonomia.  

 

A década de 1980 foi marcada pela intensificação do movimento de integração e a 

classe regular foi reconhecida como o melhor ambiente pedagógico para os alunos com 

necessidades especiais, considerando-se, cada vez mais, que este deva receber ajuda 

pedagógica e que ele necessita diretamente de sua classe.” (SAINT-LAURENT, 1997, p. 

67-68). 



 
 

 

1.1.5 Inclusão Escolar 

 

À luz da análise da literatura sobre inclusão escolar, Mendes (2006, p. 391) enfatiza que 

as “iniciativas promovidas por agências multilaterais”, foram “tomadas como marcos 

mundiais na história do movimento global de combate à exclusão social”, entretanto, 

compreende que “[...] o movimento pela inclusão escolar de crianças e jovens com 

necessidades educacionais especiais surgiu de forma mais focalizada nos Estados 

Unidos, e que, por força de penetração da cultura desse país, ganhou a mídia e o mundo 

ao longo da década de 1990.” (MENDES, 2006, p. 391). 

 

Segundo Mendes (2006, p. 391), até meados da década de 1990, na literatura o termo 

“inclusão” é utilizada nos países de língua inglesa, e mais especificamente nos Estados 

Unidos. Em contrapartida os países europeus ainda conservavam a terminologia 

“integração” e a proposta de colocação seletiva no contínuo de serviços. Sobre o 

surgimento do termo “inclusão” a autora ratifica que “pesquisadores norte-americanos 

identificaram que o termo “inclusão” apareceu na literatura por volta de 1990, como 

substituto do termo “integração” e associado à ideia de colocação de alunos com 

dificuldades prioritariamente nas classes comuns.” (MENDES, 2006, p. 391). 

 

Na década de 1980, os Estados Unidos passaram por dois momentos seguidos de 

reformas no sistema educacional com consequência positivas para a educação das 

crianças com deficiências. Na perspectiva de Mendes, as reformas propostas trouxeram 

implicações para a educação das crianças com necessidades educacionais especiais, na 

medida em que tais mudanças resultaram em maior flexibilidade para as escolas que 

puderam, a partir de então, romper com as práticas tradicionais e aceitar novos desafios. 

(MENDES, 2006, p. 392) 

 

Sob forte influência dos EUA nos debates sobre inclusão escolar, o termo educação 

inclusiva começou a ser difundido na década de 1990. Segundo Mendes, a educação 

inclusiva: 

 

[...] pressupunha a colocação de todos os estudantes como membros de uma classe comum, 

mas deixava abertas as oportunidades para estudantes serem ensinados em outros ambientes 

na escola e na comunidade. A retirada da criança da classe comum seria possível nos casos 

em que seus planos educacionais individualizados previssem que seria improvável derivar 



 
 

 

benefícios educacionais da participação exclusiva na classe comum. (MENDES, 2006, p. 

394). 

 

Fuchs e Fuchs21 (1998), citados por Mendes (2006, p. 394), traçaram a realidade dos 

EUA, estabeleceram as diferenças e constataram posições extremistas em relação a 

educação inclusiva.  Sob perspectiva da inclusão total, a importância das escolas reside 

nas “oportunidades que oferecem para fazer amizades e mudar o pensamento 

estereotipado” acerca das pessoas com deficiência, com foco nas “habilidades de 

socialização” e da “colocação apenas e só na classe comum da escola regular”, 

acreditam “na possibilidade de reinventar a escola a fim de acomodar todas as 

dimensões da diversidade humana”.  A vertente da educação inclusiva considera “que o 

objetivo principal da escola é auxiliar o aluno a dominar habilidades e conhecimentos 

necessários para a vida futura, tanto dentro quanto fora da escola”, defende “a 

manutenção dos serviços “que permite a colocação desde a classe comum até os 

serviços hospitalares” e considera “que a capacidade de mudança da classe comum é 

finita, e mesmo que uma reestruturação ocorra a escola comum não será adequada a 

todas as crianças”. 

 

Uma análise retrospectiva da história da educação especial no Brasil, à luz da Política 

Nacional de Educação Especial, de 1994, evidencia que a sua trajetória foi 

acompanhada pela evolução da conquista dos direitos humanos. 

 

[...] houve época em que pessoas com deficiências eram sacrificadas porque nada de útil 

representavam para a sociedade. A filosofia humanística ainda não tinha seus contornos 

delineados, o que explica os choques de ideias quanto ao posicionamento do homem na 

vida social, econômica, política e religiosa.  

Durante séculos, as pessoas com deficiência foram consideradas seres distintos e à margem 
dos grupos sociais. Mas, à medida que o direito do homem à igualdade e à cidadania 

tornaram-se motivo de preocupação dos pensadores, a história da educação especial 

começou a mudar. 

 A histórica rejeição aos deficientes cedeu lugar à compaixão e às atitudes de proteção e 

filantropia, que até hoje perduram e muitas vezes prevalecem, apesar de todos os esforços 

que têm sido realizados para que essa postura seja substituída pelo reconhecimento da 

igualdade de direitos a todo cidadão, sem discriminações. (BRASIL, 1994). 

 

A partir do final do século XX o foco sobre a Educação das pessoas PAEE adquiriu 

contornos mais contundentes, em especial à luz das mudanças conceituais e estruturais 

que o tema reuniu em seus parâmetros legais, conceituais e como objeto da política 

                                                             
21Doug Fuchs e Lynn S. Fuchs são professores do Departamento de Educação Especial da Universidade Vanderbilt 

em Nashville, TennesSEE/SP (EUA). 



 
 

 

pública.  Inequivocamente, esse movimento está relacionado à adoção de uma 

perspectiva inclusiva para a educação dos alunos PAEE em amplitude mundial e de 

maneira similar no Brasil vem adquirindo feições peculiares quando voltada aos sujeitos 

que constituem o público-alvo das políticas de educação especial. 

 

Em relação à garantia dos direitos das pessoas com deficiência é notório que ocorreram 

avanços significativos no Brasil e no mundo ao longo do século XX. Assim: 

 

Não se pode olvidar que a humanidade vem progredindo em relação às pessoas que têm 

deficiência. Os ganhos nessa área são notórios (embora ainda insuficientes). Apesar de 

ainda existir preconceito e desinformação, hoje praticamente não se encontra quem negue 

que as pessoas com deficiência têm direito à educação. Todavia, não basta apenas uma 

declaração de um direito, mas é necessário que se analise sua efetivação, a forma como se 

está pondo em prática. (SEGALLA & MARTA, 2013, p. 47). 

 

Segundo Goffredo (1997, p. 231), as pessoas com deficiência chamadas de 

“excepcionais”, passam a ser chamadas de “deficientes”, mais adiante de “portadores de 

deficiência”, “portadores de necessidades especiais” e a partir da implantação da 

Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994), passaram a ser denominadas 

“portadores de necessidades educativas especiais”. 

 

Carvalho (1997) acrescenta a importância de considerar os aspectos relativos às 

denominações utilizadas para identificar o PAEE e evidencia que o esforço para reduzir 

o estigma é compreensível e desejado, entretanto, adverte que a mudança dos nomes 

com que os deficientes têm sido chamados não facilita, necessariamente, a aceitação e 

as providências a serem tomadas para a melhoria da qualidade de suas vidas, ou 

especificamente para o oferecimento de uma educação melhor e afirma com 

propriedade que: 

 

[...] o alunado da educação especial é muito heterogêneo em função da multiplicidade de 

grupos que o compõem, a saber: portadores de deficiência mental, auditiva, visual, física, 

múltiplas, portadores de condutas típicas de síndromes neurológicas, psiquiátricas e 

psicológicas complexas e os portadores de altas habilidades. (CARVALHO, 1997 p. 202-

210). 

 

Em contrapartida, mesmo considerando a heterogeneidade dos alunos PAEE, é inegável 

o que Mantoan afirma sobre os perversos mecanismos de homogeneização ao enfatizar 

que: 

 



 
 

 

A escola insiste em afirmar que os alunos são diferentes quando se matriculam em uma 

série escolar, mas o objetivo escolar, no final desse período letivo, é que eles se igualem em 

conhecimentos a um padrão que é estabelecido para aquela série, caso contrário serão 

excluídos por repetência ou passarão a frequentar os grupos de reforço e de aceleração de 

aprendizagem e outros programas embrutecedores da inteligência. (MANTOAN, 2006, p. 

22). 

 

No que se refere à diversidade e à valorização das potencialidades dos alunos PAEE, 

Prieto argumenta que: 

 

[...] o objetivo da inclusão escolar é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como 

condição humana favorecedora da aprendizagem. Nesse caso, as limitações dos sujeitos 
devem ser consideradas apenas como uma informação sobre eles que, assim, não pode ser 

desprezada na elaboração dos planejamentos de ensino. (PRIETO, 2006, p. 40). 

 

Tendo em vista que o planejamento e a implantação de políticas educacionais para 

atender alunos PAEE requerem domínio conceitual sobre inclusão escolar (PRIETO, 

2006, p. 35), parece ser de extrema importância que façamos um paralelo entre os 

conceitos de educação e educação especial: 

 

O artigo 1º da LDB (Lei 9394, de 20/12/1996) estabelece 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 (BRASIL, 1996).  

 

A definição de educação especial, ratificada nos termos da Lei nº 12796/2013, que 

alterou o artigo 58 da LDB/96, é compreendida como uma “modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.” (BRASIL, 2013). 

 

E considerando o estabelecido nos artigos 1º e 58 da LDB/96, podemos afirmar que a 

Educação especial  “[...] 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[...] 

sendo oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.”  



 
 

 

 

Na perspectiva de Mantoan (2006, p. 25), a “[...] Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 96) deixa claro que o ensino especial é uma modalidade e, como tal, 

deve perpassar o ensino comum em todos os seus níveis – da escola básica ao ensino 

superior.” 

 

Segundo Costa-Lascoux (1989) o processo de assimilação, “indica a unidade do grupo, 

como espaço último de referência a preservar”. Ainda sob a perspectiva dessa autora, a 

integração indica a participação dos excluídos, não como meros ocupantes de um 

espaço físico ao lado dos outros, mas dispondo de reciprocidade nas interações, em 

coerência com o grupo como um todo. 

 

As definições encontradas para a palavra “inserção” no Dicionário Contemporâneo da 

Língua Portuguesa dizem respeito à “ação ou resultado de inserir-se”, “introdução de 

alguma coisa em outra”. O verbo “inserir” possui entre outras, as seguintes conotações: 

“incluir-se em, encaixar(-se); enquadrar(-se)”, “passar a ocupar um lugar estabelecido”. 

(AULETE, 2011 p. 798) 

 

Para Costa-Lascoux (1989) a inserção diz respeito às “[...] condições de acolhimento 

dos excluídos, com a manutenção dos particularismos e origem”. 

 

[...] os professores e os sistemas de ensino em geral ainda estão organizados em função de 
um padrão de desempenho, de um nível mínimo de conteúdos curriculares aprendidos, para 

que o aluno esteja apto a ser promovido nos ciclos ou a passar de uma série para outra em 

um dado nível de ensino, enfim a ter acesso e permanência nas escolas comuns. 

(MANTOAN, 2006, p. 97). 

 

No que se refere à integração, Carvalho afirma que no “[...] modelo organizacional que 

se construiu sob a influência do princípio da integração, os alunos deveriam adaptar-se 

às exigências da escola” (CARVALHO, 2004, p. 50-51) e Mantoan complementa e 

ratifica ao afirmar que a integração escolar “[...] é uma forma condicional de inserção na 

qual o aluno deve se adaptar ao sistema escolar.” (MANTOAN, 1988, p.51)  

 

Prieto (2006, p. 35) chama a atenção para o fato de que não se pode permitir que a 

educação como direito de todos seja traduzida meramente como cumprimento da 

obrigação de matricular e manter alunos com necessidades educacionais especiais em 



 
 

 

classes comuns. Nesse sentido, para Beaupré, integrar é: 

 

[...] realizar estratégias pedagógicas para que uma pessoa com deficiência tenha acesso a 

um sistema de educação que corresponda às suas capacidades intelectuais e motoras. Estas 

estratégias pedagógicas devem ser implantadas dentro do grupo de pares ditos “normais”, 
com idade cronológica equivalente à destes, permanecendo todo o tempo na classe dita 

“comum”. (BEAUPRÉ, 1997, p. 162).  

 

Mantoan (2006, p. 26) enfatiza o caráter complementar das escolas especiais em relação 

à escola comum e faz uma crítica acirrada às escolas especiais: 

 

Falta às escolas especiais e às instituições para pessoas com deficiência a compreensão do 

papel formador da escola comum, que jamais será exercido em um meio educacional 

segregado, assim como lhes falta a consciência de que as escolas especiais se 

descaracterizaram, perderam sua identidade, bem como os profissionais que nelas lecionam, 

particularmente os que são professores especializados. (MANTOAN, 2006, p. 26). 

 

Na perspectiva de Bueno (1997, p. 57) a educação especial tem cumprido duplo papel 

de complementaridade da educação escolar regular e acrescenta que se por um lado as 

escolas especiais e as instituições corroboram para a democratização do ensino, na 

medida em que atendem às necessidades dos educandos que não conseguem usufruir 

dos processos regulares de ensino, em contrapartida respondem ao processo de 

segregação da criança “diferente”, legitimando a ação seletiva da escola regular.   

 

Prieto demonstra preocupação com a manutenção da segregação dos alunos PAEE ao 

afirmar que outro “[...] embate que revela acentuadas discordâncias no plano da 

implantação de políticas de educação inclusiva é a definição do papel que o atendimento 

educacional especializado pode assumir, ou seja, a possibilidade de serviços 

especializados substituírem o ensino comum.” (PRIETO, 2006, p. 34). 

 

Marques (1997, p. 21) assevera que a integração deve se processar a nível social, 

político, cultural, através da garantia de acesso à educação, saúde, trabalho e lazer, à 

efetivação do direito à participação nos movimentos decisórios e culturais. Nesse 

sentido, Mantoan (1997) ressalta que a finalidade da inclusão consiste em não deixar 

ninguém fora do sistema escolar, cabendo às escolas as adaptações necessárias para 

atender às particularidades de todos os alunos. 

 



 
 

 

Na perspectiva de Fortunato (1997, p. 134) a Educação especial não obteve êxito no 

sentido de assegurar os direitos básicos de cidadania, e compreende que a transformação 

da realidade socialmente construída pelos homens só pode se efetivar a partir de uma 

visão crítica. A autora considera que, numa política de atendimento ao deficiente é 

imprescindível esclarecer os reais papéis que a Educação especial tem cumprido em 

nossa sociedade em especial no que se refere a manutenção da população deficiente no 

âmbito do assistencialismo, em detrimento do direito ao exercício da cidadania. Já 

conforme argumenta Mantoan: 

 

[...] a inclusão escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos, que exigem maior 

igualdade e mecanismos mais equitativos no acesso a bens e serviços. Ligada a sociedades 

democráticas que estão pautadas no mérito individual e na igualdade de oportunidades, a 

inclusão, propõe a desigualdade de tratamento como forma de restituir uma igualdade que 

foi rompida por formas de segregação de ensino especial e regular. (MANTOAN, 2006, p. 

16). 

 

Carvalho (2004, p. 15) ressalta a importância de entender que escolas inclusivas, não 

dependem única e exclusivamente de seus gestores e professores, pois as 

transformações necessárias estão intimamente atreladas às políticas públicas em geral e, 

dentre elas, às políticas sociais e ainda afirma que “[...] a proposta da educação inclusiva 

tal como tem sido apresentada, muitas vezes com conotações diferenciadas e até mesmo 

contraditórias tem gerado dúvidas e resistência, principalmente dos professores.” 

(CARVALHO, 2004, p. 14). Desse modo não se poderia desconsiderar: 

 

[...] as forças envolvidas no processo de construção das políticas públicas educacionais, 

cientes de que muitas propostas educativas estão implicadas em posições ideológicas que se 

entrecruzam com o jogo político partidário e embaralham as fronteiras entre o campo 

acadêmico e o campo de atuação política. (CAMPOS, 2009, p. 274).  

 

Ao afirmar que “a inclusão escolar tem sido mal compreendida, principalmente no seu 

apelo a mudanças nas escolas comuns e especiais” Mantoan (2006, p. 23-24) considera 

que “há apoio legal suficiente para mudar, mas só temos tido, até agora, muitos entraves 

nesse sentido”. Entretanto essa autora critica as políticas públicas pela neutralização 

“[...] do desafio à inclusão, por meio de políticas públicas que impedem que as escolas 

se mobilizem para rever suas práticas homogeneizadoras, meritocráticas, conteudistas, 

subordinadoras e, em consequência, excludentes” (MANTOAN, 2006, p. 27) e 

Fortunato complementa ao afirmar que: 

 



 
 

 

[...] a falta de clareza na delimitação entre as responsabilidades no atendimento por parte 

dos serviços de saúde e educação, ambos fundamentais para o atendimento das 

necessidades da criança deficiente, tem contribuído para o não estabelecimento de políticas 

públicas que respondam efetivamente a essas necessidades. (FORTUNATO, 1997, p. 135) 

  

Segundo Prieto (2006), no discurso recorrente de muitos profissionais da educação, a 

expressão “inclusão escolar” tem sido utilizada de maneira restrita e como se pudesse 

ser resumida à matricula de alunos com deficiência em classes comuns.  

 

Desse modo, no âmbito da educação regular os aspectos e dilemas envolvidos na 

Educação especial sob a perspectiva da inclusão apontam desafios e questões para além 

das justificativas teóricas que a embasam. Trata-se de aspectos importantes que são, de 

alguma forma, ressignificados por instrumentos e formas de gestão, engendrados em 

determinada política. Nesse sentido, Prieto (2006) considera que o planejamento e 

implantação de políticas educacionais: 

 

O planejamento e a implantação de políticas educacionais para atender a alunos com 

necessidades educacionais especiais requerem domínio conceitual sobre inclusão escolar e 

sobre as solicitações decorrentes de sua adoção enquanto princípio ético-político, bem 

como a clara definição dos princípios e diretrizes nos planos e programas elaborados, 
permitindo a (re) definição dos papéis da educação especial e do lócus do atendimento 

desse alunado. (PRIETO, 2006, p. 35). 

 

No que diz respeito às políticas públicas, Carvalho (2004, p. 15) aponta que as “[...] 

escolas inclusivas, não dependem só e apenas de seus gestores e educadores, pois as 

transformações que nela precisam ocorrer, urgentemente, estão intimamente atreladas às 

políticas públicas em geral e, dentre elas, às políticas sociais”. Ao se referir à falta de 

adequação das instituições escolares diante dos desafios da inclusão, Prieto ressalta que: 

 

As instituições escolares, ao reproduzirem constantemente o modelo tradicional, não têm 

demonstrado condições de responder aos desafios da inclusão social e do acolhimento às 

diferenças nem de promover aprendizagens necessárias à vida em sociedade, 

particularmente nas sociedades complexas do século XXI. (PRIETO, 2006, p. 33). 

 

O processo de inclusão exige das instituições escolares e de seus profissionais uma 

mudança de paradigma no que tange às práticas pedagógicas, aos currículos e as formas 

de avaliação.  Assim sendo, é preciso lembrar que “A perspectiva da inclusão exige o 

repensar das condições da prática docente e suas dimensões, bem como de suas repercussões na 

organização curricular e na avaliação.” (RIBEIRO, 2003, p.41). 

 



 
 

 

Sem embargo aos embates contemporâneos sobre educação inclusiva, para Prieto, “[...] 

a proposta de atender a alunos com necessidades educacionais especiais nessas classes 

implica atentar para mudanças no âmbito dos sistemas de ensino, das unidades 

escolares, da prática de cada profissional da educação em suas diferentes dimensões e 

respeitando suas particularidades” (PRIETO, 2006, p. 42). 

 

Mantoan (2006, p.29) salienta que o ensino escolar comum e a falta de preparo dos 

docentes, não podem continuar sendo justificativas dos que querem escapar da inclusão 

escolar pelos mais diferentes motivos e Prieto (2006, p. 34) acrescenta que, no discurso 

recorrente de muitos profissionais da educação a inclusão escolar tem sido expressão 

utilizada em sentido restrito e como se resumisse apenas a matricula de alunos com 

deficiência nas classes comuns”. É nesse sentido que, segundo Prieto, pode-se 

considerar que:  

 

[...] as instituições escolares, ao reproduzirem constantemente o “modelo tradicional”, não 

têm demonstrado condições de responder aos desafios da inclusão social e do acolhimento 
às diferenças nem de promover aprendizagens necessárias à vida em sociedade, 

particularmente nas sociedades complexas do século XXI. (PRIETO, 2006, p. 33). 

 

Prieto alerta que “[...] se o investimento na qualidade de ensino não se tornar uma ação 

constante, a evolução das matrículas desse alunado na classe comum pode resultar em 

recrudescimento da rejeição”, situação já existentes nas escolas e que em última 

instância acarretarão maiores dificuldades para aos alunos PAEE estudarem junto com 

os outros alunos (PRIETO, 2006, p. 35-36). 

 

Entre os inúmeros entraves e barreiras impostos ao processo de inclusão Mantoan 

(2006, p. 24) cita a resistência das instituições especializadas a mudanças de qualquer 

tipo e o corporativismo dos que se dedicam às pessoas com deficiência e a outras 

minorias, principalmente dos que tratam de pessoas com deficiência mental22 e afirma 

que o “[...] que falta às escolas especiais, como substitutas das comuns, é muito mais do 

que a soma das carências das escolas comuns. Falta-lhes o primordial das escolas, isto é, 

o ambiente apropriado da formação do cidadão.” (MANTOAN, 2006, p. 27) 

 

                                                             
22 O termo “deficiência mental” será escrito em itálico ao longo da pesquisa para enfatizar que o termo 

definido pela Associação Americana de Deficiência Mental/ AAMD em 1992, deixou de ser utilizado em 

2006. 



 
 

 

Segundo Prieto (2006, p. 37) apesar dos princípios da educação inclusiva ganharem 

força a partir da metade da década de 1990, na prática o modelo predominante ainda é o 

da “integração”: 

[...] a partir de meados da década de 1990, a escolarização de pessoas com necessidades 

educacionais especiais em classes comuns está na pauta da legislação brasileira sobre 

educação, nos debates e nas publicações acadêmicas. No plano ético e político, a defesa de 

sua igualdade de direitos, com destaque para o direito à educação, parece constituir-se um 

consenso. (PRIETO, 2006, p. 33). 

 

De modo geral, os conceitos relacionados à Educação especial sob a perspectiva da 

Educação Inclusiva ainda não foram plenamente incorporados pelas instituições de 

ensino, sejam elas de caráter público ou privado. Por outro lado, parece haver demandas 

e especificidades tanto da prática docente, como da gestão de sistemas e unidades 

escolares que requerem outras respostas tanto da política educacional como da produção 

de conhecimento em relação à temática, a começar pela identificação e melhor 

delimitação de como políticas educacionais voltadas à inclusão são desenhadas e 

executadas – em meio a sua complexidade e diversidade inerentes - e como elas tem 

repercutido no cotidiano de escolas e professores. 

 

 



 
 

 

2. O Contexto Legal da Educação Especial no Brasil 

 

A abordagem do contexto legal da educação especial no Brasil e de sua evolução será 

feita a partir de um breve panorama da presença dessa temática na Constituição de 

1988, na Lei nº 4024/61, Lei nº 5692/71 e Lei nº 9394/96, da Política Nacional de 

Educação Especial (1994), da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva (2007) e dos Planos Nacionais de Educação, considerando a afirmativa de 

Mazzota, segundo a qual “A inclusão da ‘educação de deficientes’, da ‘educação dos 

excepcionais’ ou da ‘educação especial’ na política brasileira vem a ocorrer somente no 

final dos anos 1950 e início da década de 1960 do século XX.”  (MAZZOTA, 2011, p. 

27). 

 

Em 1932, foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação, com a proposta de 

renovar o sistema educacional, em especial no que se relacionada à laicidade, gratuidade 

e obrigatoriedade da educação.  Em face da repercussão do referido Manifesto foi 

incluído na Constituição Brasileira de 16/07/1934, o artigo 150 que declarava ser 

competência de a União "fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino 

de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua 

execução, em todo o território do País".  

 

Todas as constituições posteriores, com exceção da Carta de 37, incorporaram, implícita ou 

explicitamente, a ideia de um Plano Nacional de Educação. Havia, subjacente, o consenso 

de que o plano devia ser fixado por lei. A ideia prosperou e nunca mais foi inteiramente 
abandonada.  

O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu em 1962, elaborado já na vigência da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024, de 1961. Ele não foi proposto na 

forma de um projeto de lei, mas apenas como uma iniciativa do Ministério da Educação e 

Cultura, iniciativa essa aprovada pelo então Conselho Federal de Educação. Era 

basicamente um conjunto de metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas num 

prazo de oito anos. (BRASIL, 2000). 

 

Em 1988 foi promulgada pelo Congresso Nacional a Constituição da República 

Federativa do Brasil que representou um marco ao eleger o respeito à dignidade humana 

como um de seus princípios fundamentais. 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

como fundamentos:  

[...] 
III - a dignidade da pessoa humana; (BRASIL, 1988). 

 



 
 

 

Marta & Segalla (2013) ressaltam a importância do princípio do respeito à dignidade da 

pessoa humana, ao afirmarem que dele resultam importantes consequências, como por 

exemplo, a igualdade de direitos entre todos os indivíduos e a garantia da independência 

e autonomia, além de ensejar “outros princípios como o da igualdade, liberdade, não 

discriminação, não exclusão, dentre outros”. (Marta & Segalla, 2013, p. 28)   

 

O artigo 6º da Constituição de 1988 estabelece como 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 e a assistência aos desamparados.  

 

Considerando a afirmativa de Meireles (2008, p. 78) de que a expressão direitos sociais 

é utilizada comumente para designar a tutela de bens jurídicos que visam o alcance da 

justiça social, Marta e Segalla consideram que os direitos sociais têm por finalidade a 

melhoria das condições de vida dos cidadãos [...] no afã de se atingir a tão sonhada 

igualdade social, o que evidentemente, perpassa pela devida concretização do direito de 

inclusão das minorias e grupos vulneráveis” (Marta; Segalla, 2013, p. 30).   

 

A Constituição de 1988 manteve a cassação de direitos políticos nos casos de 

incapacidade civil absoluta (título IV, artigo 15, inciso II), fato que desde a Constituição 

de 1824 (título II, artigo 8º, item 1º) afirma Jannuzzi, constitui uma proteção jurídica da 

sociedade em relação ao adulto deficiente, “privando do direito político o incapacitado 

físico ou moral.” (JANNUZZI, 2012, p. 7). 

 

A redação do termo “incapacidade civil absoluta” foi dada pelo novo Código Civil 

Brasileiro (Lei nº 10406, de 10/01/2002), que passou a considerar nos incisos I e II do 

artigo 3º que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

“os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento 

para a prática desses atos” ou “os que, mesmo por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade” e de forma mais branda considerou “incapazes, relativamente a 

certos atos, ou à maneira de os exercer” nos termos dos incisos II e III do artigo 4º , “os 

que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido” e “os excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo” (BRASIL, 2002). 

 

O artigo 205 da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) assegura que a Educação é um 



 
 

 

direito inalienável, dever da família, da sociedade e do Estado. A igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais, a valorização dos profissionais da educação escolar, garantia 

de padrão de qualidade e piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública são alguns dos princípios da educação previstos nos incisos I, 

IV, V, VII E VIII do artigo 206 da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988). 

 

O inciso III, do artigo 208 da Constituição de 1988 estabelece que o dever do Estado 

com a educação dos portadores de deficiência seja efetivado mediante a garantia de 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. No 

que diz respeito à garantia de atendimento educacional especializado, preferencialmente 

na rede regular de ensino, Moura alerta sobre a adequada interpretação que se deve dar 

ao texto do artigo 208, inciso III ao afirmar que: 

 

[...] e não se leia o termo especializado ali inserido como norteador de uma escolaridade “à 

moda antiga”, para se repetir as malfadadas classes especiais, pelo absurdo que elas 
historicamente provaram que são. É preciso atentar: a educação especializada não é 

sinônimo de educação segregada. A existência de trabalho fora da sala de aula regular 

poderá ser admitida exclusivamente como segunda opção para os casos que se fizerem 

necessários – quando não for possível a adaptação na sala regular -, porque o mais saudável 

é oferecer ao aluno a convivência com os demais. (MOURA, 1997, p. 88). 

 

O artigo 205 da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) assegura que a Educação é um 

direito inalienável, dever da família, da sociedade e do Estado. A igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais, a valorização dos profissionais da educação escolar, garantia 

de padrão de qualidade e piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública são alguns dos princípios da educação previstos nos incisos I, 

IV, V, VII E VIII do artigo 206 da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988). 

 

O inciso III, do artigo 208 da Constituição de 1988 estabelece que o dever do Estado 

com a educação dos portadores de deficiência seja efetivado mediante a garantia de 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.  

 

Nos termos dos incisos I, II e III, IV do artigo 208 da Constituição de 1988, ficou 

estabelecido o dever do Estado com a Educação através da garantia da Educação 

Infantil (Creches e pré-escolas) às crianças até 5 (cinco) anos de idade, do Ensino 



 
 

 

Fundamental e Educação Básica obrigatórios e gratuitos dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurados, inclusive, àqueles que não tiveram acesso na 

idade apropriada, além da progressiva universalização do Ensino Médio gratuito. 

 

O artigo 169 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 previa que 

anualmente, a União nunca aplicaria menos de 10% (dez por cento), e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios nunca menos de 20% (vinte por cento) da renda 

resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.  O montante anual 

destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino foi ampliado pelo artigo 212 da 

Constituição de 1988, passando a União a aplicar nunca menos de 18% (dezoito por 

cento), e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nunca menos de 25% (vinte por 

cento) no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências. Tal fato representou um aumento nos investimentos destinados à 

educação e em prol da melhoria da qualidade do ensino para todos os alunos. 

 

O inciso II, do parágrafo primeiro do artigo 227da Constituição de 1988, com redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 65 de 2010prevê a “[...] criação de programas de 

prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, 

sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem 

portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 

facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 

arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.  

 

Em relação ao parágrafo 2º do artigo 227 da Constituição de 1988, que estabelece que 

“a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso 

público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso 

adequado às pessoas portadoras de deficiência”, Mazzota enfatiza que, na medida em 

que se entender que as várias alternativas são extensivas ao atendimento educacional 

dos alunos com deficiência, estará sendo aplicada uma visão dinâmica, com noção de, 

mudança e flutuação. Em contrapartida, argumenta que ao vincular o aluno com 

deficiência à educação especializada, terá prevalecido uma visão estática que relaciona 

o aluno com deficiência à educação especial e o aluno normal à educação comum ou 

regular e complementa que “É importante reiterar a necessidade do esclarecimento 

desses aspectos fundamentais, para a definição política e para a ação governamental.” 



 
 

 

(MAZZOTA, 2011, p. 84). 

 

O artigo 244 da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) complementa 

parágrafo 2º do artigo 227 ratificando que “a lei disporá sobre a adaptação dos 

logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo 

atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 

deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.” (BRASIL, 1988). 

 

 

São inegáveis os avanços propostos na Constituição Federal de 1988 em relação aos 

princípios, direitos e garantias fundamentais, a criação de programas de prevenção e 

atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou 

mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de 

deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 

acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de 

todas as formas de discriminação e atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino. Tendo em vista o acima exposto, e 

considerando que todos os demais dispositivos legais são subordinados ao disposto na 

Carta Magna, propomos a seguir, o estudo do contexto legal da educação especial no 

Brasil à luz da Lei nº 4024/61, da Lei nº 5692/71 e da Lei nº 9394/96 (também 

conhecida como Lei Darcy Ribeiro). 

 

Em 20/12/1961 foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

Nº 4024, de 20/12/1961). O Título X da Lei Nº 4024/61que tratava da Educação de 

Excepcionais previa em seu artigo 88 que a “educação de excepcionais, deveria caso 

fosse possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na 

comunidade” (BRASIL, 1961) 

 

O artigo 89 da Lei Nº 4024/61, declarava que toda iniciativa privada que ofertasse 

educação de excepcionais e fosse considerada eficiente pelos conselhos estaduais de 

educação, receberia dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de 

estudo, empréstimos e subvenções. O precedente permitiu que o Estado delegasse a 

educação de excepcionais à iniciativa privada. 

 

A Lei nº 5692, de 11/08/1971, também conhecida como Reforma Passarinho em alusão 



 
 

 

ao então Ministro de Estado da Educação, vigorou por mais de vinte anos e se manteve 

mesmo após a publicação da Constituição de 1988.   

 

O artigo 9º da Lei nº 5692/71 estabelecia que os alunos que apresentassem deficiências 

físicas ou mentais, os que se encontrassem em atraso considerável quanto à idade 

regular de matrícula e os superdotados deveriam receber tratamento especial, de acordo 

com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação. Aproximadamente 

trinta e sete anos após a promulgação da referida Lei, e sob a perspectiva da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEnPEI23), 

constatou-se que: 

 

A Lei nº 5692/71, que altera a LDBEN de 1961, ao definir “tratamento especial” para os 

alunos com “deficiências físicas, mentais, os que se encontrem em atraso considerável 

quanto à idade regular de matrícula e os superdotados, não promove a organização de um 

sistema de ensino capaz de atender as necessidades educacionais especiais e acaba 

reforçando o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. (BRASIL, 
2008, p.7). 

