
 

 

                  

 EDUCAÇÃO PARA TODOS NO PARADIGMA DA INCLUSÃO: avanços e desafios da 

Educação Especial no Município de Niterói 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como propósito analisar, a partir de 
marcos teóricos - legais e observações empíricas, a 
configuração da Política de Educação Especial no Município de 
Niterói em interface com a Política Nacional de Educação no 
Brasil enquanto Política Pública Social. Para tanto serão 
apontados avanços e desafios no Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) e na formação profissional, enquanto 
instrumentos de concretização do direito social da educação 
para todos. 
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ABSTRACT 
 
This article aims to analyze, from theoretical - legal frameworks 
and empirical observations, the configuration of the Special 
Education Policy in the city of Niterói come together with the 
National Policy on Education in Brazil while Public Policy 
Social. For that will be outlined progress and challenges in the 
Educational Service Specialist (ESA) and the teacher training, 
while achieving instruments of social right of education for all. 
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O presente artigo teve por interesse o tema da Política de Educação Especial no 

Município de Niterói, na proposta da Educação Inclusiva. Sendo assim objetiva-se provocar 

algumas reflexões sobre o tema, dialogando com informações contidas em textos, 

documentos, relatórios e estudos de pesquisadores acadêmicos e educadores que também 

abordam a temática. Além de contar com minha experiência empírica de professora que 

atua na referida Coordenação de Educação Especial do Município de Niterói. 

O trabalho está estruturado em três momentos: Primeiro será apresentado uma 

breve trajetória histórica da Política de Educação no Brasil até a consolidação da educação 

enquanto direito público subjetivo; no segundo momento será tratado da configuração da 

Política Nacional de Educação Especial; em seguida será feita uma análise acerca de 

alguns avanços e desafios da Política de Educação Especial no Município de Niterói no que 

se refere ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a Formação Profissional. Por 

fim, algumas considerações acerca das potencialidades e /ou limites destes elementos 

enquanto instrumentos fundamentais para a concretização do direito a educação de alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) em uma escola regular. 

 

2. A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS- 

BREVE RESGATE HISTÓRICO. 

 

 A fim de melhor entender o tema discutido nesse trabalho, faz-se necessário resgatar 

e refletir sobre a forma como a educação foi se consolidando ao longo do tempo no Brasil.  

Em nossa terceira Constituição Federal de 1934, escrita após o golpe de 1930, a 

educação aparece pela primeira vez enquanto direito de todos devendo ser ministrada pelas 

famílias e poderes públicos. Provavelmente influenciada pela tendência a 

constitucionalização de questões socioeconômicas da época em tela, conforme salienta 

Souza (2005). Pela primeira vez também se define a vinculação de recursos públicos para a 

educação, onde caberia a União e Municípios 10% dos seus recursos em investimentos e 

aos Estados e Distrito Federal nunca menos de 20%. Desde então a educação é o único 

direito social garantido em todas as constituições seguintes.  

Observa-se que na mesma época histórica acontece no Brasil pela primeira vez dois 

fatores de suma importância, o primeiro: do direito a educação e o segundo: da definição de 

recursos públicos para a mesma. Embora no primeiro governo de Vargas existisse uma forte 

restrição dos direitos políticos, as primeiras experiências com direitos sociais mais amplos 

emergiam nesse período(embora ainda bastante regulados). Havia uma maior participação 



 

 

                  

do Estado tanto na economia, quanto nos “problemas” sociais, assim a educação começou 

a se consolidar.  

Outro quase consenso na literatura sobre o papel da política social no pós 
30 é o modo como ela foi utilizada como instrumento de integração das 
massas trabalhadoras urbanas ao projeto político do Estado(...) (GÓIS.2013 
P.18) 

 
Em 1961, surge a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que 

atribui a União à responsabilidade pela Política Nacional de Educação. Na constituinte 

seguinte, a de 1967, mais uma vez a vinculação de receitas foi eliminada, porém mantendo 

a responsabilidade do poder público na gratuidade para o primário, e mesmo sem as 

receitas, ainda o ampliou de 4 para 8 séries. O acesso foi ampliado, sem o devido 

financiamento para concretizar a política, em contrapartida nesse mesmo cenário 

institucionaliza-se a possibilidade do poder público conceder amparo técnico e financeiro ao 

setor privado inclusive sob modalidade de bolsa, beneficiando-se dos serviços públicos.  