 

É importante frisar que a intenção de estabelecer e garantir o atendimento pedagógico 

em educação especial no Brasil ocorreu em 1972, quando: 

 

[...] por ocasião da formulação do I Plano Setorial de Educação, no qual o Governo elegeu a 

educação especial como área prioritária. Em decorrência desse Plano, foi criado o Centro 

Nacional de Educação Especial (CENESP). Este fato reveste-se da maior importância, em 

qualquer análise histórica que se faça a respeito, por marcar o início das ações 

sistematizadas, visando à expansão e melhoria do atendimento educacional prestado no 

Brasil. (BRASIL, 1994) 

 

Em 1973, sob a perspectiva integracionista, o MEC criou o Centro Nacional de 

Educação Especial (CENESP), responsável pela educação especial no Brasil, alavancou 

ações educacionais direcionadas às pessoas com deficiência e às pessoas com 

superdotação, basicamente “configuradas por campanhas assistenciais e iniciativas 

isoladas do Estado”, entretanto: 

 

Nesse período, não se efetiva uma política pública de acesso universal à educação, 

permanecendo a concepção de “políticas especiais” para tratar da educação de alunos com 

deficiência. No que se refere aos alunos com superdotação, apesar do acesso ao ensino 

regular, não é organizado um atendimento especializado que considere as suas 

singularidades de aprendizagem. (BRASIL, 2008). 

                                                             
23A partir desse parágrafo e ao longo da Dissertação, utilizaremos a sigla PNEEnPEI para nos referir a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

 



 
 

 

Apesar da promulgação da Constituição vigente no ano de 1988, somente em 1996 as 

prerrogativas da Lei nº 5692/71, foram revogadas com a publicação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96). Carvalho criticou a demora do Congresso 

Nacional em discutir e aprovar uma nova LDB ao afirmar que: 

 

As razões que levaram o Congresso Nacional a demorar tantos anos para discutir e aprovar 

uma nova LDB já seriam, em si, objetos de críticas e de reflexões. 

Inúmeros Projetos de Lei e Pareceres sobre educação foram apresentados e discutidos, mas 

tivemos que esperar os 8 anos para que chagássemos à Lei 9.394/96, ou Lei Darcy Ribeiro. 

Certamente tanto tempo não se explica, apenas pela complexidade da matéria. 

Considerando-se, também, que a Lei envolve outros interesses, como orçamentários, e 

interfere em instituições públicas governamentais e não-governamentais, explica-se, 

embora não se justifique, a morosidade na aprovação de tão importante mandamento legal 

para a educação brasileira. (CARVALHO, 2007, p. 18). 

 

A Lei nº 9394 (BRASIL, 1996) que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, assegurou a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o 

atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal 

a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, 

reforçando o princípio da educação inclusiva.  

 

Art. 1º 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.  

[...] 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...] 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia 

de: 

[...] 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; (BRASIL, 1996). 

 

O inciso III do Artigo 4º da LDB/96 que previa o “atendimento educacional 

especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na 

rede regular de ensino” foi alterado em 04/04/2013, pela Lei nº 12796, passando a 

vigorar da seguinte forma “atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente 

na rede regular de ensino.” (BRASIL, 2013). 

 

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, o termo retardo mental foi utilizado no 



 
 

 

DSM-IV, entretanto o uso do termo deficiência intelectual (desordem intelectual do 

desenvolvimento) se disseminou, há mais de vinte anos, entre profissionais da área 

médica e educacional, na legislação pública e no direito. O termo desordem intelectual 

do desenvolvimento, foi colocado na citação entre parênteses por fazer parte do sistema 

de classificação da OMS24. 

 

Segundo o disposto no artigo 58 da LDB/96, entende-se “[...] por Educação especial, 

para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”. (BRASIL, 1996). 

 

Nesse sentido, Mantoan (2006, p. 25) enfatiza que a LDB/96 deixa claro que o ensino 

especial é uma modalidade que deve abranger o ensino comum da Educação Básica ao 

Ensino Superior e de maneira mais específica Prieto (2006, p. 35) afirma que o desafio é 

não permitir que a educação como direito de todos “seja traduzido meramente como 

cumprimento da obrigação de matricular e manter alunos com necessidades 

educacionais especiais25 em classes comuns”. Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 58 da 

LDB 9394/96 ratifica o contido no inciso III do artigo 209 da Constituição Federal ao 

prever que haverá “[...] quando necessário serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades da clientela de Educação especial” e que 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”.  

                                                             
24 Diagnostic criteria for intellectual disability (intellectual developmental disorder) emphasize the need 

for an assessment of both cognitive capacity (IQ) and adaptive functioning. Severity is determined by 

adaptive functioning rather than IQ score. The term mental retardation was used in DSM-IV. However, 

intellectual disability is the term that has come into common use over the past two decades among 

medical, educational, and other professionals, and by the lay public and advocacy groups. Moreover, a 

federal statue in the United States (Public Law 111-256, Rosa’s Law) replaces the term “mental retarda-

tion with intellectual disability. Despite the name change, the deficits in cognitive capacity beginning in 

the developmental period, with the accompanying diagnostic criteria, are considered to constitute a 

mental disorder. The term intellectual developmental disorder was placed in parentheses to reflect the 

World Health Organization’s classification system, which lists “disorders” in the International Classifica-
tion of Diseases (ICD; ICD-11 to be released  in 2015) and bases all “disabilities” on the International 

Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF). Because the ICD-11 will not be adopted for 

several years, intellectual disability was chosen as the current preferred term with the bridge term for the 

future in parentheses. (APA, 2013, p. 1).  

 
25O termo "necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas 

necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de 

aprendizagem. (SALAMANCA, 1994). 



 
 

 

O artigo 59 da LDB/96 e seus incisos asseguram aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que os 

sistemas de ensino devem dispor de: 

 

[...] I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 

como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual 

ou psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para 

o respectivo nível do ensino regular. (BRASIL, 1996). 

 

Nos termos do artigo 60 da LDB/96, os critérios de caracterização das instituições 

privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 

especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público serão estabelecidos 

pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino e em seu parágrafo afirma que “[..] O 

Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos 

educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, 

independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo.” (BRASIL, 1996). 

 

  

2.1 Parâmetros da Política Nacional de Educação Especial no Brasil 

 

No decorrer do ano de 1993, sob a coordenação da Secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação e do Desporto (SEE/SPSP/MEC) e com a participação de 

representantes de organizações governamentais (OGs) e não-governamentais (ONGs), 

foi elaborada a Política Nacional da Educação Especial (PNEE).  

 

A PNEE, cujo público-alvo eram as pessoas portadoras de deficiências, problemas de 

conduta e superdotadas, tinha como foco central àquelas pessoas: 

[...] que, por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio 

das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, requer recursos pedagógicos e 

metodologias educacionais específicas. Genericamente chamados de portadores de 



 
 

 

necessidades educativas especiais, classificam-se em: portadores de deficiência (mental, 

visual, auditiva, física, múltipla), portadores de condutas típicas (problemas de conduta) e 

portadores de altas habilidades (superdotados). (BRASIL, 1994, p. 13). 

 

Ao proceder à revisão conceitual a PNEE delineia o conceito de “crianças de alto risco” 

definido pela Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1978 e enfatiza que a 

estimulação essencial faz parte de um conjunto organizado de estímulos e treinamentos 

adequados, oferecido nos primeiros anos de vida a crianças já identificadas como 

deficientes e àquelas de alto risco. 

 

São as que têm o desenvolvimento ameaçado por condições de vulnerabilidade decorrentes 

de fatores de natureza somática, como determinadas doenças adquiridas durante a gestação, 

alimentação inadequada tanto da gestante quanto da criança, ou nascimento prematuro. 

(Organização dos Estados Americanos/OEA, 1978 apud BRASIL, 1994). 

 

De maneira similar a Declaração de Salamanca, ao validar a estrutura de ação em 

educação especial, ratifica que: 

O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam acomodar todas as 

crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e super-dotadas, 

crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, 

crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros 

grupos desavantajados ou marginalizados. (SALAMANCA, 1994). 

 

O termo “incapacidade” foi definido na PNEE (BRASIL, 1994), como a 

impossibilidade temporária ou permanente de executar determinadas tarefas, com 

prejuízo às atividades funcionais do indivíduo e estava associada à presença de uma ou 

mais deficiências e a “educação especial” caracterizada como: 

 

[...] um processo que visa promover o desenvolvimento das potencialidades26 de pessoas 

portadoras de deficiências, condutas típicas ou de altas habilidades, e que abrange os 

diferentes níveis e graus do sistema de ensino. Fundamenta-se em referenciais teóricos e 

práticos compatíveis com as necessidades específicas de seu alunado. 

[...]  

O processo deve ser integral, fluindo desde a estimulação essencial até os graus superiores 

de ensino. Sob o enfoque sistêmico, a educação especial integra o sistema educacional 

vigente, identificando-se com sua finalidade, que é a de formar cidadãos conscientes e 

participativos. (BRASIL, 1994). 

 

A “integração” engloba um “processo dinâmico de participação das pessoas num 

contexto relacional, legitimando sua interação nos grupos sociais “através de relações de 

                                                             
26 Nos termos da PNEE, “potencialidade” é “a predisposição latente no indivíduo que, a partir de 

estimulação interna e/ou externa, desenvolve-se ou aperfeiçoa-se, transformando-se em capacidade de 

produzir”. (BRASIL, 1994) 



 
 

 

reciprocidade e a “integração escolar” foi caracterizada na PNEE como um: 

 

Processo gradual e dinâmico que pode tomar distintas formas de acordo com as 

necessidades e habilidades dos alunos. A integração educativa-escolar refere-se ao processo 

de educar-ensinar, no mesmo grupo, a crianças com e sem necessidades educativas 
especiais, durante uma parte ou na totalidade do tempo de permanência na escola. 

(BRASIL, 1994). 

 

Após proceder a revisão dos conceitos relativos às “crianças de alto risco”, 

“incapacidade”, “educação especial” e “integração”, a PNEE (BRASIL, 1994), propõe a 

revisão conceitual do alunado público-alvo da educação especial, conforme podemos 

observar no Quadro 3: 

Quadro 3 - Revisão conceitual do alunado da educação especial, segundo a PNEE de 1994 

 DESCRIÇÃO 

Altas 

habilidades 

Notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos 

isolados ou combinados:  

• capacidade intelectual geral  

• aptidão acadêmica específica  

• pensamento criativo ou produtivo  

• capacidade de liderança  

• talento especial para artes  

• capacidade psicomotora 

Deficiência 

auditiva 

Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a fala 

através do ouvido. Manifesta-se como:  

• Surdez leve/moderada: perda auditiva de até 70 decibéis, que dificulta, mas não 
impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz humana, 

com ou sem a utilização de um aparelho auditivo.  

• Surdez severa/profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede o 

indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como de 

adquirir, naturalmente, o código da língua oral.  

Os alunos portadores de deficiência auditiva necessitam de métodos, recursos 

didáticos e equipamentos especiais para correção e desenvolvimento da fala e da 

linguagem (Bureau International d' Audiophonologie/BIAP). 

Deficiência 

física 

É uma variedade de condições não sensoriais que afetam o indivíduo em termos de 

mobilidade, de coordenação motora geral ou da fala, como decorrência de lesões 

neurológicas, neuromusculares e ortopédicas, ou ainda, de más-formações congênitas 

ou adquiridas. 

Deficiência 

mental 

Esse tipo de deficiência caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual 
geral significativamente abaixo da média, oriundo do período de desenvolvimento, 

concomitante com limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa 

ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da 

sociedade, nos seguintes aspectos:  

• comunicação  

• cuidados pessoais  

• habilidades sociais  

• desempenho na família e comunidade  

• independência na locomoção  

• saúde e segurança  

• desempenho escolar  
• lazer e trabalho  

(Associação Americana de Deficiência Mental/ AAMD, 1992). 

Deficiência É a associação, no mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências primárias 



 
 

 

múltipla (mental/visual/auditiva/física), com comprometimentos que acarretam atrasos no 

desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. As principais necessidades 

educativas serão priorizadas e desenvolvidas através das habilidades básicas, nos 

aspectos social, de auto-ajuda e de comunicação. 

Deficiência 

visual 

É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor 

correção ótica. Manifesta-se como: 

• Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1, no olho melhor, e 

após correção, ou um campo visual não excedente de 20 graus, no maior meridiano do 

melhor olho, mesmo com o uso de lentes para correção.  

Sob o enfoque educacional, a cegueira representa a perda total ou resíduo mínimo de 

visão, que leva o indivíduo a necessitar do método Braille como meio de leitura e 
escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais para a sua 

educação.  

• Visão reduzida: acuidade visual entre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após correção 

máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que permite ao 

educando 1er impressos a tinta, desde que se empreguem recursos didáticos e 

equipamentos especiais, excetuando-se as lentes de óculos que facilmente corrigem 

algumas deficiências (miopia, hipermetropia etc.) (Conferência Interamericana para o 

Bem-Estar do Cego, 1961). 

Fonte: BRASIL 1994. 

 

As modalidades de atendimento em Educação especial no Brasil, à época da vigência da 

PNEE foram organizadas conforme o Quadro 4: 

Quadro 4 - Descrição das modalidades de atendimento educacional ao alunado da educação 

especial, definidas no PNEE de 1994 

Modalidades de 

atendimento educacional 
Descrição  

Atendimento domiciliar 

Atendimento educacional prestado ao portador de necessidades 

especiais27, em sua casa, face a impossibilidade de sua frequência à 

escola. 

Classe comum 

 

Ambiente dito regular de ensino/aprendizagem, no qual também estão 

matriculados, em processo de integração instrucional, os portadores de 

necessidades especiais que possuem condições de acompanhar e 
desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, 

no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. 

Classe especial 

 

Sala de aula em escolas de ensino regular, organizada de forma a se 

constituir em ambiente próprio e adequado ao processo 

ensino/aprendizagem do alunado da educação especial. Nesse tipo de 

sala especial, os professores capacitados, selecionados para essa 

função, utilizam métodos, técnicas e recursos pedagógicos 

especializados e, quando necessário, equipamentos e materiais 

didáticos específicos. 

Classe hospitalar 

Ambiente hospitalar que possibilita o atendimento educacional de 

crianças e jovens internados que necessitam de educação especial e que 

estejam em tratamento hospitalar. 

Centro Integrado de 

Educação especial 

Organização que dispõe de serviços de avaliação diagnostica, de 

estimulação essencial, de escolarização propriamente dita, e de 

preparação para o trabalho, contando com o apoio de equipe 

                                                             

27De acordo com a PNEE, “portador de deficiência” é a pessoa “que apresenta, em comparação com a 

maioria das pessoas, significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores 

inatos ou adquiridos, de caráter permanente, que acarretam dificuldades em sua interação com o meio 

físico e social.” (BRASIL, 1994) 



 
 

 

interdisciplinar que utiliza equipamentos, materiais e recursos didáticos 

específicos para atender alunos portadores de necessidades especiais. 

Ensino com professor 

itinerante 

 

Trabalho educativo desenvolvido em várias escolas por docente 

especializado, que periodicamente trabalha com o educando portador 

de necessidades especiais28 e com o professor de classe comum, 

proporcionando-lhes orientação, ensinamentos e supervisão adequados. 

Escola Especial 

Instituição especializada, destinada a prestar atendimento 

psicopedagógico a educandos portadores de deficiências e de condutas 

típicas, onde são desenvolvidos e utilizados, por profissionais 

qualificados, currículos adaptados, programas e procedimentos 

metodológicos diferenciados, apoiados em equipamentos e materiais 
didáticos específicos. 

Oficina pedagógica 

Ambiente destinado ao desenvolvimento das aptidões e habilidades de 

portadores de necessidades especiais, através de atividades laborativas 

orientadas por professores capacitados, onde estão disponíveis 

diferentes tipos de equipamentos e materiais para o 

ensino/aprendizagem, nas diversas áreas do desempenho profissional. 

Sala de estimulação 

essencial 

Local destinado a atendimento de portadores de deficiência de 0 a 3 

anos e de crianças consideradas de alto-risco, onde são desenvolvidas 

atividades terapêuticas e educacionais voltadas para o seu 

desenvolvimento global. A participação da família é fundamental nos 

programas de estimulação. 

Sala de recursos 

Local com equipamentos, materiais e recursos pedagógicos específicos 

à natureza das necessidades especiais do alunado, onde se oferece a 

complementação do atendimento educacional realizado em classes do 

ensino comum. O aluno deve ser atendido individualmente ou em 
pequenos grupos, por professor especializado, e em horário diferente 

do que frequenta no ensino regular. 

Fonte: BRASIL, 1994. 

 

Em 1994, a Secretaria de Educação Especial - SEE/MEC coordenava ações voltadas à 

formulação de políticas, oferecia fomento técnico e financeiro e procurava promover as 

articulações necessárias ao aprimoramento da educação especial em OGs e em ONGs. 

À época, a administração do MEC já colocava, em seu organograma, a educação 

especial no mesmo patamar administrativo das demais modalidades de ensino. 

(BRASIL, 1994) 

 

Entretanto ao promover a análise da situação da educação especial, a própria equipe 

responsável pela elaboração do PNEE ratificou que: 

 

As mudanças frequentes do órgão de educação especial na organização estrutural do 

Ministério, além de afetarem profundamente todo o trabalho, constituem, ainda, 

significativo indicador da importância dada ao atendimento educacional aos portadores de 

deficiências, condutas típicas e altas habilidades. É esse um dado administrativo que 

                                                             
28De acordo com a PNEE, “portador de necessidades especiais” é a pessoa “que apresenta, em caráter 

permanente ou temporário, algum tipo de deficiência física, sensorial, cognitiva, múltipla, condutas 

típicas ou altas habilidades, necessitando, por isso, de recursos especializados para desenvolver mais 

plenamente o seu potencial e/ou superar ou minimizar suas dificuldades. No contexto escolar, costumam 

ser chamadas de pessoas portadoras de necessidades educativas especiais.” (BRASIL, 1994). 



 
 

 

também se reflete na estrutura organizacional das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação, porque se inspiram no modelo de organograma adotado no MEC. (BRASIL, 

1994). 

 

Conforme podemos observar no Quadro 5, a PNEE (Brasil, 1994) identificou uma 

extensa lista de dificuldades, de caráter estrutural e outras restritas à educação dos 

portadores de necessidades especiais. E com o objetivo de eliminá-las, foram 

estabelecidos objetivos da educação especial e diretrizes gerais para a formulação de 

planos de ação. 

 

Quadro 5 - Dificuldades, de caráter estrutural e outras restritas à educação dos  

portadores de necessidades especiais, segundo a PNEE de 1994 

Nº PRINCIPAIS DIFICULDADES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO DOS PORTADORES 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

1 Insuficiência de ações organizadas, articuladas e coordenadas entre os diversos níveis de 
planejamento nas esferas federal, estadual, municipal e particular, e entre as áreas de ação social, 

saúde, educação, previdência, trabalho e justiça.  

2 Planejamentos distanciados da realidade educacional do País, prejudicando o atendimento das 

reais necessidades dos portadores de necessidades especiais.  

3 Descontinuidade dos planejamentos e ações, decorrentes de mudanças administrativas.  

4 Descumprimento, nos vários níveis da administração dos critérios estabelecidos pelos órgãos 

representativos da educação especial para a alocação de recursos e definição de prioridades. 

5 Escassez de recursos financeiros para os programas de educação especial.  

6 Desigualdades nas oportunidades educacionais oferecidas cm regiões, estados, zonas urbanas e 

rurais, decorrentes do desequilíbrio geográfico, social e econômico.  

7 Insuficiência de incentivos a planos de pesquisas e à divulgação das experiências em ações 

educativas já existentes.  

8 Falta de divulgação das informações e esclarecimentos relativos às necessidades educacionais de 

portadores de deficiências, condutas típicas e altas habilidades, gerando desinteresse e 

resistência da maioria das escolas da rede regular de ensino para aceitar esse alunado.  

9 Identificação tardia da deficiência, prejudicando a eficácia do atendimento especializado, que 

deve ser iniciado o mais precocemente possível.  

10 Falta de sistematização do processo de avaliação/acompanhamento do progresso do aluno, que 

envolva tanto a educação especial como a comum.  

11 Insuficiência, na maioria dos estados, de atendimento aos portadores de necessidades especiais 

em pré-escolas, bem como de serviços de estimulação essencial para atendimento, nas primeiras 
fases do desenvolvimento infantil.  

12 Insuficiência de ofertas de acesso do aluno portador de necessidades especiais na escola regular 

de ensino.  

13 Dificuldades do sistema de ensino em viabilizar a permanência do portador de necessidades 

educativas especiais na escola.  

14 Despreparo dos docentes e técnicos das escolas regulares para atender o alunado da educação 

especial, provocado pela inadequação curricular dos cursos de formação de magistério, a níveis 

de 2º e 3º Graus.  

15 Carência de técnicos para orientação, acompanhamento e avaliação da programação pedagógica 

a ser desenvolvida com o aluno.  

16 Inadequação dos currículos desenvolvidos pelos professores da educação especial com os alunos 

portadores de necessidades educativas especiais.  

17 Insuficiência de propostas inovadoras como alternativas educacionais e de divulgação das já 

existentes.  

18 Indefinição de critérios para encerrar o processo escolar dos portadores de deficiência, 

particularmente a mental, e dos portadores de condutas típicas.  

19 Inadequação da rede física e carência de material e de equipamentos para atendimento 



 
 

 

especializado, dificultando o acesso, a permanência e a trajetória do portador de deficiência na 

escola regular.  

20 Falta de consenso sobre a melhor forma de operacionalizar o processo de integração escolar dos 

portadores de deficiências e de condutas típicas.  

21 Carência de programas adequados para a orientação da família do aluno atendido na educação 

especial.  

22 Desinformação da sociedade e da comunidade escolar sobre as necessidades especiais do 

alunado da educação especial, gerando atitudes inadequadas, que prejudicam a sua integração. 

23 Morosidade na concepção e adoção de mecanismos de ação e de condições para assegurar a 

integração no sistema regular de ensino, em respeito à legislação vigente. 

Fonte: BRASIL, 1994.  

 

Nos termos da PNEE (BRASIL, 1994), e de acordo com o Quadro 6, a educação 

especial deveria se apoiar no princípio da normalização, da integração, da 

individualização, no princípio sociológico da interdependência, no princípio 

epistemológico da construção do real, no princípio da efetividade dos modelos de 

atendimento educacional, do ajuste econômico com a dimensão humana e da 

legitimidade.  

 
Quadro 6 - Princípios específicos da educação especial estabelecidos na PNEE.  

 

PRINCÍPIOS DESCRIÇÃO 

NORMALIZAÇÃO 

Pode ser considerado a base filosófico-ideológica da integração. O termo 
traz muita controvérsia em seu significado, porque deriva da palavra 

''normal'', e também faz pensar em "normas sociais", que consideram 

"desviantes" aqueles que fogem dos padrões médios de comportamento 

socialmente estabelecidos. Normalização poderia sugerir, erroneamente, a 

busca da conformidade às normas sociais. Também não significa tomar 

"normal" a pessoa portadora de deficiências. Prevalece sempre o seu 

direito de ser diferente e de ter suas necessidades especiais reconhecidas e 

atendidas pela sociedade.  

A ideia de normalização traz em seu bojo dupla mensagem: uma referente 

às condições de vida (meios) e outra à forma de viver (resultados). No 

aspecto meios significa oferecer aos portadores de necessidades especiais 
as mesmas condições e oportunidades sociais, educacionais e profissionais 

a que outras pessoas têm acesso. No aspecto resultados, respeitando-se as 

características pessoais, normalização significa aceitar a maneira desses 

indivíduos viverem, com direitos e deveres. 

INTEGRAÇÃO 

A integração justifica-se como princípio na medida em que se refere aos 

seguintes valores democráticos:  

• Igualdade: viver em sociedade tendo iguais direitos, privilégios e 

deveres, como todos os indivíduos.  

• Participação ativa: requisito indispensável à verdadeira interação social.  

• Respeito a direitos e deveres socialmente estabelecidos.  

INDIVIDUALIZAÇÃO 

A ideia de integração implica necessariamente em reciprocidade. Isto 

significa que vai muito além da inserção do portador de necessidades 

especiais em qualquer grupo. A inserção limita-se à simples introdução 
física, ao passo que a integração envolve a aceitação daquele que se 

insere.  

Do ponto de vista operacional, o ideal da integração ocorre em níveis 

progressivos desde a aproximação física, incluindo a funcional e a social, 

até a instrucional (frequência à classe do ensino comum).  

Nenhum outro princípio valoriza tanto as diferenças individuais, seja as 

existentes entre os portadores de necessidades especiais e as pessoas ditas 



 
 

 

normais, seja comparando entre si os próprios portadores de necessidades 

especiais.  

A individualização pressupõe a adequação do atendimento educacional a 

cada portador de necessidades educativas especiais, respeitando seu ritmo 

e características pessoais.  

SOCIOLÓGICO DA 

INTERDEPENDÊNCIA  

 

As próprias características dos portadores de necessidades especiais, 

particularmente quando deficientes ou com condutas típicas, exigem, além 

do atendimento educacional, outras práticas nas áreas sócio-médico-

psicológicas. Sempre visando o pleno desenvolvimento das 

potencialidades, deve-se valorizar parcerias envolvendo educação, saúde, 

ação social e trabalho.  
A sociedade civil organizada deve, também, articular-se com órgãos 

governamentais em ações conjuntas e interdependentes. 

EPISTEMOLÓGICO 

DA CONSTRUÇÃO DO 

REAL 

Refere-se à conciliação entre o que é necessário fazer para atender às 

aspirações e interesses dos portadores de necessidades especiais e à 

aplicação dos meios disponíveis. Nem sempre as condições conjunturais 

permitem desenvolver ações que atendam a todas as necessidades do 

alunado. Portanto, em respeito às diferenças individuais e às 

circunstâncias sócio-políticas e econômicas, é preciso "construir o real", 

sempre visando a médio e longo prazos o atendimento a todas as 

necessidades do alunado de educação especial.  

 

EFETIVIDADE DOS 

MODELOS DE 
ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL  

Embasa a qualidade das ações educativas. Envolve três elementos: infra-

estrutura (administrativa, recursos humanos e materiais); hierarquia do 

poder (interno c externo às instituições envolvidas); e consenso político 
em torno das funções sociais e educativas (ideologias educacionais).  

AJUSTE ECONÔMICO 

COM A DIMENSÃO 

HUMANA 

Refere-se ao valor que se deve atribuir à dignidade dos portadores de 

necessidades especiais como seres integrais. Nesse sentido, as relações 

custo-benefício na educação especial não devem prevalecer sobre a 

dimensão do homem portador de necessidades especiais, que faz jus a 

todos os direitos como cidadão. Cumpre alertar que a falta de atendimento 

educacional adequado a essas pessoas representa, a longo prazo, um alto 

custo à nação. 

LEGITIMIDADE  

Visa à participação das pessoas portadoras de deficiências, de condutas 

típicas e de altas habilidades, ou de seus representantes legais, na 

elaboração e formulação de políticas públicas, planos e programas. 

Fonte: BRASIL, 1994.  

 

O objetivo geral estabelecido pela PNEE (BRASIL, 1994) baseava-se na 

fundamentação e orientação do processo global da educação de pessoas PAEE e a 

criação de “condições adequadas ao desenvolvimento pleno de suas potencialidades, 

com vistas ao exercício consciente da cidadania”. Por uma questão de organicidade 

optamos pela transcrição dos objetivos específicos da PNEE no Quadro 7: 

Quadro 7 - PNEE 

Nº OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Desenvolvimento global das potencialidades dos alunos.  

2 
Incentivo à autonomia, cooperação, espírito crítico e criativo da pessoa portadora de necessidades 

especiais.  

3 Aquisição de hábitos intelectuais, de trabalho individual e em grupos.  

4 Aquisição do “saber" e do "saber fazer".  

5 Preparação dos alunos para participarem ativamente no mundo social, cultural, dos desportos, das 



 
 

 

artes e do trabalho.  

6 Desenvolvimento das habilidades linguísticas, particularmente dos surdos.  

7 Integração dos portadores de necessidades especiais à sociedade.  

8 
Acesso e ingresso no sistema educacional, tão logo seja identificada a necessidade de estimulação 

essencial. 

9 Frequência à escola em todo o fluxo de escolarização, respeitados os ritmos próprios dos alunos.  

10 
Expansão do atendimento aos portadores de necessidades especiais na rede regular e 

governamental de ensino.  

11 
Envolvimento familiar e da comunidade no processo de desenvolvimento da personalidade do 

educando.  

12 
Ingresso do aluno portador de deficiências e de condutas típicas em turmas do ensino regular, 

sempre que possível. 

13 Oferta educacional até o grau máximo de aprendizagem compatível com as aptidões dos alunos.  

14 
Apoio ao sistema de ensino regular para criar as condições de integração dos portadores de 

necessidades educativas especiais.  

15 Organização de ambiente educacional o menos restritivo possível.  

16 
Provimento do sistema escolar com aparelhos específicos e recursos instrucionais e tecnológicos 

de apoio educativo.  

17 Aquisição de material didático pedagógico moderno e suficiente.  

18 Adequação da rede física quanto a espaços, mobiliário e equipamentos.  

19 Eliminação de barreiras físicas, ambientais e culturais.  

20 Criação ou adequação de ambientes físicos destinados ao atendimento em salas de recursos.  

21 
Oferta de condições pedagógicas aos portadores de deficiências sensoriais, para que tenham 

educação integral e se tornem mais independentes.  

22 
Oferta, aos portadores de deficiência física, de condições pedagógicas para vivenciarem 

situações que lhes permitam desenvolver níveis cada vez mais complexos de independência.  

23 
Oferta de livros falados e de livros didáticos em Braille para cegos, de material de leitura e escrita 
ampliados para portadores de visão reduzida e de aparelhos coletivos de amplificação sonora 

para surdos.  

24 
Provimento do sistema escolar de mobiliário e de recursos tecnológicos para o processo ensino-

aprendizagem do portador de deficiência física.  

25 
Oferta de recursos pedagógicos adequados às necessidades dos portadores de deficiência 

múltipla.  

26 
Apoio ao corpo técnico/docente de educação especial, para o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas em torno da aprendizagem dos portadores de necessidades especiais.  

27 
Atendimento obrigatório em estimulação essencial, de forma a prevenir o agravamento das 

condições de crianças de 0 a 3 anos e a estimular o desenvolvimento de suas potencialidades.  

28 

Atendimento educacional adequado às necessidades especiais do alunado, no que se refere a 

currículos adaptados, métodos, técnicas e material de ensino diferenciados, ambiente emocional e 

social da escola favorável à integração social dos alunos, pessoal devidamente motivado e 

qualificado. 

29 
Conscientização da comunidade escolar para a importância da presença do alunado de educação 

especial em escolas da rede regular de ensino.  

30 Exercício do direito de escolha das filosofias de educação para surdos.  

31 
Avaliação permanente, com ênfase no aspecto pedagógico, e considerando o educando em seu 

contexto biopsicossocial, visando a identificação de suas possibilidades de desenvolvimento.  

32 
Participação dos educandos portadores de necessidades educativas especiais nas atividades de 
educação física, práticas desportivas, atividades cívicas e sociais escolares.  

33 Melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem na educação especial.  

34 Desenvolvimento de programas voltados à preparação para o trabalho.  

35 
Criação e desenvolvimento de programas diversificados de enriquecimento e aprofundamento 

curricular para os portadores de altas habilidades.  

36 
Aprimoramento do ensino da língua portuguesa para surdos nas formas oral e escrita, por meio de 

metodologia própria.  

37 
Incentivo à utilização da língua brasileira de sinais (LIBRAS), no processo de ensino-

aprendizagem de alunos surdos.  

38 Incentivo a estudos e pesquisas desenvolvidos pelos alunos, nas diversas áreas do conhecimento. 

39 
Ensino da escrita e leitura em Braille para cegos, bem como da metodologia adequada à 

realização de cálculos.  



 
 

 

40 

Implantação de programas diversificados, onde qualquer aluno possa trabalhar suas capacidades 

latentes, desenvolvendo-as em altas habilidades, mesmo que se trate de educandos com 

deficiências ou condutas típicas.  

41 Estímulo ao desenvolvimento da informática em educação especial.  

42 
Integração técnico-pedagógica entre os educadores que atuam nas salas de aulas do ensino 

regular e os que atendem em salas de recursos da educação especial. 

43 Implantação e implementação de orientação a pais e irmãos de alunos de educação especial.  

44 
Criação de centros de preparação e confecção de material pedagógico especifico às necessidades 

dos alunos.  

45 Racionalização do atendimento prestado nas organizações não-governamentais de ensino.  

46 Incentivo à oficialização da LIBRAS.  

47 
Integração das equipes de planejamento da educação comum com as de educação especial, em 

todas as instâncias administrativas do sistema educativo.  

48 Desenvolvimento de ações integradas nas áreas de ação social, educação, saúde e trabalho.  

49 
Cooperação técnico-financeira racional e agilizada entre os sistemas estaduais e municipais de 

ensino, governamentais ou não. 

Fonte: BRASIL, 1994. 

 

Em 2008, com objetivo de assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, foi publicada 

a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(PNEEnPEI), com o objetivo de orientar os sistemas de ensino e garantir:  

 

[...] Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação 

superior; 

Atendimento educacional especializado; 

Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 
Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão escolar; 

Participação da família e da comunidade; 

Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, 

na comunicação e informação; e 

Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2008). 

 

Nesse sentido a PNEEnPEI enfatiza a importância da transversalidade da educação 

especial e alerta que a organização da educação especial, paralela à educação comum, 

teve um efeito duradouro na história da educação especial:   

 

[...] resultando em práticas que enfatizavam os aspectos relacionados à deficiência, em 

contraposição à sua dimensão pedagógica. O desenvolvimento de estudos no campo da 

educação e dos direitos humanos vêm modificando os conceitos, as legislações, as práticas 

educacionais e de gestão, indicando a necessidade de se promover uma reestruturação das 

escolas de ensino regular e da educação especial. (BRASIL, 2008). 

 

Nos termos da PNEEnPEI, a formação de professores para o atendimento educacional 

especializado e dos demais profissionais da educação para a inclusão, implica que esses 

profissionais sejam devidamente habilitados nos termos da Resolução CNE/CP nº 1, de 

18/02/2002, que Instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 



 
 

 

Professores da Educação Básica, em nível superior, nos cursos de licenciatura, de 

graduação plena. 