 No final da década de 80 ocorre um marco político de extrema importância no que se 

refere à educação. Com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 a educação 

passa a ser instituída enquanto direito social de todos os cidadãos e dever do Estado 

devendo ser oferecida gratuitamente. Pela primeira vez na história a educação se configura 

enquanto política pública de corte social que visa à promoção social.  No pós 1988 a 

Educação se consolida enquanto política pública social, garantida pelo Estado como 

componente intrínseco da cidadania. Conforme Castro (2012, p.7), “ A Educação enquanto 

principal componente da ideia de promoção social, foi uma das politicas que primeiro se 

instituiu de aparato profissional para ofertar serviços como objeto de política pública”.  

Para além do avanço na constituição de um direito e na garantia do mesmo, a CF 

1988 trouxe outras inovações no que concerne a gestão da educação básica.  Estabeleceu 

à estrutura administrativa, o financiamento, a organização do regime de colaboração entre 

os entes federados.  A gestão educacional composta por três subsistemas: Federal, 

Estadual e Municipal com responsabilidades diferentes e em regime de cooperação. Gestão 

bastante descentralizada na execução, porém com grande importância dada ao Governo 

Federal. A constituinte de 88 adotou enquanto sistema federativo, o princípio da 

descentralização da execução das políticas, cabendo a União na política de educação, à 

função normativa, legislando exclusivamente sobre leis e diretrizes da Educação Nacional. 

As críticas à descentralização aparecem com relação ao fato do Ministério da 

Educação (MEC) definir as diretrizes para todo o sistema educacional com uniformidade na 

política, fazendo com que alguns críticos intitulem esse fenômeno como descentralização 

tutelada porque a descentralização fica restrita apenas a execução, e ainda assim 

cumprindo normas ditadas pelo MEC. 



 

 

                  

Portanto, esse modelo poderia ser denominado descentralização tutelada, 
na qual são restritos mecanismos e canais de participação dos outros níveis 
do governo e da sociedade civil organizada em todas as etapas do 
processo, inclusive da concepção e do planejamento das políticas. Outra 
limitação ao processo de descentralização diz respeito à própria cultura 
política brasileira, que evidencia incipiente organização da sociedade civil. 
Pelo modelo adotado, caberia aos conselhos municipais o desempenho da 
função de controle sobre uso dos recursos e prestação. (IPEA; 2009 p. 33) 

 

 A Constituição definiu em seu artigo 212 o aspecto fundamental para que a política 

de educação fosse consolidada, o financiamento. Assim definiu as alíquotas da União 

(nunca menos que 18%), Estados, Distrito Federal e Municípios (25%). Essa estrutura foi 

alterada com a instituição do FUNDEF2 em 1997. Em 2006 novas mudanças ocorreram, 

houve a substituição do FUNDEF pelo FUNDEB3 O FUNDEB foi fundamental para criar 

condições para obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio e expansão da educação 

infantil, numa política que englobasse todo ensino básico (que já se constituía direito de 

todos) e não só o fundamental como historicamente sempre fora. Com relação ao FUNDEB 

as receitas dos municípios ampliaram-se consideravelmente, e as transferências das 

receitas do estado para o município aceleraram a municipalização do ensino fundamental. 

Podemos observar nesse breve resgate histórico o quanto à educação ao longo do 

tempo avançou e retrocedeu no que concerne à destinação e vinculação de recursos, sendo 

bastante instável até se configurar da forma que está hoje. Também é notório que apesar de 

lenta, a importância dada aos diversos segmentos (educação infantil e ensino médio) vem 

avançando tanto na oferta, quanto na destinação de recursos e obrigatoriedade de ensino, 

embora não estejamos problematizando nesse momento a questão da qualidade do ensino. 

 

3. O DESENHO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

 

A Política Nacional de Educação Especial construiu-se muito timidamente, em 

interface com a Política de Educação Nacional. Os procedimentos implementados dirigem-

se especialmente aos sujeitos com deficiência, uma vez que são eles que foram (ou ainda 

são) historicamente excluídos não só da sociedade como também da educação escolar. 