 

O inciso II, do artigo 2º da Resolução CNE/CP nº 1, de 18/02/2002, prevê “o 

acolhimento e o trato da diversidade” na organização curricular dos cursos de formação 

docente e o projeto pedagógico dos referidos cursos deve prever que: 

  

[...] § 3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências 

deverá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação básica, 

propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, 
sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria 

docência, contemplando: 

[...] 

II - conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as 

especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e as das comunidades 

indígenas; (BRASIL, 2002).  

 

Apesar do embasamento legal relativo aos cursos de formação docente, uma das 

questões bastante debatidas pelas equipes de gestores e docentes das escolas públicas 

circunscritas à Diretoria de Ensino – Região Santos está relacionada a afirmativa de que 

os professores, inclusive aqueles recém-formados, não estão sendo preparados pelas 

Universidades para atender os alunos PAEE. 

 

A Carta Magna, em seu artigo 227, estabelece como “dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem29, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.” (Brasil, 1988).  

 

Nesse sentido, a Lei nº 8.069/90, foi considerada um divisor de águas na proteção da 

das crianças, jovens e adolescente tendo como base o princípio da proteção integral e  

ratificando o conceito de absoluta prioridade previsto na Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

 

A Lei nº 8069, de 13/07/1990, mais conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que tem como um de seus objetivos assegurar às crianças e 
                                                             
29 A palavra “jovens” foi incluída pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010. Ampliando a faixa etária  



 
 

 

adolescentes o Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. 

 

O inciso III do artigo 54 do ECA estabelece como dever do Estado assegurar às crianças 

e aos adolescentes, portadores de deficiência, atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. (BRASIL, 1990). 

 

O Capítulo VII que trata da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e 

coletivos, prevê em seu artigo 208, ações de responsabilização na forma da lei por 

“ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 

oferecimento ou oferta irregular” do “[...] atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência”. (BRASIL, 1990). 

 

Em 2014 a Lei nº 13010/2014, alterou a Lei no 8069/1990, para estabelecer o direito da 

criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou 

de tratamento cruel ou degradante, entretanto olvidaram de atualizar a denominação 

portadores de deficiência citada no parágrafo primeiro do artigo 11, no inciso III do 

artigo 54 e no inciso II do artigo 208 da Lei nº 8069/1990, não revogados pela Lei nº 

13010 de 2014. 

 

O artigo 3º do Decreto nº 3298, de 20/12/1999, que regulamentou a Lei nº 7853, de 

24/10/1989 e consolidou as normas de proteção Pessoa Portadora de Deficiência 

estabeleceu as definições para deficiência, deficiência permanente e incapacidade, 

respectivamente, em seus incisos I, II e III e de forma equivocada associou o conceito 

de deficiência à incapacidade. 

 

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 

padrão considerado normal para o ser humano; 

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 

tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar 

de novos tratamentos; e 

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, 

com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 
pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu 

bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. (BRASIL, 1999). 

 

Nos termos do artigo 4º do Decreto nº 3298, de 20/12/1999, eram consideradas pessoas 

portadoras de deficiência aquelas que se enquadrassem em uma das categorias abaixo: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.298-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.298-1999?OpenDocument


 
 

 

 

I - deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as 

que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 
II - deficiência auditiva – perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, 

variando de graus e níveis na forma seguinte: 
a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez leve; 
b) de 41 a 55 db – surdez moderada; 
c) de 56 a 70 db – surdez acentuada; 
d) de 71 a 90 db – surdez severa; 
e) acima de 91 db – surdez profunda; e 
f) anacusia; 
III - deficiência visual – acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a 

melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou ocorrência 

simultânea de ambas as situações; (BRASIL, 1999) 
  

No ano de 2004, com a publicação do Decreto nº 5296/2004, o artigo 4o do Decreto no 

3.2988/1999, passa a vigorar com a alterações conforme Quadro 8: 

 

Quadro 8 - Categorias de Deficiência nos termos do artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999 

REGULAMENTAÇÃO DESCRIÇÃO 

Deficiência Física 

(Redação dada pelo 

Decreto nº 5296, de 2004) 

Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 

ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções. 

Deficiência Auditiva 

(Redação dada pelo 
Decreto nº 5296, de 2004) 

Perda bilateral, parcial ou total, de 41 (quarenta e um) decibéis ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 

3.000Hz. 

Deficiência Visual 

(Redação dada pelo 

Decreto nº 5296, de 2004) 

Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 

visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 

casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os 

olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores. 

Deficiência Mental 
(Redação dada pelo 

Decreto nº 5296, de 2004) 

Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 

mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  
a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais;  

d) utilização da comunidade; d) utilização dos recursos da comunidade; 

e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e h) trabalho;  

Deficiência Múltipla Associação de duas ou mais deficiências. 

Fonte: BRASIL, 1999. 

 

Destaca-se aqui que em 25/05/2000 foi firmado o Protocolo de Colaboração 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70


 
 

 

Brasil/Portugal nas Áreas de Uso e Modalidades de Aplicação do Sistema Braille na 

Língua Portuguesa e em 24/09/2002 foi publicada a Portaria MEC nº 2678 (BRASIL, 

MEC. 2002), que aprovou o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa, 

recomendando a sua utilização em todo o território nacional. Por meio da Secretaria de 

Educação Especial (SEE/SPSP), foi posta em vigência as disposições administrativas 

necessárias para dar cumprimento à referida Portaria, a difusão e a preparação de 

recursos humanos com vistas à implantação da Grafia Braille para a Língua Portuguesa 

em todo o território nacional.  

 

Acompanhando o processo de mudanças, as Diretrizes Nacionais para a Educação 

especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam 

que: “Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para 

todos.” (MEC/SEESP, 2001) 

 

A Lei Federal nº 10436 (BRASIL, 2002), reconheceu a LIBRAS e outros recursos de 

expressão a ela associados como meio legal de comunicação/expressão e garante a 

inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 

Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da LIBRAS, como parte 

integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Contudo permanecem as 

indagações em relação à capacidade e motivação para as escolas se organizarem, isto é, 

dependerá apenas delas o sucesso na implementação dessa medida? Elas têm recursos 

humanos e materiais para assimilar essa nova política? Em especial como professores 

que não tiveram a formação adequada para lidar com essas questões podem assumir 

essa tarefa com a dedicação e competência esperadas? 

 

O Decreto nº 5626 (BRASIL, 2005), publicado em dezembro de 2005, estabeleceu no 

parágrafo único do artigo 2º, as diferenças entre pessoas surdas e pessoas com 

deficiência auditiva, considerando “pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, 

compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando 

sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS” e pessoa 

com deficiência auditiva como aquela que possui “perda bilateral, parcial ou total, de 

quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 



 
 

 

1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.” 

 

No Brasil a participação ativa da Comunidade Surda e da FENEIS (Federação Nacional 

de Educação e Integração dos Surdos), fundada em 1977, foram fatores preponderantes 

na mobilização da sociedade em torno do reconhecimento da LIBRAS. 

 

O Decreto nº 5626 (BRASIL, 2005), que Regulamentou a Lei no 10.436, de 24/04/2002 

e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, inseriu a LIBRAS “como 

disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício 

do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de 

instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas 

de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” e prevê em seu artigo 4º 

que: 

 

Art. 4º A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino 

fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível superior, 
em curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua 

Portuguesa como segunda língua. (BRASIL, 2005). 

 

Para que os princípios e parâmetros legais previstos na Constituição Federal sejam 

contemplados, uma série de regulamentações e normas devem ser estabelecidas nas 

diferentes regiões e sistemas educacionais do país de modo que as políticas públicas 

possam ser implementadas. Infelizmente, esse processo demanda tempo e mobilização 

de recursos materiais, humanos e, mais do que isso, o engajamento de toda sociedade 

para que se façam valer os direitos dos alunos PAEE.  

 

Relacionamos abaixo as principais regulamentações propostas com o intuito de 

normatizar e operacionalizar os dispositivos previstos na Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988) para atendimentos às pessoas com deficiência:  

 

Quadro 9 - Leis e Decreto que normatizaram e operacionalizaram os dispositivos previstos na 

Constituição de 1988 para atendimentos às pessoas com deficiência 

REGULAMENTAÇÃO TÍTULO 

Lei nº 8899,  

de 29/06/94 

Dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de 

deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. 

Lei nº 10048, 

de 08/11/00 

Dá prioridade de atendimento às pessoas portadoras de 

deficiência física, idosos com idade igual ou superior a 

sessenta e cinco anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas 



 
 

 

acompanhadas por crianças de colo. 

Lei nº 10098, 

 de 19/12/00 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. 

Lei nº 8899,  

de29/06/94 

Concessão passe livre às pessoas portadoras de deficiência no 

sistema de transporte coletivo interestadual. 

Lei nº 10671, 

de 15/05/03 
Estatuto de Defesa do Torcedor. 

Lei nº 10845,  

de 05/03/04 

Programa de Complementação ao Atendimento Educacional 

Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência. 

Lei nº 11126,  

de 27/06/2005 

Dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de 

ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo 

acompanhado de cão-guia. 

Decreto nº 5904, 

de 21/09/06 
Regulamenta a Lei nº 11126, de 27/06/2005. 

Lei Federal nº 12319,  
de 01/09/2010 

Regulamentação da profissão de Tradutor e Intérprete da 
LIBRAS. 

Fonte: BRASIL. 

 

Em dezembro de 2000 é sancionada e Lei nº 10.098 que estabeleceu as normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida e, no ano de 2002, é decretada a Lei nº 10.436, 

que reconhece a LIBRAS como meio legal de comunicação e expressão.  

 

Após analisar o contexto legal da Educação especial no Brasil ratificamos a afirmação 

de Mantoan (2006, p. 24) segundo a qual, “há apoio legal suficiente para mudar, mas só 

temos tido, até agora, muitos entraves nesse sentido”. 

 

No início dos anos 2000 pode-se antever algumas indicações ou aspectos que 

envolveriam uma política mais integrada – ao menos em seu sentido legal ou formal, a 

partir da aprovação o Plano Nacional de Educação (Lei nº 10172). Segundo o 

diagnóstico da educação especial apresentado nesse plano, o conhecimento da realidade 

ainda era bastante precário, tendo em vista a indisponibilidade de estatísticas completas 

em relação ao número de pessoas com necessidades especiais e nem sobre o 

atendimento disponibilizado a elas. Tais afirmativas foram ratificadas por Marta e 

Segalla (2013, p. 47): 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) incluiu a pessoa com 

deficiência em seus questionários do censo do ano de 2000. Assim pela primeira 
vez a população brasileira conheceu o número de pessoas com deficiência no país.  

Segundo esse censo demográfico do IBGE no Brasil cerca de 14,5% da população 

brasileira apresenta alguma deficiência. (MARTA; SEGALLA, 2013, p. 47).  

 



 
 

 

A Lei nº 10172/2001 estabeleceu 28 (vinte e oito) objetivos e metas enquanto a Lei nº 

13005/2014 estabeleceu uma meta e vinte estratégias.  

 

A Lei nº 10172/2001 definiu como PAEE, “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” 

(BRASIL, 2001), enquanto a Lei nº 13005/2014 estabelece como PAEE as pessoas com 

“deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação”. (BRASIL, 2014) 

 

Chamamos a atenção para alguns termos e frases utilizados na Lei nº 10172/2001, entre 

os quais podemos citar a “plena integração”, “integração”, “diretriz da integração” e ao 

se referir às tendências dos sistemas de ensino à época, utiliza as frases 

“integração/inclusão do aluno com necessidades especiais no sistema regular de 

ensino”, “programas de integração” e em suas diretrizes propõe “uma escola 

integradora, inclusiva, aberta à diversidade dos alunos, no que a participação da 

comunidade é fator essencial. Quanto às escolas especiais, a política de inclusão as 

reorienta para prestarem apoio aos programas de integração”. Observa-se que as 

palavras “integração” e “inclusão” são utilizadas no texto da Lei, demonstrando talvez a 

falta de consenso em relação à utilização de uma ou outra ou ao contrário, o consenso 

de que há entre elas uma relação de complementação. 

 

Em junho de 2014 a Presidenta da República sancionou a Lei nº 13005, através da qual 

aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE).  Essa Lei por sua vez faz uso das 

expressões “sistema educacional inclusivo” e “educação inclusiva”. 

 

A Lei nº 13005/2014 estabeleceu como objetivos a universalização, para a população de 

4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, 

com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2014). 

 

No Plano Nacional de Educação vigente (PNE, 2014) foram estabelecidas vinte 



 
 

 

estratégias com vistas ao cumprimento das metas supracitadas. 

 

Quadro 10 - Plano Nacional de Educação (PNE) -  Lei nº 13005/2014 

 Metas e Estratégias para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

Nº ESTRATÉGIAS 

4.1) 

 Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) 
estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na 

educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais 

atualizado, na Educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva 

na modalidade, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007; 

4.2) 

 Promover, no prazo de vigência deste PNE, a universalização do atendimento escolar à 

demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o 

que dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional; 

4.3) 

 

 Implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação 

continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas 
escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas; 

4.4) 

 Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas 

complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de 

educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a 

família e o aluno;  

4.5) 

 Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, 

articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, 

assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da 

educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;  

4.6) 

 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com 
deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 

assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de 

ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação; 

4.7) 

 Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como 

primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos 

(às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em 

escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e 

surdos-cegos; 

4.8) 
 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação 

de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o 
atendimento educacional especializado; 

4.9) 

 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 

educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos 

(as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de renda, 

juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com 

vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em 

colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22


 
 

 

4.10) 

 Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, 

equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 

aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

4.11) 

 Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação 

de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado; 

4.12) 

 Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência 

social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos 

de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e 
adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade 

superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral 

ao longo da vida; 

4.13) 

 Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do 

processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores 

(as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, 

tradutores (as) e intérpretes de LIBRAS, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores 

de LIBRAS, prioritariamente surdos, e professores bilíngues; 

4.14) 

 Definir, no segundo ano de vigência deste PNE, indicadores de qualidade e política de 

avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que 

prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação; 

4.15) 

 Promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, demografia e 
estatística competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 

4.16) 

 Incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para 

profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto no 

caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de 

aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento 

educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 

4.17) 

 

 

 

Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com o poder público, visando: 

 Ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
matriculadas nas redes públicas de ensino; 

4.18) 

 Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de formação 

continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços de 

acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação matriculados na rede pública de ensino; 

4.19) 
 Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das 

famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 

Fonte: BRASIL, 2014. 

 

Aqui destacamos os elementos que precisam ser contemplados na análise de 

implementação das políticas, para além do conteúdo e premissas presentes nos 

documentos legais, capazes de tornar esses tais discursos e prerrogativas legais em uma 

política de fato e após a análise do contexto legal da Educação especial no Brasil 



 
 

 

ratificamos a afirmação de Mantoan (2006, p. 24) segundo a qual, “há apoio legal 

suficiente para mudar, mas só temos tido, até agora, muitos entraves nesse sentido”. 

 

 

2.2 A Legislação da Educação Especial no Estado de São Paulo 

 

Nos termos do artigo 25 da Constituição Federal de 2008, os Estados receberam a 

incumbência legal de organizar e reger suas respectivas constituições e leis, em 

observância aos princípios da Carta Magna. Assim sendo, em 1989 foi promulgada a 

Constituição do Estado de São Paulo. Os Decretos regulamentam as leis e dispõem 

sobre a organização da administração pública e as Leis estabelecem as normas para 

operacionalização dos dispositivos previstos na respectiva Constituição Estadual.  

 

Com o intuito de regulamentar e implantar as diretrizes legais federais para a Educação 

especial, o Governo do Estado de São Paulo através do Conselho Estadual de Educação 

e da Secretaria de Educação do Estado emitiu inúmeras Leis, Decretos, Pareceres, 

Deliberações, Indicações e Resoluções relacionadas à normatização do atendimento aos 

alunos com necessidades educacionais especiais matriculados nas escolas regulares e 

nas escolas de Educação especial, inclusive mediante estabelecimento de convênio para 

atendimento aos alunos que em função de suas características não pudessem ser 

incluídos. 

 

No ano de 1994 a SEE/SP criou o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento ao 

Deficiente Visual (CAP-DV) e em 05/04/2002 com o objetivo de fornecer suporte ao 

processo de inclusão escolar dos alunos PAEE, foi publicada a Resolução SE Nº 61, 

através da qual foi estabelecida que as ações de gerenciamento e definição de diretrizes 

de atendimento “à demanda de alunos da rede pública estadual com necessidades 

educacionais especiais passam a integrar o Centro de Apoio Pedagógico para o 

Deficiente Visual, ampliando-o e alterando sua denominação para Centro de Apoio 

Pedagógico Especializado.” (SÃO PAULO, 2002) 

 

Os objetivos do CAPE foram estabelecidos nos incisos I a V, artigo 2º da Resolução SE 

nº 61/2002, cabendo-lhe o gerenciamento e operacionalização das demandas da 

Educação especial da SEE/SPSP em regime de integração com as Diretorias de Ensino. 



 
 

 

 

Após a reorganização da SEE/SP ocorrida em 2011, os serviços de educação especial, 

subordinados a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB30) estão 

vinculados ao Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão da Educação 

Básica e centralizados no Centro de Atendimento Especializado ao qual estão 

vinculados o Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE) e o Núcleo de 

Inclusão Educacional, conforme organograma abaixo.  

 

Figura 1 – Organograma da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica da SEE/SP 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

 

O CAPE (Centro de Apoio Pedagógico Especializado) operacionaliza a formação 

continuada de profissionais da rede estadual de ensino, responde pela produção de 

materiais e disponibilização de recursos de apoio pedagógicos específicos (livros 

didáticos, materiais do Programa "São Paulo Faz Escola" em Braille, em Caracteres 

Ampliados e em formato digital). Oferece suporte técnico especializado às noventa e 

uma Diretorias Regionais de Ensino espalhadas pelo Estado de São Paulo. 

                                                             
30 A sigla CGEB será utilizada ao longo da dissertação em substituição ao termo Coordenadoria de 
Gestão da Educação Básica, órgão da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. 



 
 

 

 

No período de 2000 a 2014 foram publicados inúmeros dispositivos legais que 

nortearam a política de atendimento ao PAEE nas escolas da Rede Pública Estadual de 

São Paulo é no contexto desses referenciais legais que traçaremos o perfil da política de 

atendimento ao PAEE no Estado de São Paulo.  

 

Propomos uma análise comparativa temática entre o disposto nas seguintes Resoluções: 

Resolução SE nº 95, de 21/11/2000; Resolução SE nº 8, de 26 de janeiro de 2006, 

alterou dispositivos da Resolução SE nº 95, de 21/11/2000; Resolução SE nº 2, de 

12/01/2007, alterou o inciso III do artigo 1º da Resolução SE nº 08 de 26/01/06; 

Resolução SE nº 11, de 31/11/2008; Resolução SE nº 61, de 11/11/2014. 

 

No quadro abaixo podemos verificar a evolução da caracterização do público-alvo da 

educação especial sob as perspectivas da Resolução SE nº 95/2000, da Resolução SE nº 

11/2008 e da Resolução SE nº 61/2014 publicadas pela SEE/SP: 

Quadro 11 – Caracterização do Público-Alvo da Educação Especial 

 na Rede Pública do Estado de São Paulo 

Embasamento 

Legal 
Descrição  

Resolução SE 

nº 95/2000 

 São considerados alunos com necessidades educacionais especiais aqueles que 

apresentam significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais decorrentes 

de fatores inatos ou adquiridos, de caráter permanente ou temporário, que resultem 

em dificuldades ou impedimentos no desenvolvimento do seu processo ensino-

aprendizagem. 

Resolução SE 

nº 11/2008 

 Alunos com deficiência física, mental, sensorial e múltipla, que demandem 

atendimento educacional especializado; 

 Alunos com altas habilidades, superdotação e grande facilidade de aprendizagem, 

que os levem a dominar, rapidamente, conceitos, procedimentos e atitudes; 

 Alunos com transtornos invasivos de desenvolvimento (TID); 

 Alunos com outras dificuldades ou limitações acentuadas no processo de 
desenvolvimento, que dificultam o acompanhamento das atividades curriculares e 

necessitam de recursos pedagógicos adicionais. 

 

Resolução SE 

nº 61/2014 

  Deficiência; 

 Transtornos Globais do Desenvolvimento – TGD31; 

 Altas Habilidades ou Superdotação. 

Fonte: SÃO PAULO.  

 

Em cumprimento ao disposto no artigo 208 da Constituição Federal de 1998, a 

Resolução SE nº 11/2008, previa a matrícula dos alunos com necessidades educacionais 

                                                             
31 Ao longo da dissertação utilizaremos a sigla TGD em substituição ao termo “transtorno global de 

desenvolvimento”. 



 
 

 

especiais matrícula, preferencialmente, em classes comuns do ensino regular, 

excetuando-se os casos, cuja situação específica, não permitisse sua inclusão direta 

nessas classes e, mais contundentemente, a Resolução SE nº 61/2014, assegura a todos 

os alunos PAEE, o direito à matrícula em classes ou turmas do Ensino Fundamental ou 

Médio, de qualquer modalidade de ensino, com condições de acesso e apoio à 

aprendizagem, bem como a sua continuidade e encaminhamento ao Atendimento 

Pedagógico Especializado (APE32) adequado as deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação que apresentem.  

 

Conforme podemos observar no Quadro 12, a avaliação pedagógica que precede o APE, 

está presente em todas as Resoluções que dispõe sobre o atendimento aos alunos PAEE 

das escolas da rede estadual de ensino: 

Quadro 12 – Avaliação Pedagógica proposta ao PAEE 

Embasamento 

Legal 
Descrição  

Resolução SE nº 

95/2000 

 O encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais para 
serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos ou em 

classes especiais far-se-á somente após avaliação pedagógica realizada em 

conformidade com o disposto na presente resolução. 

 O atendimento escolar a ser oferecido ao aluno com necessidades 
educacionais especiais, deverá ser orientado por avaliação pedagógica 

realizada pela equipe da escola podendo, ainda, contar com o apoio de 

profissionais da área da saúde quanto aos aspectos físicos, motores, visuais, 

auditivos e psicossociais. 

Resolução SE nº 

11/2008 

 

 O encaminhamento dos alunos para serviços de apoio pedagógico 

especializado em salas de recursos far-se-á somente após avaliação 

pedagógica realizada pela equipe da escola, formada pelo Diretor, Professor 
Coordenador, Professor da sala comum e poderia contar com o apoio de 

professor especializado da Diretoria de Ensino e de profissionais da área da 

saúde. 

Resolução SE nº 

61/2014 

 Avaliação pedagógica e psicológica, em caso de deficiência intelectual e 

avaliação pedagógica, complementada por avaliação psicológica, quando 

necessário, em casos de altas habilidades ou superdotação; 

 A avaliação pedagógica foi regulamenta em detalhes após a publicação das 

Instruções CGEB de 14/01/2015, tema que será explorado no decorrer da 

presente dissertação. 

Fonte: SÃO PAULO.  

 

A prerrogativa da terminalidade específica, prevista no inciso II do artigo 59 da LDB/96 

(BRASIL, 1996), é destinada aos alunos PAEE que não puderam atingir o nível exigido 

para a conclusão do Ensino Fundamental, em virtude de suas deficiências. Ao longo do 

                                                             
32 Ao longo da dissertação, utilizaremos o acrônimo “APE” como abreviação do termo “Atendimento 
Pedagógico Especializado”. 



 
 

 

tempo as exigências para emissão do certificado de terminalidade especifica têm 

aumentado gradativamente, conforme podemos verificar no Quadro 13.  

 

A partir de 2006 tornou-se necessária a participação e a anuência da família e o 

envolvimento de um número e uma variedade maior de atores educativos nos 

procedimentos para a expedição do grau de terminalidade específica e em 2014 a 

expedição ficou condicionada a idade mínima de 17 (dezessete) anos para o aluno 

PAEE.  

 

Quadro 13 – Terminalidade Específica na Rede Pública do Estado de São Paulo 

Embasamento 

Legal 
Descrição  

Resolução SE nº 

95/2000 

 Ocorreria somente em casos plenamente justificados mediante relatório de 
avaliação pedagógica, balizada por profissionais da área da saúde, com 

parecer aprovado pelo Conselho de Escola e visado pelo Supervisor de 

Ensino. 

Resolução SE 

8/2006 

 

 Torna-se necessária a participação e anuência da família; 

 A designação de uma comissão formada por três educadores da equipe 

escolar, dentre os quais, preferencialmente, um professor com formação na 

área da respectiva necessidade educacional, para avaliar o processo de 

aprendizagem desenvolvido pelo aluno e emitir parecer conclusivo. 

Resolução SE nº 

11/2008 

 

 Mantinha o previsto na Resolução SE nº 95/2000 e na Resolução SE 8/2006. 

 Previa a expedição de declaração com terminalidade específica de 

determinada série aos alunos em que a defasagem idade/série e o grau 

deficiência mental ou grave deficiência múltipla, não os permitissem atingir 

os parâmetros exigidos para a conclusão do Ensino Fundamental. 

Resolução SE nº 

31/2008 

 Atrelou a expedição de declaração de terminalidade específica somente com a 

“participação e a anuência da família, com parecer do Conselho de Classe e 

Série aprovado pelo Conselho de Escola e visado pelo Supervisor de Ensino, 

responsável pela Unidade Escolar e pela Educação especial, na Diretoria 

Regional de Ensino 

Resolução SE nº 

61/2014 

 Ratifica que somente depois de esgotadas todas as possibilidades de avanço 

no processo de escolarização e constatada significativa defasagem entre idade 

e série/ano frequentado as escolas poderão viabilizar, ao aluno com severa 

deficiência intelectual ou grave deficiência múltipla, matriculado em CRPE, 
grau de terminalidade específica do Ensino Fundamental, certificando-o com 

o termo de conclusão de série/ano, acompanhado de histórico escolar que 

apresente, de forma descritiva, as competências por ele desenvolvida. 

 A expedição do grau de terminalidade a aluno com idade mínima de 17 
(dezessete) anos, exclusivamente em casos justificados e mediante relatório 

de avaliação pedagógica, com participação e anuência da família, e parecer do 

Conselho de Classe/Série aprovado pelo Conselho de Escola, devidamente 

visado pelo supervisor de ensino da unidade escolar e pela equipe de 

Educação especial da Diretoria de Ensino. 

Fonte: SÃO PAULO.  

 

O parágrafo 2º do artigo 6º da Resolução SE nº 95, de 21/11/2000 previa que a escola 

deveria se articular com os órgãos oficiais ou com as instituições que mantenham 



 
 

 

parcerias com o Poder Público, a fim de fornecer orientação às famílias no 

encaminhamento dos alunos a programas especiais, voltados para o trabalho e para a 

efetiva integração na sociedade, passou a vigorar prevendo o encaminhamento dos 

alunos a programas especiais, voltados para o desenvolvimento de atividades, que 

favorecessem a independência e inserção na sociedade. 

 

O parágrafo 2º previa que a “[...] escola deverá articular-se com os órgãos oficiais ou 

com as instituições que mantenham parcerias com o Poder Público, a fim de fornecer 

orientação às famílias no encaminhamento dos alunos a programas especiais, voltados 

para o trabalho, para sua efetiva integração na sociedade” (SÃO PAULO, 2008) foi 

ratificado pelo artigo 13 da Resolução SE nº 61/2014.  

 

Em 14/08/2013 o Centro de Atendimento Especializado (CAESP), por meio Núcleo de 

Apoio Pedagógico Especializado (CAPE), através do Boletim Semanal da a CGEB nº 

26, solicitou que as equipes de Educação Especial das Diretorias de Ensino enviassem a 

relação dos alunos com mais de 30 anos de idade que deixariam de participar do 

convênio entre a SEE/SP e as instituições especializadas, e seriam encaminhados para o 

programa da Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEADS). 

 

Desde o ano de 2009, quando iniciamos nossas atividades na Equipe de Educação 

Especial da Diretoria de Ensino – Região Santos, não houve expedição de grau de 

terminalidade especifica para nenhum aluno PAEE. Em diversos encontros, com 

professores especialistas, nos quais foi abordado o tema, eles se manifestaram de 

maneira desfavorável, alegando que a terminalidade específica, sem planejamento 

político e estratégico, significa excluir o aluno PAEE da escola regular. 

 

No Quadro 14 organizamos os trechos das Resoluções que tratam do caráter dos 

Serviços de Apoio Pedagógico Especializados (2000-2014) e do Atendimento 

Pedagógico Especializado (denominação introduzida pela Resolução SE nº 61/2014). 

 

Em 2000 as turmas dos SAPEs tinham caráter suplementar, e a partir de 2006 o apoio 

suplementar teve sua denominação alterada para “atendimento itinerante” com previsão 

de trabalho articulado com os demais profissionais da escola. Em 2014 foi proposta uma 

nova configuração do número de alunos por turma. 



 
 

 

Quadro 14 - Caráter dos Serviços de Apoio Pedagógico Especializados  

e do Atendimento Pedagógico Especializado  

Embasamento 

Legal 
Descrição  

Resolução SE nº 

95/2000 

 Os Serviços de Apoio Pedagógico Especializado (SAPEs) eram 

implementados através de turmas com caráter suplementar, para atividades 

especializadas, desenvolvidas em sala de recursos específicos, com 
atendimento por professor especializado, em horários programados de acordo 

com as necessidades dos alunos, e, em período diverso daquele em que 

frequentassem as classes comuns da própria escola ou de unidade diversa, em 

especial aquelas que não comportassem a existência dos SAPEs, 

 Turno de 5 horas diárias, para atendimentos individuais ou de pequenos 

grupos com turmas entre 10 e 15 alunos, de forma a atender alunos de 2 ou 

mais turnos; 

 Desenvolvimento de atividades de 2 (duas) horas diárias e 10 (dez) horas 
semanais para cada aluno. 

Resolução SE 

8/2006 

 

 Os SAPEs passam a ser implementados por meio de 25 aulas semanais para 

os atendimentos, ministradas por professor especializado, em sala de recursos 

específicos, em horários programados de acordo com as necessidades dos 

alunos, e, em período diverso daquele em que o aluno frequentou a classe 

comum da própria escola ou de unidade diversa. 

 O apoio suplementar passa a ser denominado atendimento itinerante, cujas 

aulas seriam atribuídas ao docente a título de carga suplementar e seriam 
desenvolvidas em atividades de apoio ao aluno com necessidades 

educacionais especiais, em trabalho articulado com os demais profissionais da 

escola, mantido o limite de 2 (duas) horas diárias. 

Resolução SE nº 

2/2007 

 As aulas do atendimento itinerante, a serem atribuídas ao docente titular de 

cargo como carga suplementar e ao ocupante de função-atividade na 

composição da respectiva carga horária, serão desenvolvidas em atividades de 

apoio ao aluno com necessidades especiais, em trabalho articulado com os 

demais profissionais da escola. 

Resolução SE nº 

11/2008 

 

 Os SAPE eram implementados por meio de atendimento prestado por 

professor especializado, em sala de recursos específicos, em horários 

programados de acordo com as necessidades dos alunos, e, em período 

diverso daquele que o aluno frequenta na classe comum, da própria escola ou 

de outra unidade ou atendimento prestado por professor especializado, na 
forma de itinerância; 

 As aulas do atendimento itinerante, poderiam ser desenvolvidas em atividades 

de apoio ao aluno com necessidades especiais, em trabalho articulado com os 

demais profissionais da escola e o apoio oferecido aos alunos, em sala de 

recursos ou no atendimento itinerante, não podendo ultrapassar a 2 aulas 

diárias. 

Resolução SE nº 

61/2014 

 O SAPE passa a ser denominado Atendimento Pedagógico Especializado 

(APE) 

 O APE ocorrerá em turmas com até 5 (cinco) alunos da própria escola e/ou 

de diferentes escolas ou de outra rede pública de ensino, com 10 (dez) aulas, 

para cada turma, atribuídas a professor especializado ou com número de 

alunos por turma definido de acordo com a necessidade de atendimento.  

 O APE com atendimento individual e caráter transitório a aluno, ou a grupos 

de alunos será oferecido com no mínimo, 2 (duas) aulas semanais e, no 

máximo, 3 (três) aulas diárias, por aluno/grupo, de acordo com as 

necessidades dos alunos e ministradas em turno diverso ao de frequência do 

aluno em classe/aulas do ensino regular” 

 As Salas de Recursos são definidas como “ambiente dotado de equipamentos, 

mobiliários e materiais didáticos, visando ao desenvolvimento de habilidades 

gerais e/ou específicas, mediante ações de apoio, complementação ou 

suplementação pedagógica”. 

 Ao APE cabe o atendimento a alunos de uma única área de deficiência, ou de 



 
 

 

transtornos globais do desenvolvimento, ou de altas habilidades ou 

superdotação. 

Fonte: SÃO PAULO. 

 

Nos termos do artigo 4º da Resolução SE n º 61/2014, na ausência de espaço físico 

adequado para a instalação de Sala de Recursos na unidade escolar e/ou na comprovada 

inexistência de Sala de Recursos em escola próxima, a oferta de APE deve ser precedida 

de apresentação de projeto, pela unidade escolar, à Diretoria de Ensino, para atendimento 

especializado itinerante aos alunos PAEE, contendo informações relativas ao número de alunos 

a serem atendidos; justificativa para o atendimento; dados completos de cada aluno a ser 

atendido: nome, RA, série/ano, escola de origem e horário de aulas na classe comum; laudo 

clínico e/ou pedagógico que justifique o atendimento; plano de atendimento com informações 

sobre local, horários e recursos disponíveis; parecer favorável do supervisor de ensino 

responsável pela unidade escolar; atendimento individual e de caráter transitório ao aluno, ou 

grupos de alunos, em horários programados, na conformidade das necessidades avaliadas, de 

forma a não exceder a 3(três) aulas diárias, ministradas em turno diverso ao de frequência do 

aluno em classe comum do ensino regular; carga horária do professor especializado, com 

mínimo de 2 (duas) e máximo de 8 (oito) aulas semanais por unidade escolar. (SÃO PAULO, 

2014) 

 

A partir da publicação da Resolução SE nº 11/2008 houve um movimento de 

fechamento de grande parte do número de Classes Especiais nas escolas da Rede 

Pública do Estado de São Paulo. Na Diretoria de Ensino – Região de Santos houve uma 

forte reação por parte dos professores regentes das classes especiais que se 

manifestaram contrários a forma como se deu a inclusão. À época uma parte dos alunos 

foi “incluída”, alguns foram para instituições de educação especial e outros se perderam 

pelo caminho. 

 

Relataremos nos Quadros 15 e 16 as trajetórias escolares de dois alunos PAEE com 

deficiência intelectual.  

 

No Quadro 15, apresentamos a trajetória escolar do primeiro aluno que até a terceira 

série do Ensino Fundamental cursou e Ensino Fundamental em classe regular, entre 



 
 

 

2004 e 2006 esteve matriculado exclusivamente em Classe Especial, retornando ao 

Ensino Fundamental de 2007 a 2010, período no qual se manteve na mesma escola e 

esteve matriculado em Sala de Recursos para alunos com deficiência intelectual. Ao 

completar 17 anos o aluno foi matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental (período 

noturno) e ao término do primeiro semestre foi transferido para outra unidade escolar 

onde cursou e conclui o 4º Termo do Ensino Fundamental no período noturno. Não 

conseguiu concluir o Ensino Médio. 

  Quadro 15 – Trajetória Escolar - Aluno PAEE com deficiência Intelectual 

ANO 
IDADE 

(ANOS) 
MODALIDADE 

SÉRIE 

ANO 
SITUAÇÃO 

ESCOLA
33 

2000 6 Educação Infantil  3ª Etapa - A 

2001 7 Ensino Fundamental 1ª Série Aprovado B 

2002 8 Ensino Fundamental 2ª Série Aprovado B 

2003 9 Ensino Fundamental 3ª Série Aprovado B 

2004 10 Educação Especial – Classe 
Especial 

- - C 

2005 11 – Classe Especial Educação 

Especial 

- - C 

2006 12 Educação Especial – Classe 

Especial 

- - C 

2007 13 Ensino Fundamental e  

Educação Especial (SR34) 
4ª Série Aprovado C 

2008 14 Ensino Fundamental e  

Educação Especial (SR) 
5ª Série Aprovado C 

2009 15 Ensino Fundamental e  

Educação Especial (SR) 
6ª Série Aprovado C 

2010 16 
Ensino Fundamental e  

Educação Especial (SR) 
7ª Série Aprovado C/D 

2011 17 Ensino Fundamental – Noturno  9º Ano Transferido E 

2011 17 
Ensino Fundamental – EJA– 

Noturno 
4º Termo Aprovado F 

2012 18 Ensino Médio – Noturno 1ª série Retido Frequência G 

2013 19 Ensino Médio - EJA - Noturno 1º Termo Retido Frequência G 

2013 19 Ensino Médio - EJA - Noturno 1º Termo Retido Frequência G 

2014 20 Ensino Médio - EJA - Noturno 1º Termo Retido Frequência G 

 

O Quadro 16, apresentamos a trajetória escolar de outro aluno PAEE com deficiência 

intelectual. Até a 2ª série cursou e Ensino Fundamental em classe regular, em 2003 

ficou retido na 3ª série, em 2004 foi retido novamente na 3ª série por frequência e em 

2005 foi mais uma vez matriculado na 3ª série e teve baixa de matrícula por 

transferência, sem registro de que tenha dado continuidade aos estudos em outra escola 

no Estado de São Paulo. 

  
                                                             
33 Com o intuito de preservar a identidade do aluno os nomes das escolas foram substituídos por letras. 
34 Utilizamos a Sigla “SR” em substituição à “Sala de Recurso” 



 
 

 

Em 2006 e 2007 o aluno esteve matriculado exclusivamente em Classe Especial, 

retornando ao Ensino Fundamental de 2008 a 2009, período no qual se manteve na 

mesma escola, foi aprovado na 3ª e 4ª séries e esteve matriculado em Sala de Recursos 

para alunos com deficiência intelectual. Ao completar 16 anos o aluno foi matriculado 

no 1º termo do Ensino Fundamental EJA (período noturno) com registro de abandono. 

Em 2011 não há registro de que tenha sido matriculado em outra escola no Estado de 

São Paulo e em 2012 foi novamente matriculado no 1º termo do Ensino Fundamental 

EJA (período noturno) com registro de abandono. Não conseguiu concluir os anos finais 

do Ensino Fundamental. 

Quadro 16 – Trajetória Escolar - Aluno PAEE com deficiência Intelectual 

ANO 
IDADE 

(ANOS) 
MODALIDADE 

SÉRIE 

ANO 
SITUAÇÃO 

ESCOLA
35 

2000 6 Educação Infantil  3ª Etapa - A, B 

2001 7 Ensino Fundamental 1ª Série Aprovado C 

2002 8 Ensino Fundamental 2ª Série Aprovado C 

2003 9 Ensino Fundamental 3ª Série Retido  C 

2004 10 Ensino Fundamental 3ª Série Retiro por 

Frequência 

C 

2005 11 Ensino Fundamental 3ª Série Baixa por 

transferência 

C 

2006 12 Educação Especial – Classe 

Especial 

- - D 

2007 13 Educação Especial – Classe 

Especial 

- 

 
- D 

2008 14 Ensino Fundamental e  

Educação Especial (SR) 

3ª Série Aprovado 
D 

2009 15 Ensino Fundamental e  
Educação Especial (SR) 

4ª Série Aprovado D 

2010 16 

Ensino Fundamental – EJA – 

Noturno e  

Educação Especial (SR) 

1º Termo 
Registro de 

Abandono 

D 

 

2011 17 Sem registro de matrícula 

2012 18 
Ensino Fundamental – EJA – 

Noturno  
1º Termo 

Registro de 

Abandono 
E 

 

As diretrizes para atendimento aos alunos PAEE nas classes especiais foram evoluindo 

no sentido de diminuição da oferta, na medida em que os alunos foram sendo 

“incluídos” nas classes regulares. Colocamos a palavra “incluídos” entre aspas porque 

nas Escolas da Diretoria de Ensino – Região Santos os alunos PAEE migraram das Salas 

Especiais para as classes regulares sob fortes protestos dos professores regentes das 

classes especiais, sob a alegação de que a rede não estava preparada para atender 

aqueles alunos. Nos Quadros 16 e 17, verificamos em uma pequena amostra que os 

                                                             
35 Com o intuito de preservar a identidade do aluno os nomes das escolas foram substituídos por letras. 



 
 

 

alunos mais velhos foram encaminhados para a Educação de Jovens e Adultos e muitos 

deles acabaram sendo “excluídos” do sistema escolar. Da experiência vivida à época do 

fechamento das classes especiais nas Escolas da Diretoria de Ensino – Região Santos 

aprendemos que inclusão sem planejamento é sinônimo de exclusão. 

 

No Quadro 17 podemos observar que no ano de 2006 ficou estabelecido que as classes 

especiais somente poderiam ser criadas para atendimento de alunos cujo grau de 

desenvolvimento seja equivalente ao previsto para o Ciclo I, entretanto, o Quadro 19 

comprova o avanço do aluno até o término do Ensino Fundamental, mesmo tendo 

permanecido por um período de três anos em classe especial. A partir da publicação da 

Resolução SE nº 61/2014 as “classes especiais” passam a ser denominadas “classes 

regidas por professor especializado”.  

Quadro 17 – Diretrizes para o atendimento em Classes Especiais e em Classes Regidas por 

Professor Especializado 

Embasamento 

Legal 
Descrição  

Resolução SE nº 

95/2000 

 O período de funcionamento das classes especiais era de 5 (cinco) horas 
diárias para atendimento de, no mínimo, 10 e, no máximo, 15 alunos de uma 

mesma área de deficiência. 

Resolução SE 

8/2006 

 As classes especiais somente poderiam ser criadas para atendimento de 

alunos cujo grau de desenvolvimento seja equivalente ao previsto para o Ciclo 

I36. 

 O período de funcionamento das classes especiais passa a ser de 5 (cinco) 
aulas diárias. 

Resolução SE nº 

11/2008 

 

 Somente os alunos que não pudessem ser incluídos em classes comuns, em 

decorrência de severa deficiência mental ou grave deficiência múltipla, ou 

mesmo apresentassem comprometimento do aproveitamento escolar em razão 

de transtorno invasivo do desenvolvimento, poderiam contar, na escola 

regular, em caráter de excepcionalidade e transitoriedade, com o atendimento 

em classe regida por professor especializado, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 4° da Deliberação CEE 68/07. 

Resolução SE nº 

61/2014 

 As antigas classes especiais recebem nova denominação passando a chamar-

se Classe Regida por Professor Especializado (CRPE); 

 A CRPE é destinada, em caráter de excepcionalidade, aos alunos que, 

apresentem deficiência intelectual, com necessidade de apoio 

permanente/pervasivo, ou deficiências múltiplas e transtornos globais do 
desenvolvimento; 

 A indicação, e apenas nesses casos, da necessidade de atendimento em CRPE 

deve ser fundamentada e comprovada em avaliação aplicada por equipe 

multiprofissional do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE, 

sempre que esgotados os recursos pedagógicos necessários para permanência 

do aluno em classe comum do ensino regular; 

 Preservação do caráter substitutivo e transitório da CRPE do primeiro ao 

quinto ano do Ensino Fundamental; 

 Permanência do aluno na CRPE condicionada à emissão de parecer semestral 

da equipe escolar, conjuntamente com a equipe de Educação especial da 

                                                             
36 O Ciclo I corresponde às séries/anos iniciais do Ensino Fundamental.  



 
 

 

Diretoria de Ensino, e mediante a participação do supervisor de ensino 

responsável pela unidade escolar, com registros contínuos de 

acompanhamento e dos instrumentos próprios de avaliação; 

 Os alunos, à vista dos resultados das avaliações semestrais, poderão ser 

matriculados em classe comum e em Sala de Recursos, sendo classificados no 

mesmo ano/série ou em ano/série subsequente. 

Fonte: SÃO PAULO. 

 

Os processos de abertura de SAPE e de disponibilização do APE devem atender a 

requisitos estabelecidos nas Resoluções. No Quadro 18 podemos observar que boa parte 

dos requisitos se mantiveram ao longo do tempo, como por exemplo a necessidade de 

comprovação de demanda avaliada pedagogicamente, professor habilitado na área, 

espaço físico adequado e não segregado, de recursos e materiais didáticos específicos. 

Quadro 18 – Requisitos para a oferta de SAPE ou APE, sob a forma de Sala de Recursos, nas 

unidades escolares da Rede Pública Estadual. 

Embasamento 

Legal 
Descrição  

Resolução SE nº 

95/2000 

 Comprovação de demanda avaliada pedagogicamente; 

 Professor habilitado na área; 

 Espaço físico adequado, não segregado; 

 Recursos e materiais didáticos específicos. 

 As turmas a serem atendidas pelas salas de recursos poderiam ser instaladas 

para atendimento de alunos de qualquer série ou etapa do Ensino 

Fundamental ou médio e as classes especiais somente poderão ser criadas 

para atendimento de alunos cujo grau de desenvolvimento seja equivalente ao 

previsto para o Ciclo I. 

Resolução SE 

8/2006 

 

 Estipulava deveria existir “professor habilitado ou, na ausência deste 

professor com Licenciatura Plena em Pedagogia e curso de especialização na 

respectiva área da necessidade educacional, com, no mínimo, 360 horas de 

duração; 

 Parecer favorável da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

(CENP) vinculada à Secretaria de Estado da Educação e expedido pelo Centro 

de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE); 

 As turmas a serem atendidas pelas salas de recursos poderiam ser instaladas 

para atendimento de alunos de qualquer série ou etapa do Ensino 

Fundamental ou médio; 

 A constituição da turma da sala de recursos e da classe especial deveria 

observar o atendimento a alunos de uma única área de necessidade 

educacional; 

Resolução SE nº 

11/2008 

 

 Comprovação de demanda avaliada pedagogicamente;  

 Existência de professor habilitado ou com Licenciatura Plena em Pedagogia 

com curso de especialização na respectiva área da necessidade educacional, 
com, no mínimo, 360 horas de duração;  

 Espaço físico adequado, não segregado, recursos e materiais didáticos 

específicos; 

 Parecer favorável da CENP, expedido pelo CAPE. 

 A constituição da turma da sala de recursos, da classe com professor 

especializado e da itinerância deveria observar o atendimento a alunos de uma 

única área de necessidade educacional especial. 



 
 

 

Resolução SE nº 

61/2014 

 Comprovação da existência de demanda, mediante apresentação de: 

 Avaliação pedagógica e psicológica, em caso de deficiência intelectual; 

 Laudo médico, no caso de deficiências auditiva/surdez, física, visual, 

surdocegueira, transtornos globais do desenvolvimento e deficiência 

múltipla e múltipla sensorial; 

 Avaliação pedagógica, complementada por avaliação psicológica, quando 

necessário, em casos de altas habilidades ou superdotação; 

 Disponibilidade de espaço físico adequado e acessível, em local não 

segregado, que garanta acesso e integração de todos os alunos ao ambiente 
escolar. 

Fonte: SÃO PAULO. 

 

Conforme podemos observar no Quadro 19, a formação docente para atuar nas Salas de 

Recursos e no Atendimento Pedagógico Especializado, foram estabelecidas nas 

Resoluções que dispõe sobre a educação escolar dos alunos PAEE nas escolas da rede 

estadual de ensino.  

Quadro 19 - Formação Docente para atuar nas Salas de Recursos e no  

Atendimento Pedagógico Especializado 

EMBASAMENTO 

LEGAL 
DESCRIÇÃO  

Resolução SE nº 

95/2000 

 Professor habilitado na área, classificados na seguinte conformidade:  

 Faixa I - portador de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação na 

respectiva área da Educação Especial, 

  Faixa II - portador de Licenciatura Plena em Pedagogia com cursos de 

especialização, com, no mínimo, 120 horas na área de Educação Especial; 

  Faixa III - portador de outras licenciaturas com pós-graduação - strictu 

sensu - na área de Educação Especial; 

  Faixa IV - portador de diploma de Ensino Médio, com habilitação para o 

magistério e curso de especialização na área de Educação Especial. 

Resolução SE 

8/2006 
 

 Professor habilitado ou, na ausência deste professor com Licenciatura Plena 

em Pedagogia e curso de especialização na respectiva área da necessidade 

educacional, com, no mínimo, 360 horas de duração; 

Resolução SE nº 

11/2008 

 

 Os docentes deveriam possuir formação da área de necessidade especial, 

assim sendo, para atuar em uma Sala de Recursos de deficientes auditivos o 

docente deveria ter formação em deficiência auditiva. 

Resolução SE nº 

61/2014 

 O docente que atuar no Atendimento Pedagógico Especializado (APE), sob a 

forma de Sala de Recursos, Itinerância ou CRPE, deverá ter formação na área 

da necessidade educacional especial, observada, no processo de atribuição de 
classes/aulas, a ordem de prioridade na classificação dos docentes, 

relativamente às respectivas habilitações/qualificações, de acordo com a 

legislação pertinente. 

Fonte: SÃO PAULO. 

 

As habilitações/qualificações dos docentes que atuam no APE são regidas nos termos do 

artigo 8º da Resolução SE nº 89, de 29/12/2011, que dispõe sobre o processo anual de 

atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do Magistério: 

 



 
 

 

Artigo 8º - As aulas/classes do Serviço de Apoio Pedagógico Especializado – SAPE, 

poderão ser atribuídas aos docentes habilitados: 

I – Portador de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação na respectiva 

área da Educação Especial; 

II – Portador de diploma de Licenciatura Plena, de Licenciatura Plena em Pedagogia ou de 

curso Normal Superior, com cursos de especialização, com, no mínimo, 120 horas na área 

da necessidade educacional especial; 

III – Portador de diploma de Licenciatura Plena, Licenciatura Plena em Pedagogia ou de 

Curso Normal Superior, com pós-graduação stricto sensu na área de Educação Especial; 
IV – Portador de diploma de Ensino Médio, com habilitação para o magistério e curso de 

especialização na área de Educação Especial. 

§ 1º – Somente depois de esgotadas as possibilidades de atribuição aos docentes e 

candidatos portadores de habilitação a que se refere o caput deste artigo é que as aulas 

remanescentes poderão ser atribuídas aos portadores de qualificação docente, observada a 

seguinte ordem de prioridade: 

1 – a alunos de último ano de curso devidamente reconhecido de licenciatura plena em 

Pedagogia ou de curso Normal Superior com habilitação específica na área de necessidade 

especial das aulas a serem atribuídas; 

2 – aos portadores de diploma de licenciatura plena em Pedagogia ou de curso Normal 

Superior, com certificado de curso de treinamento ou de atualização, com no mínimo 30 
horas; 

3 – aos portadores de diploma de licenciatura plena, com certificado de curso de 

treinamento ou de atualização, com no mínimo 30 horas; 

4 – aos portadores de diploma de nível médio com habilitação em Magistério e certificado 

de curso de treinamento ou de atualização, com no mínimo 30 horas; 

5 – aos portadores de diploma de licenciatura plena ou de diploma de nível médio com 

habilitação em Magistério, nesta ordem de prioridade, que comprovem experiência docente 

de, no mínimo, 3 anos em instituições especializadas, de notória idoneidade, com atuação 

exclusiva na área de necessidade especial das aulas; 

6 – aos portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior, com certificado 

de curso de especialização, de no mínimo 360 horas, específico na área de necessidade 
especial das aulas, para atuação exclusivamente em salas de recurso; 

7 – aos portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior, com certificado 

de curso de especialização, aperfeiçoamento ou extensão cultural, específico na área de 

necessidade especial das aulas, de no mínimo 120 horas, para atuação exclusivamente em 

salas de recurso. 

§ 2º - Os cursos de que tratam os itens 2, 3 e 4 do parágrafo anterior deverão ser fornecidos 

por órgãos especializados, de notória idoneidade e específicos na área de necessidade 

especial das aulas a serem atribuídas. (SÃO PAULO, 2011). 

 

As atribuições das Diretorias de Ensino e do Dirigente Regional na implementação da 

Política de Educação Especial Inclusiva estão relacionadas a implementação das ações 

previstas no Quadro 20: 

 

Quadro 20 – Atribuições da Diretoria de Ensino (2000 a 2014) e do  

Dirigente Regional (a partir da publicação da Resolução SE, nº 61/2014) 

EMBASAMENTO 

LEGAL 
DESCRIÇÃO  

Resolução SE nº 

95/2000 

 Proceder ao levantamento da demanda das classes especiais e salas de 

recursos, objetivando a otimização e racionalização do atendimento mediante 

o encaminhamento de alunos para outra escola ou remanejamento de recursos 

e equipamentos para salas de unidades escolares sob sua jurisdição; 

 Propor a criação de serviços de apoio pedagógico especializado à respectiva 

Coordenadoria de Ensino; 

 Orientar e manter as escolas informadas sobre os serviços ou Instituições 



 
 

 

especializadas existentes na região, mantendo contatos com as mesmas, de 

forma a agilizar o atendimento de alunos. 

 As situações não previstas na Resolução eram analisadas e resolvidas por 

Grupo Especial de Trabalho, instituído junto ao Gabinete e encaminhadas aos 

órgãos centrais para as providências que se fizerem necessárias. 

Resolução SE 

8/2006 

 

 Proceder ao levantamento da demanda das classes especiais, das salas de 

recursos e do apoio itinerante, objetivando a otimização e a racionalização do 

atendimento ou o remanejamento dos recursos e equipamentos para salas de 

unidades escolares sob sua jurisdição; 

 As situações não previstas passam a ser analisadas e encaminhadas por um 
Grupo de Trabalho constituído por representantes da CENP/CAPE, COGSP 

e/ou CEI e Diretoria (as) de Ensino envolvida (s). 

Resolução SE nº 

11/2008 

 

 Proceder ao levantamento da demanda das salas de recursos e do apoio 

itinerante, visando à otimização e à racionalização do atendimento com o 

objetivo de transformar ou transferir o serviço oferecido, remanejando os 

recursos e os equipamentos para salas de unidades escolares sob sua 

jurisdição; 

 Propor a criação de serviços de apoio pedagógico especializado à respectiva 

Coordenadoria de Ensino; 

 Orientar e manter as escolas informadas sobre os serviços ou instituições 

especializadas existentes na região, mantendo contatos com as mesmas, de 

forma a agilizar o atendimento de alunos. 

Resolução SE nº 

61/2014 

 Caberá ao Dirigente Regional de Ensino: 

 Indicar até 2 (dois) supervisores e, no mínimo, 1(um) Professor 

Coordenador do Núcleo Pedagógico - PCNP, para acompanhamento, 

orientação e avaliação específicas das atividades de Educação Especial; 

 Assegurar o levantamento da demanda de alunos, público-alvo da 

Educação Especial, que necessitam de Atendimento Pedagógico 

Especializado; 

 Zelar pela manutenção do cadastro atualizado de alunos, público-alvo da 

Educação Especial; 

 Divulgar amplamente, junto às unidades escolares, as possibilidades de 

formação para o mundo do trabalho dos alunos, público-alvo da Educação 

Especial, na conformidade dos programas implementados pela Secretaria 
da Educação e/ou por outros órgãos/entidades afins. 

Fonte: SÃO PAULO. 

 

As instituições especializadas que oferecem educação especial exclusiva atenderiam os 

casos previstos no artigo 5º da Resolução SE nº 11/2008: 

 

Art. 5º - Os alunos com deficiências que apresentem severo grau de comprometimento, 

cujas necessidades de recursos e apoios extrapolem, comprovadamente, as disponibilidades 

da escola, deverão ser encaminhados às respectivas instituições especializadas conveniadas 

com a Secretaria da Educação. (SÃO PAULO, 2008). 

 

As atribuições, dos professores responsáveis pelo APE, não tiveram grandes mudanças 

no período entre 2000 e 2008. A Resolução SE nº 61/2014, de forma mais determinante, 

estabelece em seu Artigo 9º que o “professor especializado, que atue em Sala de 

Recursos, Itinerância ou CRPE, responsabilizar-se-á por: Atender o aluno, público-alvo 

da Educação especial, na conformidade do que estabelece esta resolução” (SÃO 



 
 

 

PAULO, 2014). Pode parecer óbvio, entretanto, extremamente necessário que se 

definida claramente quem é a clientela PAEE, considerando que a matrícula do aluno 

em Sala de Recursos, Itinerância ou CRPE deve ser precedida pela comprovação da 

Deficiência, TGD ou Altas Habilidades/Superdotação e cadastro dessas informações no 

cadastro de alunos da PRODESP.  

 

Quadro 21 – Atribuições dos Professores Responsáveis pelo APE 

Embasamento 

Legal 
Descrição  

Resolução SE nº 

95/2000 

 Caberá ao professor de Educação Especial, além das funções docentes:  

 Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

 Elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda 

existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes de 

Educação Especial a serem objeto de oportuna divulgação; 

 Integrar os conselhos de classes/ciclos/séries e participar das HTPCs e/ou 

outras atividades coletivas programadas pela escola; 

 Orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de 

inclusão dos alunos nas classes comuns; 

 Oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns; 

 Fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos 

bem como à comunidade. 

Resolução SE 

8/2006 

 Elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda 
existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da 

Educação Especial 

Resolução SE nº 

11/2008 

 

 Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola e do plano de 

trabalho que contemplasse as especificidades da demanda existente na 

unidade e/ou na região, atendidas as diretrizes da educação especial;  

 Integrar os conselhos de classes/ciclos/séries/termos e participar das 

HTPCs e/ou outras atividades coletivas programadas pela escola; 

 Orientar a equipe escolar e oferecer apoio técnico pedagógico aos 

professores quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão dos alunos 

nas classes comuns;  

 Fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos 

bem como à comunidade.  

Resolução SE nº 

61/2014 

 Atender o aluno, público-alvo da Educação especial, na conformidade do 
que estabelece esta resolução; 

 Realizar a avaliação pedagógica inicial dos alunos, público-alvo da 

Educação especial, que dimensionará a natureza e o tipo de atendimento 

indicado, além do tempo necessário à sua viabilização; 

 Elaborar relatório descritivo da avaliação pedagógica inicial; 

 Elaborar e desenvolver o Plano de Atendimento Individualizado; 

 Oferecer apoio técnico-pedagógico ao professor da classe/aulas do ensino 

regular, indicando os recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como 

estratégias metodológicas; 

 Participar de ações de formação continuada; 

 Manter atualizados os registros de todos os atendimentos efetuados, 
conforme instruções estabelecidas para cada área; 

 Orientar os pais/responsáveis pelos alunos, bem como a comunidade, 

quanto aos procedimentos e encaminhamentos sociais, culturais, laborais e 

de saúde; 

 Participar das demais atividades pedagógicas programadas pela escola. 

Fonte: SÃO PAULO. 



 
 

 

 

A publicação da Resolução SE nº 38 (SÃO PAULO, 2009) possibilitou que as escolas 

da rede estadual de ensino incluam em seus quadros funcionais, professores com 

qualificação e proficiência na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), quando tiverem 

alunos surdos ou com deficiência auditiva e que não se comunicam oralmente 

regularmente matriculados. 

 

Artigo 1º - As unidades escolares da rede estadual de ensino incluirão em seu quadro 
funcional, docentes que apresentem qualificação e proficiência na Língua Brasileira de 

Sinais - Libras, quando tiverem alunos surdos ou com deficiência auditiva, que não se 

comunicam oralmente, matriculados em salas de aula comuns do ensino regular. 

§ 1º - Os docentes a que se refere o caput deste artigo atuarão na condição de interlocutor 

dos professores e dos alunos, nas classes e/ou nas séries do ensino fundamental e médio, 

inclusive da educação de jovens e adultos (EJA). 

§ 2º - A admissão do docente interlocutor da LIBRAS/Língua Portuguesa assegurará, aos 

alunos surdos ou com deficiência auditiva, a comunicação interativa professor-aluno no 

desenvolvimento das aulas, possibilitando o entendimento e o acesso à informação, às 

atividades e aos conteúdos curriculares, no processo de ensino e aprendizagem. (SÃO 

PAULO, 2009). 
 

A formação docente necessária para atuar na função de “Interlocutor de LIBRAS foi 

incluída nos incisos de 1 a 4 do § 2º do artigo 2º da Resolução SE nº 38, de 19/06/2009: 

 

[...] § 2º - Os candidatos devem ser portadores de diploma de licenciatura plena, para 

atuação nas séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, ou de curso de nível 

médio com habilitação em Magistério, para atuação nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, e apresentar pelo menos um dos seguintes títulos: 

1 - diploma ou certificado de curso de graduação ou de pós-graduação em Letras - Libras; 

2 - certificado de proficiência em Libras, expedido pelo MEC; 

3 - certificado de conclusão de curso de Libras de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas. 

4 - habilitação ou especialização em Deficiência Auditiva / Audiocomunicação com carga 

horária de LIBRAS. (SÃO PAULO, 2009). 

 

O artigo 10 da Resolução SE nº 61/2014 contempla a existência de profissionais nos 

termos dos incisos I a IV nas classes ou turmas do Ensino Fundamental ou Ensino 

Médio, de qualquer modalidade de Ensino, com o intuito de proporcionar o apoio 

necessário aos alunos PAEE conforme podemos observar no Quadro 22: 

Quadro 22 - Resolução SE nº 61/2014 - Profissionais de Apoio ao PAEE 

RESOLUÇÃO SE Nº 61/2014 

PROFISSIONAL FUNÇÃO/OBJETIVO 

Professor interlocutor da LIBRAS / Língua 
Portuguesa - Admissão regulamentada pela 

Resolução SE nº 38/2009 

Atuar na condição de interlocutor, em LIBRAS, do 
currículo escolar, entre o professor da classe/aulas do 

ensino regular e o aluno surdo/deficiência auditiva. 

Professor tradutor e intérprete da LIBRAS/ 

Língua Portuguesa - Portador de um dos 

títulos exigidos para o professor 

Atuar na condição de tradutor e intérprete do currículo 

escolar, entre o professor da classe/aula comum e o 

aluno surdocego. 



 
 

 

interlocutor da LIBRAS na Resolução SE 

38/2009 e da qualificação nas áreas das 

deficiências solicitadas 

Professor instrutor/mediador -Portador de 

licenciatura plena com qualificação nas 

áreas das deficiências solicitadas 

Intermediar o currículo escolar, entre o professor da 

classe/aula comum e o aluno que, além da deficiência 

múltipla sensorial, apresenta surdocegueira ou 

deficiência física. 

Cuidador - De acordo com o Termo de 

Ajustamento de Conduta, firmado entre o 

MP/Governo-SP e as Secretarias da 

Educação e Saúde 

Atuar como prestador de serviços, nas seguintes 

situações: 

a) quando requerido e autorizado pela família; 

b) para alunos com deficiência, cujas limitações lhes 
acarretem dificuldade de caráter permanente ou 

temporário no cotidiano escolar, e que não conseguem 

realizar, com independência e autonomia, dentre 

outras, atividades relacionadas à alimentação, à 

higiene bucal e íntima, à utilização de banheiro, à 

locomoção, bem como à administração de 

medicamentos, constantes de prescrição médica e 

mediante autorização expressa dos responsáveis, salvo 

na hipótese em que esta atividade for privativa de 

enfermeiro, nos termos da legislação específica. 

Fonte: SÃO PAULO, 2014. 

 

Na SEE/SP a admissão de docentes com qualificação em LIBRAS nas escolas da Rede 

Estadual aconteceu somente em 2009 com a publicação da Resolução SE nº 38, de 

19/06/2009 o que indica uma regulamentação e ordenação relativamente recentes e, de 

certa forma, uma política ainda em fase de consolidação, apesar disso, a implementação 

dessa função na prática e as consequências didático-pedagógicas nas salas de aula e na 

vida escolar dos alunos surdos representou um marco importante na consolidação da 

política de educação inclusiva nas escolas da rede estadual de São Paulo. 

 

No ano de 2001 o Governo do Estado de São Paulo publica o Decreto nº 46264 de 

09/11/2001 autorizando a SEE/SP a celebrar convênios com o objetivo de promover o 

atendimento aos alunos com necessidades especiais, cuja inserção em classes comuns da 

rede estadual de ensino não era viável, em razão do grau de comprometimento. 

 

O artigo 1º Decreto nº 46264 de 09/11/2001 previa a instalação de classes com serviços 

de Educação especial nas instituições conveniadas, vinculadas a uma escola da rede 

estadual e regidas por professores do Quadro do Magistério, além de repasse anual de 

recursos da Secretaria da Educação, de acordo com as disponibilidades financeiras e 

orçamentárias para a manutenção das classes descentralizadas, bem como a aquisição do 

material didático e pedagógico, merenda escolar e mobiliário escolar; recursos 

transferidos integralmente no mês de janeiro de cada exercício, enquanto perdurasse o 



 
 

 

convênio. A publicação do Decreto nº 46489, em 09/01/2002, alterou o artigo 1º do 

Decreto nº 46264/2001, que autorizou o Secretário da Educação autorizado a celebrar 

convênios, nos termos dos anexos modelos I e II. 

Quadro 23 - Anexos Modelo I e II - Decreto nº 46489/2002 

ANEXOS - DECRETO Nº 46489, DE 09/01/2002 

MODELO I MODELO II 

 A instituição manteria em funcionamento 
classes conveniadas, obedecendo às 

normas emanadas pelos órgãos da 

Secretaria;  

 A manutenção das classes, contratação e 

o pagamento dos Professores regentes das 

classes conveniadas pela instituição 

seriam providenciados pela instituição 

conveniada; 

 Repasse de recursos para o ressarcimento 

das despesas com a execução do ajuste 

serão transferidos à instituição em 4 

(quatro) parcelas nos meses de janeiro, 
abril, julho e outubro de cada exercício, 

enquanto perdurar o convênio, excetuado 

o período inicial de vigência, quando o 

repasse da primeira parcela dar-se-á após 

a assinatura do termo; 

 A Secretaria da Educação continuaria instalando 
nas instituições conveniadas classes com serviços 

de Educação especial, vinculadas a escola da rede 

estadual e regidas por Professores do Quadro do 

Magistério; 

 A manutenção das classes descentralizadas, bem 

como a aquisição do material didático e 

pedagógico, da merenda escolar e do mobiliário 

escolar seriam providenciados pela instituição 

conveniada; 

 Repasse de recursos da Secretaria da Educação, de 

acordo com as disponibilidades financeiras e 

orçamentárias; 

 O cálculo do valor devido será obtido 

multiplicando-se o número de alunos matriculados 

na instituição e devidamente cadastrados, pelo 

valor per-capita aluno/ano, estabelecido pela 

Secretaria considerando até 40% (quarenta por 

cento) do valor estimado para o FUNDEF, no mês 

de janeiro de cada exercício e o valor estimado 

pelo FNDE/MEC para a QESE de cada exercício." 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2002. 

 

Em 2009 foi publicado o Decreto nº 54.887, de 07/10/2009 que  

Autoriza a Secretaria da Educação a representar o Estado na celebração de convênio 

com instituições sem fins lucrativos, atuantes em Educação especial, objetivando 

promover o atendimento a educandos com graves deficiências que não puderem ser 

beneficiados pela inclusão em classes comuns de ensino regular, e dá providências 

correlatas, cuja análise ainda será objeto de estudo.  

 

Em 2012 foi publicado o Decreto nº 57730 que autorizou a Secretaria da Educação a 

representar o Estado na celebração de convênios com entidades sem fins lucrativos com 

o objetivo de atender os alunos com limitações motoras e outras que lhes acarretem 

dificuldade de caráter permanente ou temporária no autocuidado.   

 

O artigo 2º do Decreto nº 57730 (SÃO PAULO, 2012) estabelece o público-alvo a ser 



 
 

 

atendido: 

 

Artigo 2º - O atendimento e apoio de que trata o artigo 1º deste decreto serão oferecidos a 

alunos com limitações motoras e outras que lhes acarretem dificuldade de caráter 

permanente ou temporária no autocuidado, impedindo-os de realizar, dentre outras, 
atividades relacionadas a: 

I - alimentação; 

II - higiene bucal e íntima; 

III - utilização de banheiro; 

IV - locomoção; 

V - administração de medicamentos constantes de prescrição médica, mediante autorização 

escrita dos responsáveis, salvo nas hipóteses em que esta atividade for privativa de 

enfermeiro, nos termos da legislação de regência. (SÃO PAULO, 2012). 

 

Segundo dados fornecidos pela SEE/SP durante o Programa de Desenvolvimento 

Gerencial (PDG) para Supervisores, no ano de 2013 a rede de estadual de ensino 

atendeu 14.380 (quatorze mil trezentas e oitenta) pessoas com necessidades 

educacionais especiais em 1.746 (mil setecentas e quarenta e seis) Salas de Recursos 

instaladas nas unidades de ensino. 

 

No âmbito da política de inclusão da SEE/SP, dezesseis especialidades são atendidas. 

Dentre elas, a surdez severa e a deficiência intelectual são as que apresentam o maior 

número de sujeitos matriculados. 

 

Nos termos das Diretrizes para Cooperação Técnica entre as APAEs e a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, os alunos cuja situação específica, não permita sua 

inclusão direta nas classes regulares são aqueles que “apresentam  diagnóstico de 

deficiência intelectual, múltipla (deficiência intelectual associada a outra deficiência) e 

com TGD associados à deficiência intelectual, que necessitem de apoio 

permanente/pervasivo para a sua educação, cujas condições individuais impossibilitem a 

inclusão escolar imediata e/ou permanência na rede comum” (SÃO PAULO, 2013, p. 

9). 

 

Na concepção da AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities), “a concepção de deficiência intelectual envolve as dimensões e indica o 

apoio necessário de acordo com as condições pessoais, a situação de vida, a faixa etária 

da pessoa com deficiência intelectual e variam em duração, intensidade e podem ser 

classificados” conforme o disposto abaixo (SÃO PAULO, 2013, p. 12). 



 
 

 

Quadro 24 - Tipos de Apoio na concepção da AAIDD 

TIPO DE 

APOIO 
DESCRIÇÃO 

Intermitente 
 Baseado em necessidades específicas e oferecido em certos momentos por um 

determinado período (curto prazo), com características episódicas (a pessoa nem 

sempre precisa de apoio) e com intensidade variável. 

Limitado 
 Consistente, durante atividades específicas, oferecido ao longo de um período (longo 

prazo), porém com tempo limitado. 

Extensivo 
  É necessário apoio regular (diário) em pelo menos alguns ambientes (escola, 

trabalho, lar) sem limitação quanto ao tempo. 

Pervasivo 
 Constante, de alta intensidade nos diversos ambientes, envolve uma equipe maior de 

pessoas administrando os apoios potencialmente durante o ciclo da vida. 

Fonte: SÃO PAULO, 2013. 

 

Nos termos das “Diretrizes para Cooperação Técnica entre as APAEs e a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo” e “[...] visando a elaboração de uma nova proposta 

de atendimentos nas escolas conveniadas com a Secretaria da Educação” (SÃO 

PAULO, 2013, p. 9), as Escolas de Educação especial da rede Apaeana subdividiram o 

atendimento em três fases, conforme o Quadro 25: 

 

Quadro 25 - Proposta de Atendimento nas Escolas Conveniadas com a Secretaria de Educação do 

 Estado de São Paulo 

Fase Denominação Faixa Etária 

Atendida 

Público-Alvo 

Fase I 

Escolarização inicial 

(Ensino 

Fundamental) 

 

6 a14 anos e 11 

meses 
Alunos com deficiência intelectual, 

deficiência múltipla (deficiência intelectual 

associada a outra deficiência) e/ou TGD 

associado à deficiência intelectual que 

necessitam de apoio permanente/pervasivo. Fase II 

Programa 

Sócioeducacional 

(Ensino 

Fundamental) 

15 a 30 anos 

Fase III 

Programa de 

Educação especial 

para o Trabalho 

15 a 30 anos 

Alunos com deficiência intelectual, 

deficiência múltipla (deficiência intelectual 

associada a outra deficiência) e/ou transtorno 
global de desenvolvimento associado à 

deficiência intelectual, matriculados na Escola 

de Educação especial das APAEs e 

instituições conveniadas, matriculados na rede 

pública e/ou encaminhados pela Diretoria de 

Ensino. 

Fonte: São Paulo, 2013. 

 

As “Diretrizes para Cooperação Técnica entre as APAEs e a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo” garantiram “[...] a permanência, em caráter de exceção, aos alunos 

de até 30 anos que necessitem de apoio extensivo com significativa defasagem 

idade/série, cujas condições individuais impossibilitem a inclusão imediata e/ou 



 
 

 

permanência na rede comum, já matriculados e contemplados pela SEE/SPSP na data da 

publicação desse documento” (SÃO PAULO, 2013, p. 10). 

 

Tendo em vista o limite de 30 anos de idade estipulado para participação dos alunos 

“[...] matriculados na Escola de Educação Especial das APAEs e instituições 

conveniadas, matriculados na rede pública e/ou encaminhados pela Diretoria de ensino” 

no Programa de Educação especial para o Trabalho, os alunos com idade superior 

deixam de ser contemplados pelo convênio entre a SEE/SP e as APAEs.   

 

As instituições conveniadas com a SEE/SP e que possuem alunos com idade igual ou 

superior a 30 anos, estão gradualmente deixando de receber subsídios da SEE/SPSP 

para atendimento a esse público-alvo cujo custeio passa a fazer parte do orçamento da 

Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS). 

 

A instituição do “Dia de Luta pela Educação Inclusiva no Estado de São Paulo” que se 

consolidou através da publicação da Lei nº 14514, de 31/03/2011, evidencia que apesar 

de inalienável e subjetivo, os direitos das pessoas com deficiência ainda são negados, 

limitados ou inviabilizados. 

 

O apoio pedagógico especializado, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da 

Resolução SE Nº 61/2002, de 05/04/2002, foi definido como “o conjunto de serviços e 

recursos necessários ao processo de escolarização de alunos portadores de necessidades 

especiais decorrentes de deficiências sensoriais, físicas ou mentais; outras síndromes ou 

patologias; ausência de alunos à escola, por período prolongado, por necessidade de 

hospitalização; transtornos no processo ensino aprendizagem por superdotação, altas 

habilidades e/ou competências.” (SÃO PAULO, 2002) 

 

O inciso I do artigo 3º do Decreto nº 48.060, de 01/09/2003 determina que instituição 

prestará a Educação especial, nos termos da normatização estabelecida pela Secretaria 

da Educação e tendo em vista o que dispõe o Decreto em epígrafe foi publicada a 

Resolução SE nº 97/2003, resolve que a SEE/SPSP firmaria convênio, em regime de 

cooperação, com Instituições Particulares, que comprovadamente ofereçam atendimento 

educacional gratuito aos alunos com deficiência física, mental, auditiva, visual, múltipla 



 
 

 

ou com condutas típicas de síndromes com comprometimentos severos, verificada a 

impossibilidade de atendimento dessa clientela em escolas da rede estadual de ensino. 

 

Em 2012 a publicação do Decreto nº 57730 regulamentou celebração de convênios entre 

a SEE/SPSP e entidades sem fins lucrativos para atendimento e apoio aos alunos com 

deficiência, matriculados em escolas da rede estadual de ensino. 

 

A Deliberação CEE nº 68/2007, fixou as normas para a educação de alunos que 

apresentassem necessidades educacionais especiais, no sistema estadual de ensino, 

fundamentada Lei nº 7853/1989, no Decreto nº 3.298/99, na Lei nº 9.394/96, no Decreto 

nº 3.956/2001 e com fundamento a Indicação CNE/CEB nº 70/2007, aprovada em 

13/06/2007. 

 

Nos termos da Deliberação CEE nº 68/2007, a educação, na modalidade especial, é um 

processo definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 

educacionais especiais, organizados institucionalmente, para apoiar, complementar e 

suplementar o ensino regular, com o objetivo de garantir a educação escolar e promover 

o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais. 

 

Sobre a perspectiva da educação inclusiva o atendimento escolar dos alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais tem início na educação infantil ou 

quando se identifiquem tais necessidades em qualquer fase, devendo ser assegurado 

atendimento educacional especializado e matrícula nas classes comuns do ensino 

regular. 

 

Nos termos da Deliberação CEE nº 68/2007 são considerados educandos com 

necessidades educacionais especiais, os alunos com deficiência física, mental, sensorial 

e múltipla, que demandem atendimento educacional especializado, alunos com altas 

habilidades, superdotação e grande facilidade de aprendizagem, alunos com transtornos 

invasivos de desenvolvimento, alunos com outras dificuldades ou limitações acentuadas 

no processo de desenvolvimento, que dificultam o acompanhamento das atividades 

curriculares e necessitam de recursos pedagógicos adicionais. 

 



 
 

 

Em 2011, a SEE/SP foi reorganizada nos termos do Decreto nº 57141 e conforme 

organograma disponível na Figura 2. 

 

Figura 2 - Organograma da SEE/SPSP (Decreto Estadual nº 57141, de 18/07/2011) 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2011. 

 

Na organização estrutural da SEE/SP ressaltamos as atividades relacionadas ao 

planejamento e coordenação sob responsabilidade do Departamento de 

Desenvolvimento Curricular e da CGEB: 

 Elaboração do currículo; 

 Formulação de políticas e normas pedagógicas e a avaliação de desempenho 

da Educação Básica 

 Planejar o Quadro do Magistério; 

 Desenvolver estudos em tecnologias educacionais e por intermédio do 

Centro de Atendimento Especializado (CAESP37), e do Núcleo de Apoio 

Pedagógico Especializado (CAPE) e do Núcleo de Inclusão Educacional; 

 Desenvolver materiais didático-pedagógicos adequados, orientar sua 

aplicação, especificar condições de acesso, instalações, mobiliário e 

equipamentos, acompanhar, orientar e prestar atendimento pedagógico a 

alunos, pais e professores, articular com a Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Professores (EFAP) a formação continuada do 

                                                             
37 Doravante utilizaremos a sigla CAESP, quando nos referirmos ao Centro de Atendimento 

Especializado. 

CAESP 

CAPE 



 
 

 

magistério em educação de alunos com necessidades especiais e outras 

modalidades específicas; 

 Manter registros de dados dos alunos com necessidades especiais e de 

outros que requeiram atenção específica no Ensino Fundamental e médio; 

 Propor a celebração de convênios com entidades especializadas para atender 

as demandas de educação de alunos com necessidades especiais e de 

inclusão educacional na rede escolar da Secretaria e operacionalizar sua 

execução, produzir e orientar a confecção de material didático específico 

para atender a Educação especial e promover sua divulgação e distribuição 

para a rede estadual de ensino. 

 

Em 14/01/2015 a CGEB cumpriu o disposto no artigo 15 da Resolução SE nº 61/2014, 

ao fornecer orientações, por meio de instruções com vistas ao atendimento às 

especificidades e necessidades dos alunos, público alvo da Educação Especial. (SÃO 

PAULO, 2014). 

 

As supracitadas instruções dispõem sobre a escolarização de alunos com surdez/deficiência 

auditiva (DA), com deficiência visual (DV), com deficiência física (DF), com deficiência 

intelectual (DI) e com Transtorno do Espectro Autista (TEA38) da Rede Estadual de Ensino 

de que tratam a Resolução SE nº 61 /2014. A implementação dessas instruções normativas 

será protagonizada pelas equipes escolares sob a supervisão, orientação e suporte das 

Diretorias de Ensino. 

 

As instruções abrangem as respectivas definições relacionadas aos alunos PAEE, as formas 

de APE, a matrícula nas classes comuns e nas salas de recursos, a matrícula de alunos 

oriundos de outras redes públicas de ensino, a organização do horário de APE, a avaliação 

inicial que precede ao APE, as adaptações de acesso ao currículo, o plano de atendimento 

individualizado (PAI), as atribuições específicas dos professores, professores especializados 

e dos professores interlocutores,  a avaliação dos alunos PAEE, as regras para a emissão do 

histórico escolar e transferência, bem como os registros anteriores a esta instrução. A seguir 

propomos a leitura e a análise das informações gerais e, em paralelo, das informações 

específicas. 

 

                                                             
38 Ao longo da dissertação utilizaremos o acrônimo TEA, em substituição à expressão “Transtorno do 

Espectro Autista”.  



 
 

 

A instrução ratifica as definições de surdez/deficiência auditiva, deficiência visual, 

deficiência física deficiência intelectual preconizadas nos Decretos Federais nº 

3298/1999 e 5296/2004, conforme demonstrado no Quadro 26: 

 

Quadro 26 - Definições das modalidades de Deficiência nos termos dos  

Decretos Federais nº 3298/1999 e 5296/2004 

 DEFINIÇÕES 

Surdez e 

Deficiência 

Auditiva 

Segundo a alínea "b", do §1º, do artigo 5º, do Decreto Federal nº 5.296, de 02 de 

dezembro, de 2004, são consideradas pessoas com surdez/deficiência auditiva as que 

apresentam perda auditiva bilateral, igual ou acima de quarenta e um decibéis (41 dB) 

ou mais, aferida por audiometria na média das frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz 

e 3.000Hz. Esta perda pode estar ou não associada a outras deficiências. 

Deficiência 

Visual 

Segundo a alínea "c", do §1º, do artigo 5º, do Decreto Federal nº 5.296, de 02 de 

dezembro de 2004, são consideradas pessoas com deficiência visual as que apresentam:  

 Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica;  

 Baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica;  

 Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 

igual ou menor que 60o;  

 A ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 

Deficiência 

Física 

Segundo a alínea "a", do §1º, do artigo 5º, do Decreto Federal nº 5.296, de 02 de 

dezembro de 2004, são consideradas pessoas com deficiência física aquelas que 

apresentam alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, à 

exceção das deformidades estéticas e das que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções.  

Deficiência 

Intelectual 

Segundo a alínea" d", do §1º, do artigo 5º, do Decreto Federal nº 5.296, de 02 de 

dezembro de 2004, são consideradas pessoas com deficiência intelectual as que 
apresentam:  

 Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 

antes dos dezoito anos;  

 Limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

 Comunicação;  

 Cuidado pessoal;  

 Habilidades sociais;  

 Utilização dos recursos da comunidade;  

 Saúde e segurança; 

 Habilidades acadêmicas;  

 Lazer; e  

 Trabalho;  

Fonte: SÃO PAULO, 2015.  

 

Tendo em vista as atuais diretrizes adotadas pela Associação Americana de Psiquiatria 

(APA) em relação aos TGD e de sua recente mudança de denominação para TEA, 

trataremos desse tema em separado. 

 



 
 

 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV (APA, 2002) 

utiliza o termo TGD para caracterizar os quadros com prejuízos nas habilidades de 

interação social, de comunicação e de comportamento, e com presença de interesses e 

atividades estereotipados. Conforme a Figura 3: 

 

Figura 3 – Classificação dos Transtornos Globais de Desenvolvimento segundo o DSM-IV 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 
 

 

Segundo a Instrução GCEB, o DSM-V, proposto pela Associação Americana de 

Psiquiatria (APA) estabeleceu critérios clínicos distintos e propôs uma categorização 

diagnóstica para o autismo ilustrada na Figura 4. 

 

Figura 4 – Classificação dos Transtornos do Espectro Autista segundo o DSM-V 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

 

Nos termos da instrução CGEB a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo passa 

a utilizar a denominação Transtorno do Espectro Autista (TEA), subdividindo-o em três 

níveis, de acordo com o DSM-V e, conforme a Figura 5: 



 
 

 

Figura 5 – Níveis dos Transtornos do Espectro Autista (TEA), estabelecidos pelo DSM-V 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

 

O Atendimento Pedagógico Especializado disponibilizado aos alunos PAEE, 

matriculados em classe comum, será garantido sob a forma de Sala de Recursos e 

Atendimento Itinerante. 

 

Os alunos com surdez/deficiência auditiva serão assistidos por Professor Interlocutor de 

LIBRAS/Língua Portuguesa responsável pelo apoio à interlocução do conteúdo 

curricular em sala de aula regular ou em outras atividades pedagógicas, inclusive 

externas. 

 

Os alunos com deficiência física, conforme previsto no inciso IV, do Artigo 10, da 

Resolução SE nº 61/2014 poderão contar com cuidador profissional, oferecido pela 

Secretaria de Educação. 

 

As matrículas dos alunos PAEE, em unidades escolares da Rede Estadual de ensino 

seguirão os trâmites definidos para todos os alunos em idade escolar, entretanto, a 

matrícula desses alunos em Sala de Recursos, e a garantia do APE, estão condicionadas 

a comprovação dos requisitos constantes no Quadro 27: 

 



 
 

 

Quadro 27 – Requisitos necessários para matrícula de alunos PAEE nas Salas de Recursos 

 CARACTERIZAÇÃO 

Surdez 

Deficiência Auditiva 

Somente se configurará a partir da apresentação da avaliação 

realizada por meio da audiometria. 

Deficiência 

Visual 

Somente se configurará a partir da apresentação de avaliação médica 

oftalmológica, com laudo assinado e carimbado pelo respectivo 

profissional. 

Deficiência 

Física 

Se configurará a partir da apresentação de avaliação médica, com 

laudo assinado e carimbado pelo respectivo profissional. 

Deficiência  

Intelectual 

Somente deverá ser registrada na ficha individual do aluno e no 
Sistema de Cadastro de Alunos, a partir da apresentação de 

avaliações inicial (Anexo I) e psicológica do aluno. 

Transtornos do Espectro 

Autista 

Somente deverá ser registrada na ficha individual e no Sistema de 

Cadastro de Alunos, a partir da apresentação de avaliação inicial do 

aluno (Anexo I) e do laudo médico. 

Fonte: SÃO PAULO, 2015.  

 

Os alunos com deficiência intelectual e com TEA, que não se beneficiarem da 

escolarização no ensino regular por apresentarem necessidade de apoio 

pervasivo/permanente poderão ser matriculados em Classes Regidas por Professor 

Especializado (CRPE) na rede estadual de ensino até a idade limite de 17 anos, ou 

poderão ser matriculados em Escolas das Instituições Conveniadas/Parceiras com a 

SEE/SP, de acordo com a legislação vigente. 

 

A matrícula dos alunos com deficiência intelectual e TEA em CRPE, deverá ser 

instruído um processo contendo a avaliação inicial do aluno (Anexo I), a avaliação 

psicológica, um relatório circunstanciado que comprove a necessidade de apoio 

pervasivo/permanente e a matrícula do aluno no sistema, justificando a necessidade 

desse atendimento. O inciso II, do artigo 3º, da Resolução SE nº 61/2014 e o fluxo do 

processo, devem ser observados e o processo devidamente instruído deve ser 

encaminhado, à CGEB/DEGEB/CAESP/CAPE pela Diretoria de Ensino, com o parecer 

da Equipe de Educação Especial, ratificado pelo Dirigente de Ensino. 

 

Alunos PAEE matriculados em outras redes públicas de ensino poderão ser 

matriculados no APE, em Sala de Recursos da Rede de Ensino Estadual desde que a 

rede da qual são oriundos não ofertem esse tipo de atendimento. 

 

Em relação à organização do horário de atendimento pedagógico especializado (APE) e 

à luz da Resolução SE nº 61/2014, a Instrução CGEB, de 14/01/2015, sugere que o 

professor com aulas de Turmas de Sala de Recursos disponibilize 02 (duas) aulas, das 



 
 

 

10 (dez) aulas atribuídas, para a aplicação de avaliações, elaboração de relatórios e 

demais atendimentos pertinentes à atuação do professor especializado e que o horário do 

docente seja organizado de forma contínua, em aulas consecutivas (duplas ou triplas). 

 

A avaliação inicial deve ser realizada no ato da matrícula do aluno na Sala de Recursos, 

com reavaliação ao final de cada ano letivo. A avaliação inicial, aplicada por professor 

especializado, fornecerá subsídios para o estabelecimento de parâmetros de APE aos 

alunos PAEE, em conformidade com os Anexos I e II da Instrução CGEB/2015. As 

equipes de Educação Especial das Diretorias de Ensinos nas quais tenham sido 

implantados os CAPEs Regionais, podem dispor do suporte de equipes 

multiprofissionais, constituídas por psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e 

psicopedagogo. 

 

Quadro 28 – Anexos39 à Instrução CGEB, de 14/01/2015 

 ANEXOS (INSTRUÇÃO CGEB, DE 14 DE JANEIRO DE 2015) 

Surdez 

Deficiência 

Auditiva 

ANEXO I 

ANEXO II  

ANEXO III  

Dados individuais do aluno com surdez/deficiência auditiva 

Avaliação funcional 

Plano de atendimento individual – PAI 

Deficiência 

Visual 

ANEXO I  

ANEXO II 

ANEXO III  

Avaliação Inicial 

Avaliação funcional 

Plano de atendimento individual – PAI 

Deficiência 

Física 

ANEXO I 

ANEXO II  
ANEXO III 

Avaliação inicial do aluno 

Plano de atendimento individual – PAI 
Autorização para Cuidador 

Deficiência  

Intelectual 

ANEXO I 

ANEXO II  

ANEXO III  

ANEXO IV  

ANEXO V  

 

ANEXO VI  

Avaliação inicial 

Plano de atendimento individual – PAI 

Registro de adaptação curricular (Para uso do Professor da Classe 

Comum - Elaboração semanal) 

Orientações gerais para expedição do Certificado de Terminalidade 

Específica 

Relatório individual do aluno indicado à terminalidade específica 

Certificado de terminalidade específica 

Transtornos 

do Espectro 

Autista 

ANEXO I  

ANEXO II  

ANEXO III  

ANEXO IV  

ANEXO V 
 

ANEXO VI 

Avaliação inicial do aluno 

Plano de atendimento individual - PAI 

Ficha de acompanhamento diário do aluno (Para uso do Professor da 

Classe Comum - Elaboração semanal) 

Orientações gerais para expedição do Certificado de Terminalidade 
Específica 

Relatório individual do aluno indicado à terminalidade específica 

Certificado de terminalidade específica 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

 

Com o intuito de garantir a equidade de oportunidades aos alunos PAEE devem ser 

proporcionadas adaptações de acesso ao currículo e materiais didático-pedagógicos 

                                                             
39 Os anexos citados no Quadro 28 foram disponibilizados para consulta, às folhas 162-208. 



 
 

 

adequados ao desenvolvimento do currículo regular desenvolvido na classe comum. A 

construção das adaptações de acesso ao currículo para os alunos com deficiência 

auditiva e deficiência visual é responsabilidade do professor especializado e dos 

professores das classes comuns, que devem planejar as ações pedagógicas de forma 

cooperativa e articulada.  

 

No caso de alunos com deficiência física, a adaptação do acesso ao currículo está 

diretamente vinculada a utilização de tecnologia assistiva, no ambiente escolar.  No 

Quadro 29 temos alguns exemplos de recursos de tecnologia assistiva sugeridos na 

Instrução CGEB de 14/01/2015: 

  

Quadro 29 - Recursos de Tecnologia Assistiva  para alunos com deficiência física 

EXEMPLOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 

Comunicação Alternativa ou Suplementar de Baixa e Alta Tecnologia 

Baixa 

Tecnologia 
Cartões e as pranchas de comunicação em forma de pastas, livros, fichários e pasta – arquivo. 

Alta 

Tecnologia 

Comunicadores, dispositivos móveis, computadores, softwares, aplicativos de comunicação 
alternativa, teclados especiais, mouses, trackballs, joysticks, apontadores de cabeça, canetas 
especiais para o acesso à tela touchscreen, entre outros. 

Adequações dos materiais didático-pedagógicos, tais como engrossadores de lápis, tesouras adaptadas, 

entre outros. 

Adequações de Mobiliário conforme especificações de um profissional habilitado. 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

 

A adaptação do currículo regular para os alunos com deficiência intelectual e com TEA 

pressupõe o planejamento das ações pedagógicas dos professores do ensino regular nas 

classes comuns, de forma que sejam oportunizadas variações nos objetivos, nos 

conteúdos, nas metodologias, nas atividades, nas avaliações e nos tempos e intensidade 

de apropriação dos conteúdos. Em relação aos alunos com TEA, a instrução estabelece 

que “adaptações curriculares de acesso ao currículo” são modificações ou provisão de 

recursos espaciais, materiais, pessoais ou de comunicação que tem como objetivo 

auxiliar e potencializar o desenvolvimento global dos alunos com TEA. A Instrução 

CGEB/2015 recomenda a utilização do Anexo III, como um roteiro para registro da 

adaptação curricular. 

 

Os Planos de Avaliação Individual (PAI) é uma ferramenta que tem como objetivo 

corroborar para definição de metas e estratégias para atendimento aos alunos PAEE, a 

partir do processo inicial de Avaliação. O PAI é o instrumento norteador das ações de 



 
 

 

acesso e de desenvolvimento de habilidades na Sala de Recursos, direcionando o 

trabalho a ser desenvolvido e considerando como ponto de partida as potencialidades e 

necessidades do aluno PAEE. 

 

As atribuições dos professores das classes comuns, dos especialistas e interlocutores de 

LIBRAS foram sintetizadas no Quadro 30: 

 

Quadro 30 – Atribuições dos docentes em relação aos alunos PAEE com Surdez/Deficiência 

Auditiva, segundo as Instruções CGEB de 14/01/2015 

 ATRIBUIÇÕES DOCENTES 

Professor 

especializado 

na área de 

surdez/deficiê

ncia auditiva, 

da Sala de 

Recursos ou 

do 

Atendimento 

Itinerante 

 Entre outras atribuições específicas, deverá elaborar o Plano de Atendimento 

Individual (PAI), para cada aluno que frequentar a Sala de Recursos de 

surdez/deficiência auditiva; 

 Orientar os professores da classe comum, durante as aulas, a acomodar o aluno na 

posição mais adequada da sala, para facilitar a visualização do professor, professor 

interlocutor e a lousa;  

 Atender aos alunos nos aspectos da linguagem, estimulando a comunicação e 

dissipando as dificuldades impeditivas de aprendizagem pelos quais os alunos são 

encaminhados. Para tanto, deverá trabalhar:  

 O Ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, como primeira língua (L1);  

 O Ensino da Língua Portuguesa, na modalidade escrita, como segunda língua 
(L2); 

 Produzir e adequar materiais didáticos e pedagógicos, de acordo com as 

necessidades do aluno, utilizando o apoio visual e em LIBRAS, entre outros;  

 Oferecer apoio pedagógico ao aluno contribuindo com o desenvolvimento de sua 

aprendizagem;  

 Realizar avaliação individual e contínua por meio de relatório circunstanciado e 

ficha de observação periódica para compor o relatório bimestral dos alunos com 

surdez/deficiência auditiva, considerando as habilidades e competências que foram 

desenvolvidas na Sala de Recursos, durante o ano letivo;  

 Orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de ensino para 

apoio da inserção dos alunos com surdez/deficiência auditiva nas classes comuns;  

 Oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;  

 Fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos bem 

como à comunidade escolar. 

 

 

Interlocutor 

da LIBRAS 

 

 

 Além do contido na Resolução SE nº 38/2009, o Professor Interlocutor deverá: 

 Fazer a interpretação para os alunos surdos/deficientes auditivos em grupos de 

até 4 (quatro), por sala;  

 Conhecer antecipadamente o conteúdo das aulas;  

 Organizar antecipadamente as palavras e os apoios visuais;  

 Apresentar todo o conteúdo em LIBRAS, com o apoio de recursos visuais e/ou 

tecnológicos;  

 Posicionar-se em frente ao (s) aluno (s) com surdez/deficiência auditiva e 

interpretar conforme comunicação, por eles adquirida;  

 Transmitir ao professor as dúvidas dos alunos com surdez/deficiência auditiva, 

garantindo, assim, a mediação entre eles;  

 Interpretar, também, a interação dos colegas com o professor e outros eventos 

em que a unidade escolar participe;  

 Interpretar a avaliação em LIBRAS, zelando pela coerência entre os conceitos e 

o objetivo estabelecido;  

 Realizar adaptações de acesso ao currículo, antecipadamente, juntamente com o 

professor da classe/aula comum, bem como trabalhar na complementação dos 



 
 

 

conceitos;  

 Solicitar ao professor da classe/aula comum a explicação do conceito por ele 

apresentado e não entendido pelo aluno, sempre que este precisar. 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

 

No Quadro 31 estão relacionadas as atribuições dos professores da classe comum e dos 

professores especializados para o atendimento aos alunos com deficiência física. Apesar 

da Instrução CGEB não identificar as atribuições dos professores das classes comuns no 

atendimento aos alunos com deficiência visual, é indubitável que a responsabilidade 

pela aprendizagem dos alunos PAEE deve ser compartilhada por toda equipe docente. 

Quadro 31 – Atribuições dos docentes em relação aos alunos PAEE com Deficiência Física 

e Deficiência Visual, segundo as Instruções CGEB de 14/01/2015 

Deficiência 

Física 
ATRIBUIÇÕES DOCENTES 

Professor da 

classe comum 

 Caberá ao professor de sala comum, com auxílio do professor especializado, a 

elaboração do Plano de Adaptação (quando couber), com definição das estratégias a 

serem implementadas ao aluno com deficiência física, com vistas ao acesso ao 

currículo. 

Professor 

especializado 

na área de 

deficiência 

física 

 Realizar a avaliação pedagógica inicial dos alunos com deficiência física, de acordo 

com o Anexo I desta Instrução;  

 Elaborar o Plano de Atendimento Individual – PAI (Anexo II), para cada aluno que 

frequentar a Sala de Recursos de deficiência física;  

 Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas 
necessidades especificas; 

 Ofertar o ensino de linguagens e códigos de comunicação e sinalização específicos;  

 Orientar e promover o uso de tecnologias assistivas;  

 Adequar e produzir materiais didático-pedagógicos. 

Deficiência 

visual 
ATRIBUIÇÕES DOCENTES 

Professor 

especializado 

na área de 

deficiência 

visual 

 Dentre outras atribuições, o professor especializado na área de deficiência visual 

deverá: 

Atribuições específicas diretas  

 Elaborar o Plano de Atendimento Individual - PAI (Anexo III), para cada aluno que 

frequentar a Sala de Recursos de deficiência visual;  

 Favorecer experiências sensoriais e perceptivas (auditivas, olfativas, gustativas, 

táteis e cinestésicas);  

 Trabalhar com as atividades de vida autônoma;  

 Orientar a locomoção independente no ambiente escolar;  

 Orientar quanto à escrita cursiva para o aluno cego;  

 Ensinar leitura e escrita Braille;  

 Ensinar a digitação padronizada;  

 Promover situações que favoreçam o ajustamento pessoal e social;  

 Trabalhar com os equipamentos específicos e com os programas específicos de 

informática;  

 Desenvolver um programa de treinamento para a visão subnormal/baixa visão;  

 Ensinar as técnicas do soroban adaptado. 

Atribuições específicas indiretas  

 Preparo de material Braille;  

 Adaptação de material em relevo;  

 Ampliação de textos e provas;  



 
 

 

 Transcrições de textos e provas para o Braille;  

 Transcrição de Braille para tinta;  

 Gravação em MP3;  

 Utilização do Mecdaisy ou qualquer outro recurso tecnológico. 

 Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

 

No Quadro 32 estão relacionadas as atribuições dos professores especializados para 

alunos com deficiência intelectual e TEA. De forma similar, a Instrução CGEB não 

identifica as atribuições dos professores das classes comuns no atendimento aos alunos 

com deficiência intelectual e com TEA, entretanto, cabe frisar que a maioria das escolas 

da Diretoria de Ensino – Região Santos, não possui professores especialistas, Classes 

Regidas por Professores Especializados, Salas de Recursos e nem APE Itinerante, 

cabendo aos professores das classes comuns garantir o aprendizado de todos os alunos.

  

Quadro 32 – Atribuições dos docentes em relação aos alunos PAEE com Deficiência 

Intelectual e TEA, segundo as Instruções CGEB de 14/01/2015 

Deficiência 

Intelectual 
ATRIBUIÇÕES DOCENTES 

Professor 

especializado 

na área de 

deficiência 

intelectual 

 Além das atribuições previstas na Resolução SE nº 61/2014, o deverá:  

 Realizar a avaliação pedagógica inicial dos alunos indicados para o atendimento 

especializado na área da deficiência intelectual, de acordo com o Anexo I desta 

instrução;  

 Elaborar o Plano de Atendimento Individual – PAI (Anexo II), para cada aluno que 

frequentar a Sala de Recursos para deficiência intelectual;  

 Elaborar, quando professor especializado regente de uma CRPE, o currículo 

funcional para os alunos. 

TEA ATRIBUIÇÕES DOCENTES 

Professor 

especializado 

na área de 

TEA 

 Além das atribuições previstas na Resolução SE nº 61/2014, o professor especializado 

na área de TEA deverá:  

 Realizar a avaliação inicial dos alunos com Transtorno do Espectro Autista de acordo 
com o Anexo I desta Instrução;  

 Elaborar o Plano de Atendimento Individual – PAI (Anexo II) para cada aluno que 

frequentar a Sala de Recursos para Transtorno do Espectro Autista;  

 Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas;  

 Elaborar, quando professor especializado regente de uma CRPE, o currículo funcional 

para os alunos;  

 Adequar e produzir materiais didático-pedagógicos;  

 Desenvolver atividade de vida autônoma. 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

 

Trataremos agora de um tema que suscita muitas dúvidas no meio docente: as 

avaliações. De acordo com as Instruções CGEB (SÃO PAULO, 2015), a avaliação dos 

alunos PAEE obedecerão aos mesmos critérios gerais, previstos no regimento escolar e 

nas normas da SEE/SP que dispõem sobre o registro do rendimento escolar dos alunos 



 
 

 

das escolas da Rede Estadual. As notas atribuídas deverão refletir o desempenho escolar 

do aluno na ficha escolar. No quadro abaixo ilustramos as especificidades relacionadas 

às avaliações dos alunos com Surdez/deficiência auditiva, deficiência física, deficiência 

intelectual, TEA e deficiência visual.  

 

Quadro 33 - Especificidades relacionadas às avaliações dos alunos com surdez/deficiência auditiva, 

deficiência física, deficiência intelectual, TEA e deficiência visual 

AVALIAÇÃO DO ALUNO COM SURDEZ/DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 A escrita em Português dos alunos com surdez/deficiência auditiva deve ser aprimorada a cada ano 
letivo; deve-se observar que o professor deverá avaliá-los, também, por meio da LIBRAS. As respostas 

à avaliação podem, nesse caso, ser gravadas e apresentadas em LIBRAS pelo aluno ou mediadas pelo 

interlocutor. 
AVALIAÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 Deverá ser realizada levando-se em conta as adaptações de acesso ao currículo que foram realizadas 
para o aluno e o aluno com deficiência física deverá ter sua participação garantida em todas as aulas e 

atividades que compõem o currículo escolar, salvo nos casos em que haja atestado médico restringindo 

essa participação. 
AVALIAÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TEA 

 As avaliações dos alunos com deficiência intelectual e TEA, nas classes comuns, deverão estar em 

consonância com as adaptações curriculares que foram realizadas para o aluno. 

AVALIAÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 As notas atribuídas deverão refletir o desempenho escolar do aluno na ficha escolar.  

 Os alunos com deficiência visual poderão, quando orientado pelo professor especializado ou pela equipe 

de Educação Especial da Diretoria de Ensino, realizar as avaliações:  em período estendido; de forma 
oral, com as respostas do aluno registradas pelo aplicador da avaliação; em Braille; com caracteres 

ampliados; disponibilizadas em computador/notebook.  

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

 

Em relação à emissão do histórico escolar dos alunos PAEE, as Instruções CGEB, de 

14/01/2015, estabelecem que todos os alunos PAEE receberão o histórico escolar 

definido pela legislação vigente destinado a todos os alunos e terão certificação, seja ao 

final do Ensino Fundamental, seja ao final do Ensino Médio. Entretanto, na expedição 

dos certificados aos alunos com deficiência intelectual e com TEA deverá ser registrado 

no campo de observações do histórico escolar, a informação de foram atendidas as 

condições estabelecidas na Resolução SE nº 61/2014. 

 

Os alunos com deficiência intelectual e/ou com TEA, que frequentam CRPE nas escolas 

da rede estadual de ensino e que já se beneficiaram do currículo funcional oferecido 

pela CRPE, poderão receber o Certificado de Terminalidade Específica ao completar 17 

(dezessete) anos. Somente os alunos com deficiência intelectual que demandem apoio 

pervasivo/permanente, constante e de alta intensidade para gerir a própria vida e 

apresentem significativa defasagem entre idade e série/ano, poderão fazer jus à 



 
 

 

certificação de terminalidade específica. De forma análoga, os alunos com TEA que 

exijam apoio muito substancial de nível III e substancial de nível II40 segundo o DSM–

V, e que, portanto, apresentam inflexibilidade nos comportamentos constantes e grande 

dificuldade para gerir sua vida, revelando esgotadas todas as possibilidades de avanço 

no âmbito/escola e, portanto, no processo de escolarização e que apresentam 

significativa defasagem entre idade e série/ano, também poderão fazer jus ao certificado 

de terminalidade específica. 

 

Em geral os alunos PAEE quando são matriculados na Rede Pública Estadual não 

trazem consigo informações imprescindíveis relacionadas ao APE e as suas 

possibilidades de aprendizado. Nos últimos cinco anos temos registrado o aumento do 

número de alunos PAEE ou não, que chegam ao 6º ano do Ensino Fundamental sem 

condições plenas de alfabetização.  

 

As instruções CGEB de 14/01/2015 preveem que nos casos de transferência do aluno 

dentro da própria Rede, a escola de origem deverá encaminhar a seguinte 

documentação: 

Quadro 34 - Documentação que deve acompanhar os alunos PAEE em casos de 
transferência para outra unidade escolar 

ALUNOS COM SURDEZ/DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 A avaliação audiométrica, o relatório pedagógico e o relatório contendo os tipos de apoio para a 
nova unidade escolar. Os alunos transferidos de outras redes (particular, municipal ou de outros 

Estados), com indicação de surdez/deficiência auditiva, deverão, igualmente, apresentar a avaliação 

audiométrica. 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 Nos casos de transferência do aluno dentro da própria Rede, a escola de origem deverá encaminhar, 

para a unidade escolar de destino, a avaliação inicial do aluno (Anexo I), acompanhada de um 

relatório que descreva os avanços do aluno em relação a essa avaliação, acrescida do laudo médico. 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 Nos casos de transferência do aluno entre unidades pertencentes à mesma rede de ensino, a escola de 

origem deverá encaminhar a avaliação inicial do aluno (Anexo I), acompanhada de relatório que 

descreva os avanços do aluno em relação a essa avaliação, e a avaliação psicológica.  

 Os alunos transferidos de outras redes (particular, municipal ou de outros Estados), com indicação de 

deficiência intelectual, deverão passar pela avaliação inicial e apresentar a avaliação psicológica. 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 Nos casos de transferência do aluno dentro da própria Rede, a escola de origem deverá encaminhar a 

avaliação oftalmológica, bem como todos os documentos e relatórios do aluno, seguindo as diretrizes 
e orientações oficiais da Secretaria da Educação para a nova unidade escolar. 

ALUNOS COM TEA 

 Nos casos de transferência de aluno entre unidades pertencentes à mesma rede de ensino, a escola de 

origem deverá encaminhar a avaliação inicial do aluno (Anexo I), acompanhada de relatório que 

descreva os avanços do aluno em relação a essa avaliação, e do laudo médico.  

 Os alunos transferidos de outras redes (particular, municipal ou de outros Estados), com laudo 

                                                             
40 Sobre a caracterização dos níveis III e II, vide Figura 6.  



 
 

 

médico de TEA, terão garantido o Atendimento Pedagógico Especializado (APE) mediante 

avaliação inicial (Anexo I). 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

 

No caso dos alunos PAEE cadastrados no Sistema de Cadastro de Alunos com 

deficiência e TEA em data anterior à publicação das Instruções CGEB, a escola 

recipiendária deverá solicitar à escola de origem a avaliação audiométrica (para alunos 

com surdez/deficiência auditiva), a avaliação pedagógica inicial e o laudo médico (para 

alunos com deficiência física), a avaliação inicial e avaliação psicológica (para alunos 

com deficiência intelectual). A instrução CGEB que tratado PAEE com deficiência 

visual não previu tal prerrogativa, mas depreende-se que o mesmo procedimento deverá 

ser aplicado e a escola recipiendária deverá solicitar à escola de origem a avaliação 

oftalmológica, bem como todos os documentos e relatórios relacionados aos alunos com 

deficiência visual. 

 

Os alunos com TEA devem possuir portfólio com planejamento geral, roteiro para 

relatório da avaliação inicial do aluno (Anexo I), plano de Atendimento Individual 

(PAI) (Anexo II), registro de adaptação curricular, ficha de acompanhamento diário do 

aluno (Anexo III), registro de atendimento aos pais, professores, outros e os registros 

das atividades.  

 

O prontuário dos alunos com TEA devem conter ficha de identificação do aluno, 

cronograma de atendimento, frequência na Sala de Recursos (TEA), frequência da sala 

regular e laudo médico por neurologista ou psiquiatra.  

 

Apesar de não haver uma instrução específica para alunos com altas 

habilidades/superdotação, as instruções CGEB publicadas em 14/01/2015 

complementam o contido na Resolução SE nº 61/2014 de forma bastante abrangente, 

instrumentalizando a rede com informações imprescindíveis à melhoria da qualidade da 

educação oferecida aos alunos PAEE. Muitas dúvidas em relação ao PAEE foram 

dirimidas e outras surgirão, mas se cada ator educativo (políticos, gestores, 

coordenadores pedagógicos, docentes, especialistas, agentes de organização e de serviço 

escolar, merendeiras, famílias e membros das comunidades assumirem seus papeis), o 

caminho se tornará menos árduo, com benefícios para sociedade.  



 
 

 

3. A Diretoria de Ensino - Região Santos - na Implementação da Educação 

Especial 

 

A Delegacia de Ensino de Santos foi criada pelo Decreto nº 7510, de 29/01/1976, que 

reorganizou a SEE/SP, subordinada à Divisão Regional de Ensino do Litoral, teve sua 

Sede localizada na Rua Djalma Dutra, nº 8, Bairro do Gonzaga, no Município de Santos 

no período de 1976 a 1980. A Resolução SE nº 36/76 dispôs sobre a distribuição e áreas 

de jurisdição das Delegacias de Ensino. Naquela época a Delegacia de Ensino de Santos 

abrangia apenas o próprio município de Santos. 

 

O Decreto Estadual nº 43948, de 09/04/1999, alterou a denominação das Delegacias de 

Ensino para Diretorias de Ensino. Os Delegados passaram a denominarem-se Dirigentes 

Regionais de Ensino e as áreas de abrangência/jurisdição das Diretorias de Ensino, 

foram reorganizadas nos termos do anexo a que se refere o Artigo 2º, do Decreto 

Estadual nº 43948/99. A Diretoria de Ensino de Santos passou a abranger as escolas 

estaduais e outras escolas sob sua jurisdição nos municípios de Bertioga, Cubatão, 

Guarujá e Santos.   

 

O Capítulo IV do Decreto Estadual nº 57141, de 18/07/2011, em sua Seção I, “DA 

ESTRUTURA BÁSICA”, traz as composições particulares à estrutura da SEE/SP, e das 

Diretorias de Ensino que nos termos do inciso X do artigo 4° são órgãos integrados à 

estrutura básica da SEE/SP, conforme pode ser observado no organograma abaixo: 

Figura 6 - Organograma das Diretorias de Ensino 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2011. 



 
 

 

O quadro estrutural da Diretoria de Ensino se completa com o Núcleo de Apoio 

Administrativo, e as Unidades Escolares Estaduais de Ensino Fundamental e Médio. 

 

O Decreto nº 57141/2011 propôs, ainda, a alteração da denominação da Diretoria de 

Ensino que passou a denominar-se: Diretoria de Ensino – Região Santos 

 

 

3.1 O contexto de Atendimento ao PAEE na Diretoria de Ensino – Região Santos 

 

Descreveremos a seguir o perfil geográfico e educacional dos municípios de Bertioga, 

Cubatão, Guarujá e Santos, jurisdicionados à Diretoria de Ensino – Região Santos, com 

ênfase no AEE aos alunos PAEE. 

 

Bertioga41 apesar de ser o Município mais extenso com 490,148 km2, possui a menor 

densidade demográfica (97,21 hab./km2), com uma população total de 47.645 

habitantes. A estimativa é que no ano de 2014 a população tenha um aumento de 

aproximadamente 15,72% passando a 55.138 habitantes. Em Bertioga estão instaladas 9 

escolas da Rede Estadual que atendem alunos nas séries finais do Ensino Fundamental, 

no Ensino Médio Regular, no Ensino Médio EJA (Educação de Jovens e Adultos) e 

Educação Indígena com oferta de classe de Ensino Fundamental Multisseriada e Ensino 

Médio Regular. Apenas a EE Prof. Armando Bellegard oferece Salas de Recursos para 

alunos com deficiência intelectual e auditiva. 

 

Tabela 1- Unidade estadual de ensino no Município de Bertioga que oferece APE em Salas de 

Recursos Distribuição dos Alunos em 2014 por tipo de Ensino 

BERTIOGA 

EE PROF. 

ARMANDO 

BELEGARD 

TIPO DE ENSINO / CICLO TURMAS ALUNOS 

Deficiência Intelectual – Sala de Recursos              5 15 

Deficiência Auditiva – Sala de Recursos              2 4 

Ensino Fundamental de 9 Anos                  14 458 

Ensino Fundamental – Educação de Jovens e Adultos 1 14 

Ensino Médio 13 458 

Ensino Médio – Educação de Jovens e Adultos 2 59 

Atividade Complementar                          18 233 

Total da Escola 55 1241 

  

                                                             
41Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. 



 
 

 

Cubatão42 é o Município menos extenso com 142,879 km2. Possui uma densidade 

demográfica de 830,91 hab./km2, comum a população de 118.720 habitantes e a 

estimativa de que no ano de 2014 tenha um aumento populacional de aproximadamente 

6,22% passando a 126.105 habitantes. Em Cubatão estão instaladas 11 escolas da Rede 

Estadual que atendem alunos nas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, no 

Ensino Médio Regular, no Ensino Médio EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

 

As unidades estaduais de ensino relacionadas na Tabela 2, oferecem Salas de Recursos 

para alunos com deficiência intelectual e auditiva no Município de Cubatão: 

 

Tabela 2- Unidades estaduais de ensino no Municipio de Cubatão que oferecem 

APE em Salas de Recursos Distribuição dos Alunos em 2014 por Tipo de Ensino 

CUBATÃO 

EE JÚLIO 

CONCEIÇÃO 

TIPO DE ENSINO / CICLO TURMAS ALUNOS 

Deficiência Intelectual – Sala de Recursos              6 28 

Deficiência Auditiva – Sala de Recursos  5 21 

Ensino Fundamental de 9 Anos                  9 273 

Total da Escola 20 322 

EE LINCOLN 

FELICIANO 

TIPO DE ENSINO / CICLO TURMAS ALUNOS 

Ensino Fundamental - Ciclo II 6 196 

Deficiência Intelectual – Sala de Recursos 6 30 

Ensino Fundamental de 9 Anos       20 569 

Total da Escola  32 795 

EE VILA 

HARMONIA 

TIPO DE ENSINO / CICLO TURMAS ALUNOS 

Deficiência Intelectual – Sala de Recursos 4 9 

Ensino Fundamental de 9 Anos       11 284 

Total da Escola 15 293 

EE PROF. 

ZENON 

CLEANTES DE 

MOURA 

TIPO DE ENSINO / CICLO TURMAS ALUNOS 

Ensino Fundamental - Ciclo II 4 115 

Deficiência Intelectual – Sala de Recursos 1 2 

Ensino Fundamental de 9 Anos       9 230 

Ensino Médio 3 67 

Total da Escola  17 414 

 

Guarujá43 é o Município que possui uma extensão de 143,454 km2, com a maior 

densidade demográfica entre os Municípios sob jurisdição da Diretoria de Ensino – 

Região Santos, o que equivale a 2.026,8 hab./km2 para uma população de 290.752 

habitantes. O IBGE divulgou estimativa segundo a qual no ano de 2014 haverá um 

aumento populacional de aproximadamente 6,3 % passando a população a ter 308.989 

habitantes. Em Guarujá estão instaladas 34 escolas da Rede Estadual que atendem 

                                                             
42Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. 
43Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. 



 
 

 

alunos nas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio Regular, no 

Ensino Médio EJA (Educação de Jovens e Adultos).  

 

As unidades estaduais de ensino abaixo relacionadas na Tabela 3, oferecem Salas de 

Recursos para alunos com deficiência intelectual e auditiva no Município de Guarujá. 

 

Tabela 3- Unidades estaduais de ensino que oferecem Salas de Recursos Município de Guarujá 

Distribuição dos Alunos em 2014 por Tipo de Ensino 

GUARUJÁ 

EE PROF. GALDINO 

MOREIRA 

TIPO DE ENSINO / CICLO TURMAS ALUNOS 

Deficiência Intelectual – Sala de Recursos 3 16 

Ensino Fundamental de 9 Anos 28 801 

Atividade Complementar 6 135 

Total da Escola 37 952 

EE MAL. DO AR 

EDUARDO GOMES 

TIPO DE ENSINO / CICLO TURMAS ALUNOS 

Ensino Fundamental - Ciclo II 10 328 

Ensino Médio 14 464 

Deficiência Auditiva – Sala de Recursos 1 3 

Deficiência Intelectual – Sala de Recursos 6 25 

Ensino Fundamental de 9 Anos 20 624 

Total Da Escola 51 1444 

 

 

Santos44 é o segundo maior Município sob jurisdição da Diretoria de Ensino – Região 

Santos, com extensão de 280,674 km2, densidade demográfica de 1.494,26 hab./km2 e 

população de 419.400 habitantes com estimativa de que no ano de 2014 tenha um 

aumento populacional de aproximadamente 3,4 % passando a 433.565habitantes. Em 

Santos estão instaladas 26 escolas da Rede Estadual que atendem alunos nas séries 

iniciais e finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio Regular, no Ensino Médio 

EJA (Educação de Jovens e Adultos).  

 

As unidades estaduais de ensino abaixo relacionadas na Tabela 4, oferecem Salas de 

Recursos para alunos com deficiência intelectual no Município de Santos: 

Tabela 4 - Unidades estaduais de ensino que oferecem Salas de Recursos Município de Santos 

Distribuição dos Alunos em 2014 por Tipo de Ensino 

SANTOS 

EE BRAZ 

CUBAS 

TIPO DE ENSINO / CICLO TURMAS ALUNOS 

Ensino Fundamental - Ciclo II 4 107 

Deficiência Intelectual – Sala de Recursos              3 10 

Ensino Fundamental de 9 Anos                  3 75 

Ensino Médio 7 187 

                                                             
44Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. 



 
 

 

Total da Escola 17 379 

EE DONA 

LUIZA 

MACUCO 

Ensino Médio 13 437 

Deficiência Intelectual – Sala de Recursos 6 20 

Ensino Fundamental de 9 Anos       9 315 

Total da Escola  28 772 

EE JOÃO 

OCTÁVIO 

DOS 

SANTOS 

Ensino Fundamental Ciclo II 8 229 

Ensino Médio 11 363 

Ensino Médio Educação de Jovens e Adultos 3 109 

Deficiência Intelectual – Sala de Recursos 3 12 

Ensino Fundamental de 9 Anos       17 482 

Atividade Complementar                          2 36 

Total da Escola 44 1231 

 

 

Conforme podemos observar na Tabela 5, o total de alunos matriculados em Bertioga, 

Cubatão, Guarujá e Santos atingiu a marca de 219.296 (duzentos e dezenove mil, 

duzentos e noventa e seis), sendo que 78.115 (setenta e oito mil, cento e quinze) alunos, 

aproximadamente 35,62% estavam matriculados na Rede Estadual, 643 (seiscentos e 

quarenta e três) alunos, cerca de 0,28% estavam matriculados na Rede Federal, 85.308 

(oitenta e cinco mil trezentos e oito) alunos, o equivalente a 38,9%  estavam 

matriculados na Rede Municipal e 55.230 (cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta), em 

torno de 25,2% estavam matriculados na Rede Privada.   

 

Na Tabela 5 pode-se observar o número de alunos matriculados no ano de 2013, em 

todas as etapas da Educação Básica, por dependência administrativa nos Municípios de 

Bertioga, Cubatão, Guarujá e Santos e contatar que aproximadamente 75% da demanda 

de alunos dos Municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá e Santos estavam matriculados 

Rede Pública e o equivalente a 47,6% dos alunos atendidos pela Rede Pública estavam 

matriculados na Rede Estadual de Ensino.   

 

Tabela 5 – Número de alunos matriculados nos Municípios da Área de Abrangência da  

Diretoria de Ensino - Região Santos 

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS 
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B E R T I O G A
 

Estadual - - 
 

3.965 2.338 - 289 281 - - 6.873 



 
 

 

Municipal 1.375 1.600 4.122 - - - 193 - - - 7.290 

Privada 91 82 433 491 284 240 - - - - 1.621 

Total 1.466 1.682 4.555 4.456 2.622 240 482 281 - - 
 

C
U

B
A

T
A

O
 

Estadual - - 1.281 2.873 4.840 700 107 1.042 - - 10.843 

Federal - - - - 419 181 - 43 - - 643 

Municipal 1.270 3.027 7.048 4.962 - 32 1.392 - - - 17.731 

Privada 960 224 823 586 210 685 - - - - 3.488 

Total 2.230 3.251 9.152 8.421 5.469 1.598 1.499 1.085 - - 

 

G
U

A
R

U
J

A
 Estadual - - 7.307 10.590 11.309 413 - 2.251 - - 31.870 

Municipal 1.652 6.091 12.718 9.217 - 642 2.233 - - - 32.553 

Privada 2.475 1.826 3.162 2.069 984 1.070 - - - - 11.586 

Total 4.127 7.917 23.187 21.876 12.293 2.125 2.233 2.251 - - 
 

S
A

N
T

O
S

 

Estadual - - 227 7.518 9.991 2.806 - 1.254 2.051 4.682 28.529 

Municipal 3.391 3.647 14.398 4.471 - 173 1.654 - - - 
27.734 

Privada 6.967 5.007 9.831 8.240 5.037 3.453 - - - - 38.535 

Total 
10.35

8 
8.654 24.456 20.229 15.028 6.432 1.654 1.254 2.051 4.682 

 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP, 2013. 

 

Na Tabela 6 pode-se observar o número de alunos da educação especial, matriculados 

no ano de 2013, em todas as etapas da Educação Básica, por dependência administrativa 

nos Municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá e Santos. 

 

Para efeito do Censo Escolar, o PAEE, é caracterizado pelos alunos matriculados em 

Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos nas classes regulares.   

 

O total de alunos da Educação especial, matriculados em Bertioga, Cubatão, Guarujá e 

Santos em 2013, chegou a 4.644 (quatro mil seiscentos e quarenta e quatro), sendo que 

940 (novecentos e quarenta) alunos, aproximadamente 20,24%, estavam matriculados 

na Rede Estadual, 4 (quatro) alunos, representando apenas 0,08%, estavam matriculados 

na Rede Federal de Ensino, 2441 (dois mil quatrocentos e quarenta e um) alunos, cerca 

de 52,56% estavam matriculados na Rede Municipal e 1259 (mil duzentos e cinquenta e 

nove) alunos, o equivalente a 27,11%  estavam matriculados na Rede Privada. 

 

 

 



 
 

 

Tabela 6 - Número de alunos PAEE matriculados nos Municípios da  

Área de Abrangência da Diretoria de Ensino - Região Santos 

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS 
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B
E

R
T
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A
 Estadual -    -    -    41  16  -    3  -    60  

Municipal 5  21  108  -    -    -    6  -    140  

Privada 1  -    11  7  3  -    53  -    75 

Total 6  21  119  48  19  -    62  -      

C
U

B
A

T
A

O
 

Estadual -    -    47  116  50  -    7  13  233  

Federal -    -    -    
               

-    
1  -    -    3  4  

Municipal 8  54  215  127  -    1  55  -    460 

Privada 1  3  9  3  1  -    -    -    17  

Total 9  57  271  246  52  1  62  16    

G
U

A
R

U
J

A
 Estadual -    -    57  106  83  1  -    29  276  

Municipal 5  86  433  238  68  3  99  -    932  

Privada 9  18  63  16  1  2  -    -    109  

Total 14  104  553  360  152  6  99  29    

S
A

N
T

O
S

 

Estadual 
               

-    
-    5  229  103  6  -    28  371  

Municipal 26  88  495  203  -    -    97  -    909  

Privada 17  46  635  224  66  3  -    67  1.058  

Total 43  134  1.135  656  169  9  97  95    

Fonte: BRASIL, MEC/INEP, 2013. 

 

Como pudemos observar na Tabela 6, aproximadamente 73% da demanda de alunos da 

Educação especial nos Municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá e Santos estavam 

matriculados Rede Pública (Federal, Estadual e Municipal) e o equivalente a 72% 

desses alunos estavam matriculados na Rede Municipal de Ensino, que atende 

prioritariamente à Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, no caso de 

dos sistemas educacionais compreendidos na região.  

 

Conforme demonstrado nas tabelas 5 e 6, o maior número de matrículas se concentra 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, fato que explica o percentual elevado de 

alunos e alunos da educação especial matrículas na Rede Municipal, tendo em vista que, 



 
 

 

nos termos do inciso V do artigo 11º da LDB/96, cabe aos Municípios: 

 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 

atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acimados 
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 1996). 

 

Uma das hipóteses para o elevado percentual de matrículas de alunos da Educação 

especial na Rede Municipal pode estar relacionada às circunstancias de acesso e 

permanência dos alunos PAEE nas redes municipais locais, na medida em que apenas 

uma parcela desse contingente avança em direção aos anos finais do Ensino 

Fundamental e Médio como se pode verificar na diminuição de matriculas desses 

alunos, em termos gerais e especificamente na rede estadual de ensino, notadamente 

responsável pelo Ensino Médio e significativa parte das series finais do Ensino 

Fundamental. 

 

Dados do Censo Escolar de 2013 aferidos nos municípios de Bertioga, Cubatão e 

Guarujá demonstraram a concentração das matrículas dos alunos PAEE nas escolas 

Municipais, em especial nos anos iniciais do Ensino Fundamental. À exceção dos 

demais Municípios vinculados à diretoria de Ensino – Região Santos, à maioria dos 

alunos PAEE (45,25%) ainda estava matriculada em escolas especiais privadas 

filantrópicas.  

 

Novas Salas de Recursos foram disponibilizadas para atendimento aos alunos PAEE no 

Município de Bertioga (2013), em escolas inauguradas no Município de Cubatão (2012 

e 2013) e em escola estadual localizada no Morro do São Bento em Santos (2013). 

 

Dada à dinâmica populacional dos municípios da Diretoria de Ensino da Região de 

Santos, anualmente é realizado o levantamento da demanda de alunos com necessidades 

educacionais especiais e a oferta de Salas de Recurso. 

 

No Município de Cubatão, surgiram novas demandas na Educação especial tendo em 

vista a transferência das famílias que habitavam as Áreas de proteção ambiental do 

Parque Estadual da Serra do Mar, as chamadas “Cotas” para outros bairros da cidade. 

 



 
 

 

No ano de 2014 foi implantado o Centro de Apoio Pedagógico Especializado Regional 

para atendimento às demandas da Educação especial das Diretorias de Ensino das 

Regiões de Miracatu, Registro, Santos e São Vicente. 

 

É diante desse contexto que pretendemos desenvolver nossa pesquisa de mestrado, 

buscando o embasamento teórico necessário que corrobore para a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados aos alunos com necessidades especiais, em particular, e sem 

deixar de pensar a educação em um contexto mais amplo, no qual os direitos sejam de 

fato garantidos e as diferenças sejam respeitadas.  

 

 

3.2 Problemas e Obstáculos na Gestão da Educação Especial na Diretoria de 

Ensino – Região Santos 

 

Apesar de haver a previsão legal através dos artigos 205, 208 e 227 e 244 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), que asseguram as premissas básicas de 

acessibilidade e da educação como direito inalienável, constatamos na prática da 

Diretoria de Ensino – na qualidade de Supervisora de Ensino - a existência de escolas da 

rede privada e da rede pública estadual que utilizam subterfúgios para não oferecer 

vagas às crianças com algum tipo de deficiência. Podemos citar o exemplo de um jovem 

aluno usuário de cadeira de rodas e com paralisia cerebral que teve vaga "negada" em 

todas as escolas públicas próximas de sua casa sob a alegação de que as escolas não 

possuíam acessibilidade e/ou vaga. Para continuar estudando, a mãe do aluno, o 

matriculou em uma unidade escolar localizada há aproximadamente 15 quilômetros de 

distância de sua casa. Sobre esse tema, FÁVERO (2004, p. 12) alerta para o fato de que: 

 

Apesar de a educação ser um direito humano, fundamental, e ter a escola como via 

principal, são comuns as recusas45 de alunos pelos mais diferentes motivos, que vão desde 

uma pequena dificuldade de aprendizado, até uma deficiência grave, mas que não impede o 

aluno de uma interação, ainda que pequena, com os demais. (FÁVERO, 2004, p. 12). 

 

Certamente, um dos principais obstáculos à gestão da educação especial está 

relacionada à categorização dos alunos PAEE. O diagnóstico da educação especial, 

traçado à época da publicação da PNEEnPEI, a partir dos dados do Censo Escolar, 

                                                             
45 A “recusa, cancelamento, suspensão ou procrastinação de matrícula em escola para pessoas com 

deficiência é prevista como crime pela Lei 7.853/89”. (FÁVERO, 2004, p. 12) 

 



 
 

 

coletados pelas unidades escolares (públicas e privadas), utilizava os seguintes 

indicadores: 

 

Para compor esses indicadores no âmbito da educação especial, o Censo 

Escolar/MEC/INEP coleta dados referentes ao número geral de matrículas; à oferta da 

matrícula nas escolas públicas, escolas privadas e privadas sem fins lucrativos; às 

matrículas em classes especiais, escola especial e classes comuns de ensino regular; ao 

número de alunos do ensino regular com atendimento educacional especializado; às 
matrículas, conforme tipos de deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; à infraestrutura das escolas quanto à acessibilidade arquitetônica, 

à sala de recursos ou aos equipamentos específicos; e à formação dos professores que 

atuam no atendimento educacional especializado. (BRASIL, 2008). 

 

Segundo Mendes, as estatísticas oficiais relativas ao período de 1996 a 2003, evidenciam 

que as diretrizes políticas anunciadas pelos sistemas públicos de ensino não obtiveram 

êxito nas perspectivas da inclusão escolar, enfatizando que “os que conseguem acesso 

ainda são majoritariamente em escolas especiais privadas filantrópicas, ou no máximo 

em classes especiais de escolas comuns” e finaliza afirmando que “[...] os dados oficiais 

são imprecisos porque os procedimentos de identificação de alunos adotados no censo 

escolar não são confiáveis, na medida em que não há no país diretrizes claras para a 

notificação, e muito menos para a classificação categorial. (MENDES, 2006, p. 398). 

 

A partir de 2004, o Censo Escolar passou a registrar a série/ciclo escolar dos alunos 

PAEE, viabilizando o monitoramento da trajetória escolar dessa clientela e no ano de 

2007 o registro dos dados no Censo Escolar foi informatizado, facilitando a indexação 

dos dados com bancos de dados das áreas de saúde, assistência e previdência social. 

Além do acima exposto, foram incorporadas “informações individualizadas dos alunos, 

das turmas, dos professores e da escola.” (BRASIL, 2008). 

 

Uma análise comparativa dos dados oficiais coletados em 1998 e 2006 demonstra a 

evolução das matrículas dos alunos PAEE em classes comuns do ensino regular e das 

matrículas na esfera pública pode ser observada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Situação das matrículas dos alunos PAEE em 1998 e 2006 

Ano PAEE Ingresso em classes comuns 

do Ensino Regular 

Matrículas na 

Esfera Privada 

Matrículas na 

Esfera Pública 

1998 337.326 43.923 157.962 179.364 

2006 700.624 325.316 259.469 441.155 

 



 
 

 

Fonte: BRASIL, 2008. 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao descrever a metodologia do 

Censo Demográfico de 2010, afirma que os censos demográficos produzem 

informações que permitem conhecer a distribuição territorial e as principais 

características das pessoas e dos domicílios, e acompanhar sua evolução ao longo do 

tempo, sendo imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de 

decisões de investimentos, sejam eles provenientes da iniciativa privada ou de qualquer 

nível de governo. Por pesquisarem todos os domicílios do País, constituem a única fonte 

de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os 

municípios e em seus recortes territoriais internos, cujas realidades socioeconômicas 

dependem dos resultados censitários para serem conhecidas. (IBGE, 2010). 

 

Entretanto, é importante alertar para o fato de que as informações declaradas pela 

população no Censo Demográfico se baseiam em uma categorização muito ampla -

conforme podemos constatar no Quadro 35, não constitui uma base de dados precisa o 

suficiente para operacionalizar a execução de uma política de inclusão mais precisa e 

eficiente em seus propósitos. 

 

Quadro 35 - Categorização das pessoas com deficiência segundo o  

Censo Demográfico de 2010 e Redação expandida no Censo Escolar de 2010 

Categorização utilizada no 

Censo Demográfico de 2010 Deficiência visual 
Deficiência 

auditiva 

Deficiência 

motora 

Deficiência 

intelectual 

Categorização utilizada no 

Censo Escolar de 2010 
Cegueira  

Baixa 

Visão 
Surdez 

Deficiência 
Auditiva 

Deficiência 

Física 

Deficiência 

intelectual 

Fontes: BRASIL, IBGE, MEC/INEP, 2010. 
 

Para ilustrar a repercussão da categorização utilizada no Censo Demográfico de 2010, 

podemos considerar que os recursos humanos e materiais necessários para o 

atendimento escolar de alunos cegos são diferentes daqueles que podem ser 

disponibilizados aos alunos com baixa-visão. O mesmo acontece com uma pessoa surda 

que se comunica através da LIBRAS e uma pessoa com deficiência auditiva que possui 

resíduo auditivo e/ou utiliza aparelhos amplificadores e consegue se comunicar através 

da fala e fazer uso da leitura labial. Além da amplitude da caracterização enfatizamos 

que outras categorias foram suprimidas do Censo Demográfico de 2010, como por 



 
 

 

exemplo: Autismo Clássico, Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, Síndrome de 

Down, deficiência física, deficiência múltipla, surdocegueira altas habilidades 

/superdotação. A categoria denominada pelo Censo demográfico de 2010 como 

“deficiência motora”, pode abranger alunos que tiveram paralisia cerebral, poliomielite, 

distrofia muscular e outras afecções de caráter degenerativo ou não e que acarretam 

condições motoras diferenciadas. 

 

Nos últimos cinco anos o Sistema de Cadastro de alunos da PRODESP tem sido 

sistematicamente alterado. Os alunos PAEE foram subdivididos em três categorias: 

Deficiência, TGD e Altas Habilidades conforme pode ser observado no Quadro 36: 

 

Quadro 36 - Necessidades Educacionais Especiais disponíveis no Cadastro de Alunos da PRODESP 

Categoria Classificação 

 

 
 

 

 
Deficiência 

Múltipla 

Cegueira  

Baixa Visão 

Surdez severa ou profunda 

Surdez leve ou moderada 

Surdocegueira  

Física - paralisia cerebral 

Física – cadeirante 

Física – outros 

Síndrome de Down 

Intelectual 

 

Transtornos Globais 

de Desenvolvimento 

Autista Infantil 

Síndrome de Asperger 

Síndrome de Rett 

Transtorno Desintegrativo da Infância 

Altas Habilidades Altas habilidades/superlotação 

Fonte: SÃO PAULO, PRODESP. 

 

Contudo, o Quadro 36 possui um erro conceitual grave no que diz respeito à 

classificação dos alunos PAEE com TGD e que incide diretamente a execução das 

políticas públicas. 

 

Entretanto, ao analisamos os formulários Educação Especial, relativos aos Censos 

Escolares no período de 2003 a 2013 e ao elaborarmos o Quadro 42, constatamos que o 

mesmo erro conceitual vem sendo reproduzido pelo órgão que coordena os referidos 

censos escolares.  



 
 

 

 

Conforme podemos verificar no Quadro 37, o termo necessidades educativas especiais, 

deixou de ser utilizado a partir de 2003, sendo substituído no período de 2004 a 2008 

pela expressão necessidades educacionais especiais. A partir de 2009 os alunos PAEE 

passam a ser subdivididos em três categorias: Tipo de Deficiência, Transtorno Global 

do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação.  

 

Quadro 37 - Caracterização do PAEE nos Censos Escolares no período de 2003-2013 

ANO 2003 2004 2005 200646 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alunos Portadores de 

Necessidades 

Educativas Especiais 

X   

 

       

Necessidades 

Educacionais 
Especiais 

 X X 

 

X X X      

Tipo de Deficiência, 

Transtorno Global do 

Desenvolvimento ou 

Altas Habilidades 

Superdotação 

   

 

  X  X  X  X X 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP. 

 

Entretanto, ao confrontar as sinopses estatísticas dos Censos Escolares no mesmo 

período (2003-2013), verificamos que a expressão “alunos portadores de” continua 

sendo utilizada, à exceção dos anos de 2007 e 2008, quando foi utilizado o termo alunos 

da educação especial, conforme pode ser observado no Quadro 38. 

 

Quadro 38 - Caracterização do PAEE nas Sinopses Estatísticas 

Censos Escolares no período de 2003-2013 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alunos Portadores de 

Necessidades 
Educativas Especiais 

X X  

 

       

Alunos Portadores de 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais 

  X X   X X X X X 

Alunos da Educação 

Especial 
   

 
X X      

Fonte: BRASIL, MEC/INEP. 

 

                                                             
46 Os Questionários e Caderno de Instruções do Censo Escolar 2006 não foram disponibilizados. Os 

dados relativos ao ano de 2006 foram obtidos a partir da Sinopse Estatística da Educação Básica 

(http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse) 



 
 

 

Os Quadros numerados de 39 a 44 representam a linha do tempo e as respectivas 

nomenclaturas utilizadas pelos Censos Escolares no período de 2003 a 2013, para 

caracterizar os alunos PAEE, cujos detalhes descreveremos a seguir. 

 

A partir do Censo Escolar de 2004 (vide Quadro 39) a necessidade especial “Visual”, 

passa a ser caracterizada como necessidade educacional especial, sendo subdividida em 

cegueira ou baixa visão. Essa especificação é de extrema relevância em termos de 

aporte de recursos (que podem variar de uma simples bengala a um sistema digital) e de 

serviços (que auxiliam a pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os 

recursos) imprescindíveis para atendimento a esse alunado.  

Quadro 39 - Caracterização do PAEE com Cegueira ou Baixa Visão 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Visual X           

Cegueira  X X X X X X X X X X 

Baixa Visão  X X X X X X X X X X 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP. 

 

Conforme podemos observar no Quadro 40, a necessidade especial “Auditiva” passou 

por quatro estágios diferentes de categorização nos Censos Escolares no período de uma 

década.  Em 2004 os alunos com necessidades educacionais especiais, eram os surdos 

ou deficientes auditivos, nos anos de 2005 e 2006 são classificados com surdez severa 

ou profunda ou surdez leve ou moderada, entre 2007 e 2008 são identificados com 

surdez ou deficiência auditiva e a partir do Censo Escolar de 2009 são categorizados 

exclusivamente com deficiência auditiva. 

 

Quadro 40 - Caracterização do PAEE com Deficiência Auditiva ou Surdez 

Censos Escolares (2003-2013) 
 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Auditiva X           

Surdez  X    X X X X X X 

Deficiente 

Auditivo 
 X  

 
       

Surdez Severa ou 
Profunda 

  X X        

Surdez Leve ou 

Moderada 
  X X        

Deficiência 

Auditiva 
   

 
X X X X X X X 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP. 

 



 
 

 

No período de estudo compreendido entre 2003 e 2006, conforme o Quadro 41,  o 

Censo Escolar utilizou o termo mental para identificar os alunos com necessidades 

especiais vinculadas ao “funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas 

de habilidades adaptativas”47, termo que no período entre 2007 e 2010 foi substituído 

por deficiência mental e somente a partir de 2011 os alunos PAEE são identificados pela 

expressão deficiência intelectual.   

 

Quadro 41 - Caracterização do PAEE com Deficiência Intelectual 

Censos Escolares (2003-2013) 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mental X X X X        

Deficiência 

Mental 
   

 
X X X X    

Deficiência 

Intelectual 
   

 
    X X X 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP. 

 

Os Censos Escolares realizados entre 2003 e 2006 identificaram os alunos que possuíam 

mais de uma deficiência como múltipla e desde 2007 o termo utilizado é deficiência 

múltipla. O termo deficiência física passa a ser utilizado no Censo Escolar em 2007 e no 

período de estudo compreendido entre 2003 e 2006 o termo se restringia a “física”, 

conforme demonstrado no Quadro 42: 

 

Quadro 42 - Caracterização do PAEE com Deficiência Física e Deficiência Múltipla 

Censos Escolares (2003-2013) 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Física X X X X        

Deficiência 

Física 
   

 
X X X X X X X 

Múltipla X X X X        

Deficiência 

Múltipla 
   

 
X X X X X X X 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP. 

 

Os alunos com altas habilidades/superdotação foram assim denominados em todos os 

Censos Escolares nos períodos de 2003 até 2013.  

 

Conforme podemos observar no Quadro 43, o termo condutas típicas utilizado nos 

                                                             
47Redação de deficiência mental dada pelo Decreto nº 5296, de 2004. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70


 
 

 

Censos Escolares no período de 2003 a 2006, deixa de ser utilizado a partir de 2007.  

 

O termo “condutas típicas” se refere a uma variedade muito grande de comportamentos, o 

que tem dificultado o alcance de consenso em torno de uma só definição. 

Assim, encontra-se, na literatura, diferentes definições e diferentes tipos de classificação 
para esses comportamentos. A maioria delas, entretanto, pode ser representada por um 

contínuo, no qual se representa, em um extremo, comportamentos voltados para o próprio 

sujeito, e no outro extremo, comportamentos voltados para o ambiente externo. 

Há crianças cujo padrão comportamental encontra-se na primeira categoria, apresentando 

comportamentos voltados para si próprios, tais como: fobias, auto mutilação, alheamento 

do contexto externo, timidez, recusa em verbalizar, recusa em manter contato visual, etc.  

Por outro lado, encontramos crianças cujo padrão comportamental encontra-se na segunda 

categoria, apresentando comportamentos voltados para o ambiente exterior, tais como: 

agredir, faltar com a verdade, roubar, gritar, falar ininterruptamente, locomover-se o tempo 

todo, etc... 

O grau de severidade do desses comportamentos vai depender de variáveis tais como sua 
freqüência, sua intensidade e sua duração. (BRASIL, 2002). 

 

A expressão outras necessidades educativas especiais, muito abrangente e pouco 

específica foi utilizada somente em 2003. A surdocegueira foi inserida nos Censos 

Escolares a partir de 2005. Os alunos PAEE com deficiência física foram caracterizados 

por essa expressão de 2007 a 2013 e no período de 2003 a 2006.  

 

Quadro 43 - Caracterização do PAEE com Altas Habilidades / Superdotação, Condutas Típicas, 

Outras Necessidade Educativas Especiais, Surdocegueira e Síndrome de Down 

Censos Escolares (2003-2013) 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Altas 
Habilidades / 

Superdotação 

X X  
 

X X X X X X X 

Condutas Típicas X X X X        

Outras 

Necessidades 

Educativas 

Especiais 

X   

 

       

Surdocegueira   X X X X X X X X X 

Síndrome de 

Down 
  X X X X      

Fonte: BRASIL, MEC/INEP. 

 

Observando o Quadro 44, constamos que o TEA foi, sem sombra de dúvida, a 

categorização com maior variação de nomenclatura nos Censos Escolares no período de 

2003 a 2013. Entre 2005 e 2006 os alunos eram caracterizados como portadores de 

autismo, em 2007 foram identificados como alunos da educação especial com 

transtornos invasivos do desenvolvimento e no ano seguinte (2008), são denominados 

alunos da educação especial com transtornos globais de desenvolvimento. No período 



 
 

 

que corresponde aos anos de 2009 e 2010 o Censo Escolar volta a utilizar a expressão 

alunos portadores de necessidades educacionais especiais e utiliza quatro expressões 

para identificar os transtornos do espectro autista: autismo clássico, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett e transtorno desintegrativo da infância (psicose infantil). A 

partir de 2011 são mantidas a expressão síndrome de Asperger e síndrome de Rett e 

acrescentadas as denominações autismo infantil e transtorno desintegrativo da infância. 

 

Quadro 44 - Caracterização do PAEE com TEA 

Censos Escolares (2003-2013) 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Autismo   X X        

Transtornos 

Invasivos do 

Desenvolvimento 

   

 

X       

Transtornos 

Globais de 

Desenvolvimento 

   

 

 X      

Autismo 

Clássico  
   

 
  X X    

Síndrome de 

Asperger 
   

 
  X X X X X 

Síndrome de Rett       X X X X X 

Transtorno 

Desintegrativo 

da Infância 
(Psicose Infantil) 

   

 

  X  X    

Autismo Infantil         X X X 

Transtorno 

Desintegrativo 

da Infância 

   

 

    X X X 

Fonte: BRASIL, MEC/INEP. 

A partir de 2009, os alunos PAEE foram categorizados, para efeito do Censo Escolar, 

por tipos de deficiências (cegueira, baixa-visão, surdez, deficiência auditiva, 

surdocegueira, deficiência física, deficiência intelectual e deficiência múltipla), 

transtornos globais do desenvolvimento (autismo clássico, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett e transtorno desintegrativo da infância – psicose infantil) ou Altas 

Habilidades/Superdotação. 

 

No período de 2011 a 2013 o Censo Escolar replicou o erro conceitual ao promover 

alterações na categorização dos transtornos globais do desenvolvimento. O “autismo 

clássico” foi substituído por “autismo infantil”. A categorização dos transtornos globais 

do desenvolvimento foi retificada no Censo Escolar de 2014, conforme consta na versão 



 
 

 

preliminar do caderno de instruções: 

 

Os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 

alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo de 
estudantes com Autismo, Síndromes de Rett, Síndrome de Asperger e Transtorno 

Desintegrativo da Infância.  (BRASIL, 2014, p. 64-65). 

 

A partir da publicação do DSM-V no ano de 2013, o termo TGD foi substituído pelo 

termo TEA que inclui o Transtorno Autístico (Autismo), Transtorno de Asperger, 

Transtorno Desintegrativo da Infância (TDI), e Transtorno Global ou Invasivo do 

Desenvolvimento sem outra especificação (TGD). 

 

Para atendimento às crescentes demandas da educação especial na perspectiva inclusiva, 

foram acrescentadas ao Cadastro de alunos da PRODESP novas informações,  relativas 

a “consulta de alunos com necessidades especiais por escola”, “consulta de profissional 

em sala de aula – tradutor intérprete de LIBRAS” e com o intuito de viabilizar a 

participação dos alunos PAEE em avaliações externas foi acrescentada uma tela na qual 

as escolas devem informar quais são os “recursos necessários para a participação dos 

alunos em avaliações”, conforme ilustra o Quadro 45. 

 

Quadro 45 - Recursos necessários para a participação dos alunos PAEE em Avaliações 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A 

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM AVALIAÇÕES 

Auxilio leitor 

Auxilio para transcrição 

Guia interprete 

Interprete LIBRAS 

Leitura labial 

Prova ampliada:  Tamanho fonte 16 (  ) 20 (  ) 24 (  )  

Prova em Braille  

Nenhum 

 Fonte: SÃO PAULO, PRODESP. 

 

Anualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) consulta os principais usuários dos dados do Censo, como o MEC e suas 

autarquias, sobre a necessidade de coleta de novas informações.  

 

Para a última edição, a diretoria de avaliação de educação básica do Inep pediu que o Censo 

Escolar apontasse dados de estudantes com deficiência que precisariam de algum 
atendimento especial durante a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação 



 
 

 

Básica (Saeb). Os dados já foram utilizados pelo Inep na aplicação da Prova Brasil, da 

Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) e da Avaliação Nacional da Educação Básica 

(ANEB) em 2013.  (BRASIL, 2013). 

 

De qualquer forma, as mudanças de nomenclaturas utilizadas pelo censo escolar vão 

sendo aprimoradas, ainda que certas lacunas ou opções feitas possam - e certamente 

devam - ser criticadas, até mesmo como uma das formas de mobilização em função de 

um maior rigor e adequação no uso dos termos técnicos da educação especial e meio de 

precisar a ação dos órgãos gestores da política pública, em seus diversos níveis. 

 

 

3.3 Das Demandas do Ministério Público do Estado de São Paulo em relação à 

garantia do Direito à Educação dos alunos PAEE 

 

A intervenção da Promotoria Pública do Estado de São Paulo, ainda mais incisiva nos 

últimos cinco anos (2009-2014) tem assegurado aos alunos PAEE, via judicial, o direito 

à educação. 

 

Nas escolas da Diretoria de Ensino - Região de Santos, as principais causas que 

ensejaram ações da Promotoria Pública do Estado estão relacionadas aos temas/assuntos 

abaixo48: 

 Apuração da falta de fornecimento de educação inclusiva em escolas 

estaduais de determinadas regiões nos municípios abrangidos pela 

Diretoria de Ensino; 

 Apuração de notícia de que a rede estadual de ensino de um Município 

supostamente não está preparada para fornecer educação inclusiva aos 

alunos com necessidades educacionais especiais matriculados no 

Ensino Médio; 

 Falta de “professores auxiliares” para atendimento aos alunos com 

deficiência na Rede Privada de Ensino; 

 Informações sobre a suposta falta de materiais adequados e tutores para 

                                                             
48 Os itens relacionados identificam os assuntos, cujos títulos foram utilizados nos documentos originais 

oriundos do MP. Mantivemos os títulos originais para frisar que alguns termos, apesar de já terem caído 

em desuso, ainda são utilizados. 

 



 
 

 

auxiliar o acesso ao ensino às crianças/adolescentes portadores de 

necessidades especiais; 

 Informações sobre as medidas pedagógicas adotadas pelas unidades 

escolares visando a inclusão e o acesso das crianças/adolescentes; 

 Informações sobre o aprimoramento das normas do sistema educacional 

no que concerne à educação de alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais (inclusão); 

 Informações sobre os tipos de deficiência de todas as 

crianças/adolescentes portadoras de necessidades especiais, 

matriculadas em unidades de ensino municipais e estaduais de um 

determinado município; 

 Insuficiência do atendimento educacional a portadora de “amiotrofia 

espinhal”; 

 Medidas adotadas pelas unidades de ensino, visando a adaptação de 

cada uma das crianças/adolescentes com necessidades educacionais 

especiais; 

 Necessidade de desenvolvimento de políticas públicas para atender 

pessoas com deficiência auditiva 

 Solicitação de disponibilização de “professores auxiliares” 

 Termo de Ajustamento de Conduta – Acessibilidade 

 Termo de Ajustamento de Conduta – Cuidadores 

 Ação Civil Pública nº 27.139/0049. 

 

3.3.1 Solicitações de disponibilização de “professores auxiliares” 

 

                                                             
49 No ano 2000, com amparo nos artigos 196, 198, 227, parágrafo 1º, inciso II, e 244 da Constituição 

Federal, artigos 219, 222 e 223 da Constituição do Estado de São Paulo, nos artigos 2º, 3º, 7º e 43 da Lei 

Federal nº 8080/90 e na Lei Complementar Estadual nº 791/95, foi proposta pela 6ª Vara da Fazenda 

Pública49, a Ação Civil Pública nº 27139 contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Estado 

condenado a  arcar com as custas integrais do tratamento (internação especializada ou em regime integral 
ou não), da assistência, da educação e da saúde específicos, ou seja custear tratamento especializado em 

entidade adequada (não estatal portanto, já que não existe tais características uma única no âmbito de 

Estado) para o cuidado e assistência aos autistas residentes no Estado de São Paulo que, por seus 

representantes legais ou responsáveis, comprovem mediante atestado medido tal condição (de autista), 

documento este que deverá ser juntado a requerimento endereçado ao Exmo. Secretário de Estado da 

Saúde e protocolado na sede da Secretaria de Estado da Saúde ou encaminhado por carta com aviso de 

recebimento. (SÃO PAULO, 2000). 

 



 
 

 

Medidas judiciais favoráveis à presença dos chamados “professores auxiliares” nas 

salas de aulas para atendimento exclusivo a alunos PAEE com paralisia cerebral, 

distrofia muscular, TEA, entre outros, têm favorecido a adequação da legislação do 

Estado de São Paulo às diretrizes nacionais de atendimento aos alunos PAEE.  

 

Nesse sentido, o MP enquanto órgão de Estado, desempenha papel fundamental na 

garantia dos direitos e das prerrogativas legais ao atuar “na defesa da ordem jurídica” e 

fiscalizar o cumprimento da lei no Brasil. 

 

Na Constituição de 1988, o MP está incluído nas funções essenciais à justiça e não possui 

vinculação funcional a qualquer dos poderes do Estado.  

Independente e autônomo, o MP tem orçamento, carreira e administração próprios. 

Considerado o fiscal das leis, o órgão atua como defensor do povo. É papel do MP defender 

o patrimônio nacional, o patrimônio público e social. O que inclui o patrimônio cultural, o 

meio ambiente, os direitos e interesses da coletividade, especialmente das comunidades 

indígenas, a família, a criança, o adolescente e o idoso.  

O MP atua também na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis e no 

controle externo da atividade policial. Desta forma, o órgão trata da investigação de crimes, 

da requisição de instauração de inquéritos policiais, da promoção pela responsabilização 

dos culpados, do combate à tortura e aos meios ilícitos de provas, entre outras 
possibilidades de atuação. Os membros do MP têm liberdade de ação tanto para pedir a 

absolvição do réu quanto para acusá-lo. (BRASIL-CNMP, sem data definida). 

 

Em novembro de 2011, em atendimento a determinação judicial a Diretoria de Ensino – 

Região Santos contratou um profissional do Quadro do Magistério para assegurar a um 

aluno com paralisia cerebral o direito de ser assistido por um professor em sala de aula, 

em regime de atendimento individualizado. Essa conquista representou um avanço no 

atendimento aos alunos PAEE e abriu precedentes para que outras crianças e 

adolescentes usufruíssem dos mesmos direitos.  

 

Diante do aumento desse tipo de demanda judicial, considerando que em junho de 2014 

já haviam inúmeras liminares concedidas, da falta regulamentação do cargo/função de 

“professor auxiliar” destinado exclusivamente ao atendimento individualizado de alunos 

PAEE e das dificuldades impostas a esses alunos, a equipe de educação especial 

solicitou o encaminhamento de consulta às instâncias superiores sobre a possibilidade 

de contratação de "professores auxiliares" para os alunos PAEE que de fato prescindiam 

de apoio individualizado, sem a necessidade de intervenção do MP. 

 

Informamos que nos termos da Resolução SE nº 2, de 12/01/2012 alterada pela 



 
 

 

Resolução SE nº 44, de 12/04/2012, o “professor auxiliar”, tem como função precípua 

apoiar o professor responsável pela classe ou disciplina no desenvolvimento de 

atividades de ensino e de aprendizagem, em especial as de recuperação contínua, 

oferecidas a alunos dos Ensinos Fundamentais e Médios, com vistas à superação de 

dificuldades e necessidades identificadas em seu percurso escolar. 

 

A consulta foi encaminhada e respondida - sem a identificação da função/cargo do 

funcionário/servidor – com a argumentação de que  “[...] a  Res. SE 2/2012 , dispõe “ 

sobre mecanismos de apoio escolar aos alunos do Ensino Fundamental e médio da rede 

pública estadual”, visando o atendimento a todos os alunos para apropriar-se do 

currículo; de acordo com a pluralidade de características e de ritmos de aprendizagem 

dos diferentes alunos no percurso  escolar; portanto, engloba o aluno público alvo da 

Educação Especial, numa perspectiva inclusiva. Como é sabido, a Política Educacional 

da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo norteia a elaboração do Projeto 

Pedagógico, de modo a possibilitar a construção de uma escola inclusiva, que acolha a 

todos os alunos e, portanto, dispõe de diversos mecanismos que visam auxiliá-lo. Aos 

que apresentam necessidades educacionais especiais, a SEE/SP oferece Serviços de 

Apoio Pedagógico Especializado – SAPEs, o Profissional cuidador, para alunos com 

dificuldades na realização das atividades de vida diária, bem como o professor 

interlocutor. A designação de qualquer outro profissional pedagógico, atuante em sala 

de aula, para acompanhar o aluno deficiente, caminha na contramão da política de 

inclusão que as escolas paulistas devem ter.      Com relação às demandas judiciais, a 

SEE/SP vem reiteradamente atendendo-as, de acordo com o preconizado em lei. Acima 

do exposto, o Centro de Atendimento Especializado - CAESP por meio do Núcleo de 

Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, RESSALTAMOS que a legislação existente 

contempla a TODOS OS ALUNOS da rede Pública Estadual.” (CGEB-DEGEB-

CAESP-CAPE, 2014). 

 

Ao se referir ao aluno PAEE como “aluno deficiente” o remetente revelou 

conhecimentos escassos sobre educação especial e, se “a legislação existente contempla 

a TODOS OS ALUNOS da rede Pública Estadual”, cabe ao agente público assegurar o 

cumprimento das normas. A Supervisora de Ensino, membro da equipe de educação 

especial, convocada para oitiva com o Promotor Público, prestou declarações informado 

sobre o encaminhamento da consulta às instâncias superiores e, a pedido, encaminhou 



 
 

 

cópia da resposta ao Promotor Público com o intuito de que a mesma fosse apensada ao 

Inquérito Civil. 

 

Quando a equipe de educação especial constata “in loco” que o(a) aluno(a) necessita de 

atendimento individualizado até que se torne autônomo(a), depreende que a Resolução 

SE nº 61/2014, abre um precedente parcial ao prever a contratação de professor 

instrutor/mediador, portador de licenciatura plena com qualificação nas áreas das 

deficiências solicitadas, com o objetivo de intermediar o currículo escolar, entre o 

professor da classe/aula comum e o aluno que, além da “deficiência múltipla sensorial, 

apresenta surdocegueira ou deficiência física”, entretanto não  abrange alunos PAEE 

com TEA que sob determinadas condições necessitam de atendimento individualizado 

até que se tornem autônomos. 

 

 

3.3.2 Termo de Ajustamento de Conduta – Acessibilidade 

 

Conforme o diagnóstico da Educação especial traçado pela PNEEnPEI (BRASIL, 2008) 

e ilustrado na Tabela 8, em 1998 apenas 14% dos estabelecimentos de ensino com 

matrícula de alunos PAEE possuíam sanitários com acessibilidade, enquanto em 2006 o 

percentual aumentou para 23,3%. Em 2006 apenas 16,3% dos estabelecimentos e ensino 

possuíam dependências e vias adequadas para acesso aos alunos PAEE. 

Tabela 8 - Dados relativos à acessibilidade arquitetônica 

Ano 
Quantidade de Estabelecimentos de 

Ensino com matrícula de alunos 

PAEE 

Sanitários com 

acessibilidade 
Dependências e 

Vias adequadas 

1998 46.835 6.557 (14%) Dado não coletado 

em 1998 

2006 54.412 12.678 (23,3%) 8.869 (16,3%) 

Fonte: BRASIL, 2008. 

 

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD50) de São 

Paulo, ressalta que a acessibilidade arquitetônica, não se concretiza apenas com a construção 

de rampas de acesso à escola e classifica a acessibilidade arquitetônica às escolas como 

                                                             
50 No decorrer da pesquisa utilizaremos a sigla SEDPcD, sempre que fizermos menção à Secretaria de 

Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 



 
 

 

tema bastante crítico: 

 

Em relação à acessibilidade arquitetônica é preciso ressaltar o fato de que esta não se 

concretiza apenas com a construção de rampas de acesso à escola”. Os prédios escolares, 

em sua grande maioria com mais de um pavimento, impossibilitam que alunos cadeirantes 
possam usufruir de todos os espaços educacionais – bibliotecas, laboratórios de 

informática, salas ambiente de artes e quadra de esportes – a menos que contem com a boa 

vontade de colegas ou funcionários que os carreguem de um pavimento para outro.  

A questão da acessibilidade arquitetônica é tema bastante crítico, mas a acessibilidade 

pedagógica, de comunicação e informação não é menos importante.” (SÃO PAULO, 2012, 

p. 87). 

 

Tendo em vista a precariedade das condições de acessibilidade dos prédios escolares, foi 

firmado, em 26 de fevereiro de 2014, Termo de Ajustamento de Conduta51 (TAC52) 

entre o MP de São Paulo e o Governo do Estado (representado pela SEE/SP) contando 

com a manifestação favorável do Procurador Geral do Estado.  

 

A acessibilidade é uma matéria transversal às questões relativas à construção de propostas 

para a implantação de políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida nas áreas de saúde, educação, reabilitação, trabalho, esporte, lazer, 

transporte, habitação, entre outras. 

Assim, faz-se necessária uma atuação efetiva do Membro do Ministério Público na tutela 

do direito à acessibilidade, exigindo que o Poder Público estabeleça um plano de ação para 

adaptar as edificações e os espaços públicos já construídos, passando a obedecer ao que está 

disposto na legislação e nas normas técnicas em vigor, inclusive no que diz respeito à 

cobrança de igual atitude em relação às edificações de uso coletivo ou até mesmo às 

privadas (estas últimas no que tange às calçadas e, no caso de edificações multifamiliares, 
no tocante às áreas comuns e calçadas), atuando, portanto, de forma repressiva, tudo com o 

respectivo reflexo no planejamento orçamentário. (BRASIL-CNMP, 2014, p. 6). 

 

Segundo informações disponibilizadas pelo Ministério Público Federal o “Termo de 

Ajustamento de Conduta” é um:  

 

[...] Instrumento extrajudicial por meio do qual as partes se comprometem, perante os 

procuradores da República, a cumprirem determinadas condições, de forma a resolver o 

problema que estão causando ou a compensar danos e prejuízos já causados. O TAC 

antecipa a resolução de problemas de uma maneira mais rápida e eficaz do que se o caso 

fosse a juízo. Se a parte descumprir o acordado no TAC, o procurador da República pode 

entrar com pedido de execução, para o juiz obrigá-lo a cumprir o determinado no 

documento. (MPF, sem data definida).53 

                                                             
51 A íntegra do referido Termo de Ajustamento de Conduta está disponibilizada e pode ser consultada em 

http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/682.pdf. Acesso em: 16/04/2015. 
52 Doravante utilizaremos a sigla TAC quando nos referirmos aos Termos de Ajustamento de Conduta 

firmados entre a Promotoria Pública do Estado de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo. 
53 Referências bibliográficas:  Vocabulário Jurídico, de De Plácido e Silva, 20ª Edição, Editora Forense, 

2002; Juridiquês em (bom) português, da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), 1ª Edição, 

Ediouro Editora, 2005;  Por dentro do MPF, Ministério Público Federal para Jornalistas, 1ª Edição, de 

Maria Célia Néri de Oliveira, PGR, 2005; Glossário do STF, Fonte: Site da PGR.  
  

http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/682.pdf


 
 

 

 

No caso dos TACs firmados entre o Ministério Público e a SEE, as partes se 

comprometem mediante manifestação favorável do Procurador Geral do Estado. As 

obrigações assumidas pela SEE foram estabelecidas na Cláusula Terceira do referido 

TAC: 

 

[...] a) garantir o pleno direito à educação das pessoas com deficiência, observando a 

legislação supra referida, tornado acessíveis todos os prédios escolares da rede estadual de 
ensino na forma e nos prazos a seguir especificados. 

b) incluir na proposta orçamentária de cada ano as verbas necessárias para cumprimento das 

obrigações, bem como destinar recursos para garantir a execução do objeto; 

c) definir cronograma das obras durante os quinze anos de vigência deste Termo, 

apresentando-o trienalmente ao Ministério Público com a especificação das escolas que 

serão atendidas no período subsequente; 

d) acompanhar a execução do cronograma definido, bem como solicitar a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação – FDE – subsídios técnicos para definição dos cronogramas 

trienais; 

e) determinar à FDE ou a terceiros, quando responsáveis pela realização das obras de 

acessibilidade, que nas futuras contratações para execução do objeto apresentem a 

Anotação de Responsabilidade Técnico – ART em respeito às normas vigentes, observada a 
cláusula nona. 

f) Determinar à FDE ou a terceiros que atestem a realização dos serviços para fins de 

repasse de recursos. (SÃO PAULO, 2014). 

 

Na Diretoria de Ensino - Região Santos, mesmo antes do firmamento do Termo de 

Ajustamento de Conduta, foram construídas três novas escolas “em absoluto respeito às 

normas de acessibilidade previstas na NRB 9050/04” (MPSP, 2014) previstas na 

Cláusula Quinta do referido TAC. 

 

Para cumprir o compromisso de tornar acessíveis as unidades escolares existentes, ainda 

não acessibilizadas e identificadas no TAC foi fixado o prazo máximo de 15 (quinze 

anos), estabelecidos os critérios abaixo: 

 

§ 1º - Na definição das escolas a serem atendidas, serão adotados, salvo impossibilidade 

justificada, os seguintes critérios: 
a) Municípios de escola única estadual; 

b) Municípios sem escola acessível; 

c) Prédios de único pavimento com prevalência aos de dois ou mais andares 

d) Municípios com mais de 50.000 habitantes, devendo existir pelo menos uma escola 

acessível por área de abrangência num raio de até 2 Km entre esta e a residência dos 

alunos; 

e) Prédios com alunos com dificuldade motora. (SÃO PAULO, 2014). 

 

Para efeito do Termo de Ajustamento de Conduta são consideradas intervenções: de 

                                                                                                                                                                                   
 



 
 

 

acesso a execução de rampas de acesso ao edifício escolar, execução de sanitário 

feminino e masculino, acessível, com trocador, implantação de piso tátil, nos ambientes 

de acesso, de transição e de transposição de eventuais possíveis desníveis de piso e 

instalação de uma sala de aula no pavimento térreo dos prédios com dois ou mais 

pavimentos, para facilitar o acesso de aluno cadeirante.  

 

Em 2014 foram repassadas verbas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE54) 

Acessibilidade, às escolas estaduais da Diretoria de Ensino – Região Santos, conforme 

Tabela 9: 

 

Tabela 9 – Repasse de Verba do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Acessibilidade 

ESCOLA MUNICÍPIO ALUNOS 
VALOR 

CUSTEIO 

VALOR 

CAPITAL 

VALOR 

TOTAL 

1 BERTIOGA 727 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

2 CUBATAO 1.459 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

3 CUBATAO 2.102 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

4 CUBATAO 328 8.000,00 2.000,00 10.000,00 

5 CUBATAO 668 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

6 CUBATAO 968 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

7 GUARUJA 1.358 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

8 GUARUJA 1.414 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

9 GUARUJA 759 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

10 GUARUJA 898 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

11 GUARUJA 1.461 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

12 GUARUJA 1.115 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

13 GUARUJA 830 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

14 GUARUJA 1.007 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

15 GUARUJA 1.490 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

16 SANTOS 524 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

17 SANTOS 856 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

18 SANTOS 927 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

19 SANTOS 935 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

20 SANTOS 1.257 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

21 SANTOS 921 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

22 SANTOS 716 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

23 SANTOS 782 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

24 SANTOS 1.040 12.000,00 3.000,00 15.000,00 

25 SANTOS 796 10.000,00 2.500,00 12.500,00 

 

TOTAIS 

  

25.338,00  

       

268.000,00  

         

67.000,00  

           

335.000,00  

                                                             
54 “Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência 

financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, 

municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem 

fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de 

assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público”. (BRASIL, FNDE) 



 
 

 

Fonte: SÃO PAULO, SEE, 2014. 

 

O repasse das verbas do PDDE, conforme ilustrado na Tabela 10, é calculado com base 

em valores fixos e per capita de acordo com as especificações das unidades escolares. 

 

Tabela 10 - Anexo I da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013 

ESPECIFICAÇÃO 
VALOR  FIXO  

(R$) 

VALOR  PER 

CAPITA (R$) 

Escola pública urbana com UEx 1.000,00 20,00 

Escola pública rural com Uex 2.000,00 20,00 

Escola privada de educação especial 1.000,00 60,00 

Escola pública urbana sem UEx - 40,00 

Escola pública rural sem UEx - 60,00 

Público alvo da educação especial em escola pública - 80,00 

Fonte: BRASIL, FNDE, 2013. 

A acessibilidade é uma questão prioritária na garantia do acesso permanência dos alunos 

PAEE no sistema escolar e exige um investimento em termos de políticas públicas de 

gestão da educação especial nas escolas do estado de São Paulo e de forma similar na 

Diretoria de Ensino – Região Santos. 

 

A maioria dos prédios das escolas estaduais da Diretoria de Ensino - Região Santos são 

antigos – alguns, considerados patrimônio histórico, são tombados -, possuem mais de 

um pavimento e não possuem banheiros adaptados, rampas de acesso ou elevadores. 

Existe um cronograma para adequação desses prédios cuja execução demanda tempo e 

submete nossos alunos com mobilidade reduzida a condições de acesso aquém daquelas 

previstas em lei. 

 

Em 2014 foi instituído pelo Governo Federal o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência – Viver sem Limite, com a meta de promover os direitos das pessoas 

com deficiência, através da criação de novas políticas públicas articuladas de acesso à 

educação; atenção à saúde; inclusão social e acessibilidade articuladas. 

 

3.3.3 Termo de Ajustamento de Conduta - Cuidadores 

 

Em 04 de janeiro de 2012, o Governador do Estado de São Paulo, decretou55 e autorizou 

                                                             
55 Decreto nº 57730, de 04/01/2012. 



 
 

 

a Secretaria da Educação a representar o Estado “na celebração de convênios com 

entidades de fins não econômicos, tendo por objeto proporcionar o atendimento e apoio 

necessários a alunos com deficiência, garantindo-lhes acesso e permanência nas escolas 

da rede estadual de ensino”. (SÃO PAULO, 2012) 

 

Após a publicação do Decreto supramencionado, todas as “entidades de fins não 

econômicos” e cujos atos constitutivos contemplassem atividades voltadas ao 

atendimento e apoio a pessoas com deficiência, foram convidadas a participar de 

reunião na Sede da Diretoria de Ensino – Região Santos, com o intuito de tomar ciência 

do Decreto nº 57.730, de 04/01/2012, dirimir dúvidas e manifestar interesse (no prazo 

de um mês a contar da data da reunião) em firmar o convênio com a SEE/SP. Decorrido 

o prazo de trinta dias, nenhuma entidade manifestou interesse em firmar o convênio 

com a SEE/SP para o fornecimento de Cuidadores. 

 

Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 57730/2012 foi definido como público-alvo para 

o estabelecimento do referido convênio:  

 

Artigo 2º - O atendimento e apoio de que trata o artigo 1º deste decreto serão oferecidos a 

alunos com limitações motoras e outras que lhes acarretem dificuldades de caráter 

permanente ou temporária no autocuidado, impedindo-os de realizar, dentre outras, 

atividades relacionadas a: 

I - alimentação;  

II - higiene bucal e íntima;  

III - utilização de banheiro;  

IV - locomoção;  

V - administração de medicamentos constantes de prescrição médica, mediante autorização 

escrita dos responsáveis, salvo nas hipóteses em que esta atividade for privativa de 
enfermeiro, nos termos da legislação de regência. (SÃO PAULO, 2012). 

 

Em 2011, já havia demanda de alunos PAEE que necessitava do atendimento de 

Cuidador. A Diretoria de Ensino – Região de Santos, à época, informou à Promotoria 

Pública do Estado de São Paulo de que não existia no quadro de servidores da SEE/SP o 

cargo/função de “tutor” e que a contratação de “cuidadores” se encontrava em fase de 

implantação pela SEE/SP. Em novembro do mesmo ano, por determinação judicial a 

Diretoria de Ensino – Região Santos firmou contrato com uma empresa para 

fornecimento de Cuidador a um aluno com paralisia cerebral. Essa conquista 

protagonizada pela família desse aluno, representou um divisor de águas no atendimento 

aos alunos PAEE. MAZZOTA (2011, p. 69) ratifica a importância da atuação das 

famílias ao afirmar que: 



 
 

 

 

Historicamente, os pais têm sido uma importante força para as mudanças no atendimento 

aos portadores de deficiência. Os grupos de pressão por eles organizados têm seu poder 

político concretizado na obtenção de serviços e recursos especiais para grupos de 

deficientes, particularmente para deficientes mentais e deficientes auditivos. (MAZZOTA, 

2011, p. 69).  

  

Em 2011, uma parceria entre a SEDPcD, a Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP), o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

(CEETPS) e a Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) ofereceu curso gratuito de 

Qualificação Básica de Cuidadores de Pessoas com Deficiência. O conteúdo do curso 

foi distribuído em oito eixos principais, sendo eles Características do Curso e Enfoque 

Integrado, Noções de Organização e Planejamento, Hospitalidade Doméstica e Pública, 

Moda Inclusiva, Direitos da Pessoa com Deficiência, Saúde Integral, Saúde da Pessoa 

com Deficiência, Síntese e Consensos. 

 

Em 18 de março de 2013 foi firmado TAC56 entre o MP de São Paulo e a Fazenda 

Pública do Estado de São Paulo, representada pelos Secretários Estaduais da Educação e 

da Saúde, que reconhecendo a ausência da função de cuidador nas escolas do Estado de 

São Paulo e, em face disso e com o objetivo de garantir o direito à educação das pessoas 

com deficiência, comprometeram-se a disponibilizar o serviço de cuidador aos alunos 

que dele necessitam. 

 

Nos termos do TAC, o Cuidador é o profissional ou prestador de serviços: 

  

[...] devidamente capacitado, que proporciona o atendimento e apoio necessários a alunos 

com deficiência, cujas limitações lhes acarretem dificuldade de caráter permanente ou 
temporário no cotidiano escolar, e que não conseguem com independência e autonomia, 

realizar, dentre outras, atividades relacionadas à alimentação, higiene  bucal e íntima, 

utilização de banheiro, locomoção, administração de medicamentos constantes de 

prescrição médica (mediante autorização escrita dos responsáveis, salvo na hipótese em que 

esta atividade for privativa de enfermeiro, nos termos da legislação). (SÃO PAULO, 2013). 

 

O público-alvo dos cuidadores, estabelecido no TAC é o mesmo definido no artigo 2º do 

Decreto nº 57730/2012, com a especificação: 

 

                                                             
56 A íntegra do referido Termo de Ajustamento de Conduta está disponibilizada e pode ser consultada em 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2013/marco_2013/2013%2003%

2018%20tac%20CUIDADOR_0.pdf. Acesso em: 16/04/2015. 

 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2013/marco_2013/2013%2003%2018%20tac%20CUIDADOR_0.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2013/marco_2013/2013%2003%2018%20tac%20CUIDADOR_0.pdf


 
 

 

O cuidador atuará, em regra, fora da sala de aula, sendo que a necessidade de seu apoio no 

interior da sala de aula, como facilitador na execução das atividades escolares, será avaliada 

pela equipe de educação especial da Diretoria de Ensino, com a participação da família, e 

somente para casos de exceção e de dependência que comprometa substancialmente, a 

realização das atividades escolares, atentando para a não interferência no trabalho 

pedagógico  e no desenvolvimento da autonomia do aluno. (SÃO PAULO, 2013). 

 

Segundo a Cláusula Quinta do TAC, os cuidadores deverão atender a toda criança e 

adolescente que dele necessitar, tanto no período de escolarização quanto no 

contraturno, nas salas de recursos ou onde se realizar o AEE, inclusive quando o AEE 

seja oferecido por entidades conveniadas ou contratadas a qualquer título pelo Estado. 

 

O início do exercício das funções de cuidador dependeria de prévia capacitação e a 

SEE/SP assumiria a obrigação de disponibilizar o cuidador devidamente capacitado, 

para a rede estadual de ensino até o final do primeiro semestre de 2013 e poderia contar 

com o apoio técnico da Secretaria de Estado da Saúde sempre que necessário. A 

supervisão permanente da capacitação dos Cuidadores será de responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Saúde e da Educação. 

 

Na prática, ao firmar o contrato de prestação de serviços a empresa contratada tem o 

dever de comprovar documentalmente que os profissionais que atuarão como 

cuidadores nas Escolas Estaduais foram capacitados nos termos das exigências 

contratuais. Mensalmente as informações sobre os cuidadores são repassadas pelas 

Diretorias de Ensino ao Órgão Central e encaminhadas ao MP Estadual. 

 

Foi fixada no TAC em epígrafe a proporção máxima de um cuidador para até três alunos 

por período. 

 

Em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta, a SEE/SP realizou em 2013 o 

levantamento dos novos alunos com deficiência matriculados, com a prerrogativa de 

contratação de novos cuidadores para o atendimento da demanda.  

 

Segundo informações obtidas no Centro de Administração e Finanças da Diretoria de 

Ensino – Região Santos, em 25/10/13 13 (treze) alunos PAEE eram atendidos por 7 

(sete) cuidadores devidamente qualificados. 

 



 
 

 

A partir de 2014, a SEE/SP se comprometeu a disponibilizar, na rede estadual de ensino, 

o cuidador a toda criança ou adolescente com deficiência que dele necessitar, no turno e 

contra turno, entretanto devido à morosidade do processo licitatório, o atendimento a 

alguns alunos chegou a demorar seis meses, prazo inaceitável para quem necessita dos 

serviços.  

  

3.3.4 Necessidades de desenvolvimento de políticas públicas para atender pessoas 

com deficiência auditiva 

 

Em 16 de setembro de 2009 foi publicada a Resolução SE nº 38, que dispõe sobre a 

admissão de docentes com qualificação na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, nas 

escolas da rede estadual de ensino. 

 

Nos termos dos § 1º e § 2º, do artigo 1º, da Resolução SE nº 38: 

 

Artigo 1º - As unidades escolares da rede estadual de ensino incluirão em seu quadro 

funcional, docentes que apresentem qualificação e proficiência na Língua Brasileira de 

Sinais - Libras, quando tiverem alunos surdos ou com deficiência auditiva, que não se 

comunicam oralmente, matriculados em salas de aula comuns do ensino regular. 

§ 1º - Os docentes a que se refere o caput deste artigo atuarão na condição de interlocutor 

dos professores e dos alunos, nas classes e/ou nas séries do ensino fundamental e médio, 

inclusive da educação de jovens e adultos (EJA). 

§ 2º - A admissão do docente interlocutor da LIBRAS/Língua Portuguesa assegurará, aos 

alunos surdos ou com deficiência auditiva, a comunicação interativa professor-aluno no 

desenvolvimento das aulas, possibilitando o entendimento e o acesso à informação, às 

atividades e aos conteúdos curriculares, no processo de ensino e aprendizagem. (SÃO 

PAULO, 2009).  

 

Em 2013 a SEE/SP ofereceu curso de LIBRAS online para alunos da Rede Pública com 

carga horária de 80 horas.  

 

Na primeira edição do curso puderam se inscrever os Profissionais do CAPE e 

Profissionais da SEE/SP conforme base da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos 

(CGRH) de março de 2014 e em exercício nos quadros e cargos/funções constantes no 

Quadro 46. No mesmo ano a SEE/SP ofereceu 50.000 (cinquenta mil) vagas no curso de 

LIBRAS online, com carga horária total de 90 horas, distribuídas em dois módulos.  

 

 



 
 

 

Quadro 46 - Servidores público-alvo do curso de LIBRAS online 

Quadro Magistério (QM): 

Profissionais do QM em exercício nos órgãos centrais: diretorias de ensino (DE), 

coordenadorias e gabinete; 

Supervisor de ensino, preferencialmente o responsável pela Educação Especial; 

Professor-coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP); 
Diretor de unidade escolar; 

Vice-diretor; 

Vice-diretor da Escola da Família; 

Professor-coordenador (PC); 

Professor-coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica (PCAGP); 

Professor de Educação Básica (PEB); 

PEB da Sala de Leitura; 

PEB da Sala de Recurso; 

Professor Interlocutor; 

Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC). 

Quadro de Apoio Escolar (QAE): 

Gerente de Organização Escolar (GOE); 
Agente de Organização Escolar (AOE). 

Fonte: SÃO PAULO, 2014. 

 

Na 2ª edição do curso puderam se inscrever todos os servidores da SEE/SP em exercício 

em quaisquer cargos ou funções dos três quadros da SEE/SP (Quadro do Magistério – 

QM, Quadro de Apoio Escolar – QAE e Quadro da Secretaria da Educação – QSE), 

conforme base da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos (CGRH) de abril de 

2014, com exceção dos inscritos na 1ª edição de 2014 desse curso.  

 

Apesar da oferta de cursos pela SEE/SP, ainda existe uma demanda reprimida de 

interlocutores de LIBRAS e outro entrave está relacionado ao suposto baixo nível de 

proficiência em LIBRAS atribuído a determinados interlocutores por familiares de 

alguns alunos surdos. 

3.3.5 Insuficiência do atendimento educacional a portador de “amiotrofia espinhal” 

 

Em outubro de 2013, a Diretoria de Ensino foi acionada pela mãe de um aluno com 

distrofia espinhal progressiva, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

Escola Municipal e que no ano de 2014 iniciaria o Ensino Médio na Rede Estadual. 

 

O referido aluno respira com o auxílio de equipamentos desde aproximadamente os 2 

anos de idade (via traqueostomia) e, em função das limitações de locomoção era 

assistido por professores da Rede Municipal em sua residência. 

 



 
 

 

A mãe do aluno solicitou que o Estado fornecesse atendimento similar àquele 

disponibilizado pela prefeitura a partir do início do ano letivo de 2014. Nesse sentido, a 

referida mãe foi informada sobre os recursos disponibilizados pela SEE/SP, mas a 

mesma informou que para o adolescente sair de casa era necessário que fosse 

transportado em uma ambulância equipada com UTI. 

 

Com o intuito de assegurar ao referido aluno o direito à educação, a equipe de educação 

especial solicitou ao Dirigente Regional que a demanda fosse enviada à Consultoria 

Jurídica da SEE/SP e ao CAESP, tendo em vista o atendimento do solicitado. A mãe do 

aluno, formalizou a solicitação de “atendimento domiciliar pedagógico” para o 

adolescente, encaminhando e-mail ao Gabinete da Diretoria de Ensino – Região Santos 

com as cópias digitalizadas de inúmeros relatórios médicos. A referida solicitação foi 

protocolada. Na última dezena do mês de outubro, a Diretoria de Ensino – Região 

Santos, encaminhou ofício ao Chefe de Gabinete da SEE/SP, solicitando orientações 

relativas ao: “atendimento educacional na residência, tendo em vista a limitação de 

locomoção do aluno”, “disponibilização de Cuidador”, “ambulância equipada com UTI 

para transporte do aluno” e “fornecimento educacional similar que era concedido ao 

aluno pela Rede Municipal de Ensino; 

 

Em dezembro de 2013 e à luz dos artigos 1º e 2º da Deliberação CEE nº 59/2006, da 

Indicação CEE nº 60/2006 e dos artigos 7º e 8º da Deliberação CEE nº 68/2007, o 

CAESP se manifestou informando que “a política de atendimento domiciliar do Estado 

de São Paulo prevê a parceria entre a escola onde o aluno deverá ser matriculado e a 

família para o desenvolvimento do projeto pedagógico que atenda às necessidades do 

aluna como, por exemplo, disponibilização de materiais, registro das atividades feitas 

em casa entre outros” e complementou  informando que “a disponibilização de cuidador 

se dá somente com o aluno dentro da escola e prevê apenas cuidados na higiene pessoal, 

alimentação e locomoção. Para atendimentos específicos como aspiração de TQT 

(traqueostomia), vias aéreas superiores e boca é necessário um profissional formado em 

Fisioterapia ou Enfermagem com equipamentos e local esterilizados. Sabemos que a 

escola não é um local adequado para fazer esse procedimento, pois pode causar 

infecções nas vias respiratórias da aluna e consequentemente problemas graves de 

saúde. No caso do pedido de ambulância não é competência da Secretaria de Educação 

e sim da Secretaria da Saúde, sugerimos que os pais entrem em contato com a mesma. 



 
 

 

(CAESP, 2013). 

 

Em janeiro de 2014, o aluno foi matriculado na 1ª Série do Ensino Médio de uma 

unidade Escolar da Rede Estadual, no período matutino. No primeiro dia letivo a Equipe 

da Educação Especial compareceu à Unidade Escolar e orientou a direção da escola 

sobre os procedimentos necessários para atendimento ao aluno, solicitou o fornecimento 

dos materiais de uso didático-pedagógico disponíveis e efetuou a entrega do KIT do 

Ensino Médio na residência do adolescente. 

 

Somente em abril de 2014, a pedido de um deputado federal acionado pela mãe do 

aluno, foram solicitadas à Diretoria de Ensino – Região Santos, todas as informações 

possíveis sobre o caso, visando obter junto à Coordenadoria competente, a forma de 

atendimento imediato ao caso.  

 

Após fornecer (em outra instância) todas as informações possíveis sobre o caso, ficou 

estabelecido que uma vez comprovada a deficiência, a Administração tem obrigação de 

prestar devido atendimento domiciliar conforme prevê a Deliberação CEE nº 59/2006, 

visto ser este direito do aluno consagrado na Constituição Federal. Deste modo, estudos 

foram promovidos para definição da aplicação deste atendimento domiciliar, à vista da 

Legislação, no caso, Resolução SE nº 81/2011 que estabelece diretrizes para a 

organização curricular do Ensino Fundamental e do Ensino Médio nas escolas estaduais, 

assim como Resolução SE 75/2013, norteada do processo anual de atribuição de 

classes/aulas. Assim, considerando a supracitada Legislação e Currículo da SEE/SP, 

esclarecemos que o referido atendimento deverá ser efetuado por quatro docentes, cada 

qual responsável por ministrar aulas em uma área específica constante da Matriz 

Curricular, ou seja, Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas 

Tecnologias. A disciplina de Educação Física deverá ser adaptada com jogos lúdicos 

relacionadas aos temas pertinentes à área, se possível. O número de aulas a serem 

atribuídas deverá ser correspondente ao determinado na Matriz Curricular para o Ensino 

Médio, sendo que a contratação dos profissionais deverá privilegiar, preliminarmente, 

os docentes classificados na referida unidade escolar, cujas aulas deverão ser pagas a 

título de carga suplementar e, caso não haja esta possibilidade deve-se seguir os trâmites 

legais de Atribuição de aulas definidos na Resolução SE nº 75/2013. Caberá, a Diretoria 



 
 

 

de Ensino Região – Santos, através da Supervisão, acompanhar com a Direção da 

Unidade Escolar junto à família da aluna a organização, horários diários mais 

convenientes para se ministrar as aulas e demais adequações que se fizerem necessárias. 

Por fim, alertamos que o acerto da vida escolar da aluna seja efetuado de forma a 

garantir sua matrícula para o ano de 2014 e que o atendimento pedagógico domiciliar 

seja efetuado de imediato, observando o Calendário Escolar”. (SÃO PAULO, 2014) 

 

O caso acima ilustra as dificuldades no atendimento aos alunos PAEE, e a morosidade 

do sistema em meio a procedimentos que escapam a uma política planejada e que sejam 

de fato pública e não uma ação aleatória apenas desencadeada em função do prestigio de 

um membro do poder legislativo federal. Todo o processo demorou aproximadamente 6 

meses. O aluno ficou sem aulas durante o primeiro bimestre, até que por vias não 

convencionais (no caso a intervenção de um Deputado Federal que representa São Paulo 

em Brasília) a questão foi solucionada e mais uma porta se abriu para os alunos PAEE 

que ingressarão na Rede Pública Estadual de São Paulo. Certamente poderíamos 

indagar sobre outros alunos e suas famílias em situação semelhante, não apenas no 

estado de São Paulo, que não disponham desse expediente para ver garantido seu direito 

à educação pública de qualidade. 

 

3.3.6 Fim dos Convênios com as APAEs de Cubatão e Guarujá 

 

As APAES instaladas nos Municípios de Cubatão e Guarujá e conveniadas com a 

SEE/SP tiveram suas prestações de contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do 

Estado em 2011 e não puderam renovar os respectivos Convênios. A APAE de Cubatão 

está com as atividades paralisadas temporariamente e a APAE de Guarujá, intitulada 

“Escola de Educação Especial Somos Capazes” teve uma queda no número de alunos e 

classes no ano de 2013 e a partir de 2014 teve um aumento no número de matrículas, 

conforme demonstrado no Quadro 47. A APAE de Santos, aberta em 1995 e a mais 

antiga das APAEs da região, tem convênio firmado com a Prefeitura Municipal de 

Santos e a APAE de Bertioga iniciou atividades em 2011 e atualmente atende 42 

(quarenta e dois) alunos.  

 



 
 

 

Quadro 47 – Oferta de Classes e número de alunos matriculados nas APAEs na Região Santos 

ANO 

APAE DE 

BERTIOGA 

APAE DE  

CUBATÃO 

APAE DE  

GUARUJÁ 

APAE DE  

SANTOS 
Nº 

CLASSES 

Nº 

ALUNOS 

Nº 

CLASSES 

Nº 

ALUNOS 

Nº 

CLASSES 

Nº 

ALUNOS 

Nº 

CLASSES 

Nº 

ALUNOS 

2003 - - 17 160 29 207 - - 

2004 - - 16 160 32 230 - - 

2005 - - 16 159 31 220 12 79 

2006 - - 16 191 28 204 - - 

2007 - - 16 161 34 208 14 99 

2008 - - 13 170 31 204 13 101 

2009 - - 13 164 31 201 13 117 

2010 - - 12 135 21 160 15 111 

2011 6 58 9 70 14 100 14 99 

2012 5 48 8 48 15 100 15 99 

2013 6 53 - - 12 62 14 96 

2014 5 44 - - 12 129 18 107 

2015 6 42 - - 14 148 20 117 

Fonte: São Paulo, PRODESP, 2015. 

 

Em consulta feita ao cadastro de alunos da PRODESP, calculamos a faixa etária média 

de 13 (treze) alunos matriculados em 2 (duas) classes da APAE de Cubatão no ano de 

2012, o que corresponde a aproximadamente 27 % (vinte e sete) do total de alunos 

matriculados no ano de 2012. Constatamos que a idade média desses alunos era de 

aproximadamente 27 anos. Sete alunos da amostra já possuíam idade igual ou superior a 

30 anos, e deixariam de ser contemplados pelo convênio entre a SEE/SP e as 

instituições especializadas, sendo encaminhados para o programa da Secretaria do 

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEADS).  

 

3.3.7 APE nas Escolas que Aderiram ao Programa de Ensino Integral 

 

A Resolução SE nº 61/2014 prevê a oferta de APE aos alunos matriculados em escolas 

com funcionamento em período estendido, entretanto, até o momento não foi expedida 

regulamentação específica para as escolas que aderiram ao Programa de Ensino Integral 

(PEI57). 

 

Com o intuito de prevenir e resguardar a SEE/SP de futuras ações judiciais, a equipe de 

educação especial solicitou que fosse encaminhada consulta às instâncias superiores no 

                                                             
57 O Programa de Ensino Integral foi instituído pela Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, 

alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012. Utilizaremos a sigla PEI ao longo 

da dissertação. 



 
 

 

sentido de dirimir dúvidas a respeito do Atendimento Educacional Especializado aos 

alunos público-alvo da educação especial (PAEE) matriculados no PEI da EE “Luz 

Divina”58. 

 

Até a implantação do PEI no ano de 2015, a EE “Luz Divina” oferecia APE, sob a 

forma de Salas de Recursos, para atendimento à demanda de alunos com deficiência 

auditiva e intelectual, da própria unidade escolar e de outras unidades escolares 

estaduais localizadas no Município. A EE “Luz Divina” possui alunos PAEE, 

regularmente matriculados e que prescindem de Atendimento Educacional 

Especializado em Sala de Recurso. 

 

No ano de 2015 as Salas de Recurso foram remanejadas para a EE “Arquiteta Delfina 

Perez” e os alunos PAEE matriculados na EE “Luz Divina” deixaram de receber APE. 

 

No final de janeiro de 2015, o Dirigente Regional de Ensino e a Equipe de Educação 

Especial da Diretoria de Ensino - Região Santos, foram notificados e compareceram à 

Promotoria de Justiça para prestar declarações ao Promotoria de Justiça sobre o 

fornecimento de atendimento educacional especializado a um aluno, matriculado no 6º 

ano da EE “Luz Divina”, não alfabetizado, cadastrado e diagnosticado com TEA. 

 

O PEI oferecido na EE “Luz Divina” possui 9 (nove) alunos PAEE matriculados, sendo 

que 2 (dois) alunos possuem TEA, 2 (dois) alunos possuem deficiência múltipla e os 

demais possuem deficiência intelectual. Todos os alunos PAEE, com exceção de um 

aluno oriundo da rede pública municipal, eram atendidos nas Salas de Recurso da EE 

“Luz Divina” no ano de 2014. 

 

O questionamento às instâncias superiores tinha como objetivo dirimir dúvidas e 

regularizar o APE aos alunos PAEE e foram encaminhadas as seguintes questões: 

 É possível que as professoras especialistas e as Salas de Recurso 

remanejadas para a EE “Arquiteta Delfina Perez” sejam mantidas na EE 

“Luz Divina”, já que existe espaço físico para a manutenção das referidas 

Salas? 

                                                             
58 Os nomes EE “Luz Divina” e EE “Arquiteta Delfina Perez” são fictícios e foram escolhidos para 

preservar os nomes reais das escolas. 



 
 

 

 

Em resposta à consulta fomos informamos de que a situação relatada poderia ser 

regularizada conforme prevê o § 4º do artigo 4º da Resolução SE 67/2014, podendo 

haver no âmbito da unidade escolar do PEI, apenas com utilização de espaço físico, sem 

a abrangência do referido Programa, além de classes do ensino regular, em 

funcionamento no período noturno, também o desenvolvimento de outros programas 

e/ou projetos da Pasta e a oferta do serviço de atendimento especializado, destinado ao 

público-alvo da Educação Especial. Os programas/projetos da Pasta em 

desenvolvimento na escola do PEI, bem como a oferta de atendimento especializado, de 

que trata o caput deste artigo, serão vinculados a outra(s) unidade(s) escolar(es), em 

termos de organização e infraestrutura didático-pedagógica e também de classificação 

dos servidores que neles atuarem. (SÃO PAULO, 2014). 

 

A questão foi temporariamente resolvida até que iniciadas as obras de adequação da 

infraestrutura física da EE “Luz Divina” para atendimento às demandas do PEI, as Salas 

de Recurso foram definitivamente remanejadas para a EE “Arquiteta Delfina Perez” e 

os alunos PAEE da EE “Luz Divina” provavelmente serão atendidos em regime de 

inerência ou se deslocarão até a EE “Arquiteta Delfina Perez” para dar continuidade ao 

Atendimento Pedagógico Especializado. De qualquer forma, tal solução encontrada é 

paliativa e pode ser interpretada como uma forma de exclusão se mantida por prazo 

longo ou indeterminado. 

 

 

 

 



 
 

 

4. Considerações 

 

Ao longo da pesquisa, procuramos sintetizar parte da literatura sobre a educação 

especial, bem como mapear os aportes legais – não apenas nacionais, mas também os 

marcos legais internacionais – que informam e, de certa forma condicionam a 

abordagem plural do tema em função das diversas mudanças de abordagens que cada 

vez precisam e qualificam a compreensão das características e diferentes demandas do 

PAEE em sua diversidade e, para além dela a própria garantia do pleno direito à 

educação por quem quer que seja.  

 

Procuramos também avançar na abordagem preliminar de uma política especifica e 

localizada, como é caso da Diretoria de Ensino -  Região Santos, vinculada à Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo.  Partindo da concepção ampla de que uma política 

pública não se dá apenas em função daquilo que foi planejado e previsto pelas instancias 

centrais de gestão, é importante reconhecer que uma política educacional compreende 

diferentes etapas ou ciclos que podem condicionar sua implementação e até mesmo sua 

efetividade no contexto da prática, bem como os seus resultados e eventuais efeitos 

(MAINARDES, 2006).  

 

Reconhecemos assim que as Diretorias de Ensino e as Unidades Escolares - em meio a 

suas características próprias e peculiares -  dispõem de uma considerável autonomia na 

maneira de encampar uma determinada política educacional, não se configurando em 

mera executora de deliberações, mas constituindo uma instancia de reação e 

reinterpretação das políticas e ações de gestão na qual se vê envolvida (MARTINS, 

2008). Nesse sentido, a presente investigação aponta a necessidade de se investigar a 

fundo e refletir sobre o tipo de autonomia que é exercido pelas escolas e seus 

profissionais em meio a suas condições especificas de trabalho e formação profissional 

a partir das ações de gestão e da política, em si mesmas passiveis de análise, reflexão e 

crítica. 

 

Apesar das dificuldades e entraves é possível reconhecer avanços na execução de uma 

política de educação inclusiva, ainda que sob a pressão e atuação determinante de 

instancias exteriores à gestão, em especial as normativas do MP que zela pela garantia 



 
 

 

dos direitos inalienáveis na Constituição Federal vigente alinhada à observação da 

declaração universal dos Direitos Humanos. Em termos de uma política pública de 

atendimento às pessoas com deficiência podemos reconhecer conquistas importantes e 

inéditas no âmbito da diretoria de ensino – região Santos. Contudo há ainda um longo e 

árduo caminho a percorrer. 
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Anexo 1 - Dados individuais do Alunos com Surdez/Deficiência Auditiva – Anexo I (Primeira Parte) 
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Anexo 2 - Dados individuais do Alunos com Surdez/Deficiência Auditiva – Anexo I (Segunda Parte) 
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Anexo 3 - Dados individuais do Alunos com Surdez/Deficiência Auditiva – Anexo I (Terceira Parte) 
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Anexo 4 – Avaliação Inicial do Aluno com Deficiência Física – Anexo I (Primeira Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 



 
 

 

Anexo 5 – Avaliação Inicial do Aluno com Deficiência Física – Anexo I (Segunda Parte) 
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Anexo 6 – Avaliação Inicial do Aluno com Deficiência Física – Anexo I (Terceira Parte) 
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Anexo 7 – Avaliação Inicial do Aluno com Deficiência Física – Anexo I (Quarta Parte) 
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Anexo 8 – Avaliação Inicial do Aluno com Deficiência Física – Anexo I (Quinta Parte) 
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Anexo 9 – Avaliação Inicial do Aluno com Deficiência Física – Anexo I (Sexta Parte) 
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Anexo 10 – Plano de Atendimento Individual do Aluno com Deficiência Física – Anexo II (Primeira Parte) 
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Anexo 11 – Plano de Atendimento Individual do Aluno com Deficiência Física – Anexo II (Segunda Parte) 
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Anexo 12 – Autorização para Cuidador - Aluno com Deficiência Física – Anexo III  

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 

 



 
 

 

Anexo 13 - Avaliação Inicial – Aluno com Deficiência Intelectual – Anexo I – (Primeira Parte) 
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Anexo 15 - Avaliação Inicial – Aluno com Deficiência Intelectual – Anexo I – (Terceira Parte) 
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Anexo 23 - Registro de Adaptação Curricular – Aluno com Deficiência Intelectual - Anexo III (Segunda Parte) 
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Anexo 24 - Registro de Adaptação Curricular – Aluno com Deficiência Intelectual - Anexo III (Terceira Parte) 
e Orientações Gerais para Expedição do Certificado de Terminalidade Específica - Anexo IV (Primeira Parte) 
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Anexo 25 - Orientações Gerais para Expedição do Certificado de Terminalidade Específica - Anexo IV 

(Segunda Parte) e Relatório Individual do Aluno Indicado à Terminalidade Específica – Anexo V  

(Primeira Parte) - Aluno com Deficiência Intelectual 
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Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 



 
 

 

Anexo 31 – Avaliação Funcional – Aluno com Deficiência Visual – Anexo II (Primeira Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 



 
 

 

Anexo 32 – Avaliação Funcional – Aluno com Deficiência Visual – Anexo II (Segunda Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 



 
 

 

Anexo 33 – Plano de Atendimento Individual – Aluno com Deficiência Visual – Anexo III (Primeira Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 



 
 

 

Anexo 34 – Plano de Atendimento Individual – Aluno com Deficiência Visual – Anexo III (Segunda Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 



 
 

 

Anexo 35 – Plano de Atendimento Individual – Aluno com Deficiência Visual – Anexo III (Terceira Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 36 – Avaliação Inicial do Aluno – TEA – Anexo I – (Primeira Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 



 
 

 

Anexo 37 – Avaliação Inicial do Aluno – TEA – Anexo I – (Segunda Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 



 
 

 

Anexo 38 – Avaliação Inicial do Aluno – TEA – Anexo I – (Terceira Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 



 
 

 

Anexo 39 – Avaliação Inicial do Aluno – TEA – Anexo I – (Quarta Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 



 
 

 

Anexo 40 – Avaliação Inicial do Aluno – TEA – Anexo I – (Quinta Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 



 
 

 

Anexo 41 – Avaliação Inicial do Aluno – TEA – Anexo I – (Sexta Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 



 
 

 

Anexo 42 – Avaliação Inicial do Aluno – TEA – Anexo I – (Sétima Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 



 
 

 

Anexo 43 - Ficha de Acompanhamento Diário do Aluno – TEA – Anexo III (Primeira Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 



 
 

 

Anexo 44 - Ficha de Acompanhamento Diário do Aluno – TEA – Anexo III (Segunda Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 



 
 

 

Anexo 45 – Orientações Gerais para Expedição do Certificado de Terminalidade Específica – TEA - Anexo IV  

(Primeira Parte) 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 



 
 

 

Anexo 46 – Orientações Gerais para Expedição do Certificado de Terminalidade Específica – TEA - Anexo IV  

(Segunda Parte) e Relatório Individual do Aluno Indicado à Terminalidade Específica – Anexo V 

(Primeira Parte) 
 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 



 
 

 

Anexo 47- Relatório Individual do Aluno Indicado à Terminalidade Específica – Anexo V 

(Segunda Parte) e Certificado de Terminalidade Específica – Anexo VI  
 

 

Fonte: São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 