                                                           
2
 Substituído pelo FUNDEB em 2006. 

3
 É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito 

Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes 
dos impostos e transferências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vinculados à 
educação por força do disposto no Art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda 
compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no 
âmbito de cada estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 
Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na 
educação básica. 



 

 

                  

  Vimos uma primeira aparição em 61 na primeira LDB, onde já previa a educação 

para “alguns excepcionais”, na perspectiva integracionista. Durante a construção da LDB de 

1961 foi atribuída a União à responsabilidade pela Política Nacional de Educação e embora 

em seu art.2º afirmasse que a mesma era direito de todos, no que se refere à Educação de 

pessoas com deficiência,  seu TÍTULO X - Da Educação de Excepcionais deixava claro que: 

“Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema 

geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. (Revogado pela Lei nº 9.394, de 

1996)” (LDB; 1961) 

Desta forma a Educação Especial, anteriormente chamada Educação Excepcional, 

se constituía direitos de alguns, após uma avaliação subjetiva de sua possibilidade (ou não) 

de efetivação, obedecendo e se enquadrando ao sistema geral de educação na perspectiva 

da integração4.  

Com a constituinte de 88 no Art.208, inciso III surge outra novidade para as pessoas 

deficientes, a possibilidade de estudarem não só em escolas especiais, mas terem o direito 

de estudar preferencialmente na rede regular, mediante garantia de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) pelo Estado. 

Aos poucos com a constituição de 88 e a LDB de 96, que previam direitos de todos 

e lançavam uma perspectiva inclusiva de cooperação, respeito e valorização das diferenças, 

a Política Nacional de Educação Especial veio se construindo objetivando garantir: “acesso, 

a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência”. Nesse aspecto, podemos 

dizer que a política de Educação como um todo tem permitido a inclusão de grupos cada 

vez maiores e mais diversificados nas escolas, fazendo valer o direito de todos sem 

exceção, (embora nesse momento estejamos falando apenas da questão do acesso). 

As Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva são ditadas pelo MEC. Na execução direta da política, os Estados e Municípios 

tem autonomia para traçar suas estratégias desde que sigam as orientações da Política 

Nacional vigente.  

Alguns marcos políticos-legais da Educação Especial na perspectiva da educação 

inclusiva foram fundamentais para a efetivação na prática da Política de Educação Especial 

como, por exemplo:  

 

 LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 mudança de 

perspectiva da integração para inclusão 

                                                           
4
 A integração prevê que os alunos com deficiência sejam integrados em salas de aula na medida em 

que demonstrarem condições para acompanhar a turma.  
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11618964/art-88-da-lei-de-diretrizes-e-base-de-1961-lei-4024-61
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96


 

 

                  

. 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

 

 RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009 

Art. 1º Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas 

de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 

classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais 

ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede 

pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos. 

Art. 8º Serão contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB, de 

acordo com o Decreto nº 6.571/2008, os alunos matriculados em 

classe comum de ensino regular público que tiverem matrícula 

concomitante no AEE. 

 Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva - MEC / 2008. 

 

Diante do exposto, é possível concluir que já existe no Brasil um arcabouço jurídico-

institucional pró-inclusão considerável, independentemente do juízo de valor que se possa 

fazer a seu respeito. Apesar do Brasil não carecer de leis, regulamentações, decretos e 

portarias que validam a obrigatoriedade de inclusão de todas as crianças e jovens no 

processo educacional formal, somente a lei não garante qualidade na aprendizagem, 

acessibilidade a recursos pedagógicos e percurso escolar diferenciado a partir de 

necessidades específicas de cada aluno. 

Fundamentada nos marcos legais e princípios pedagógicos da igualdade de 

condições de acesso à participação em um sistema educacional inclusivo, a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva conforme orientada 

pelo MEC, define a Educação Especial como modalidade de ensino transversal a todos os 

níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza recursos e serviços e o atendimento 

educacional especializado, complementar ou suplementar, aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino regular.  



 

 

                  

Portanto, todos os estudantes público alvo da educação especial devem ser 

matriculados nas classes comuns, em qualquer uma das etapas, níveis ou modalidade da 

educação básica, garantindo a efetivação do direito de todos à educação. 

 

4. A EXPERIÊNCIA DAEDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE NITERÓI - AVANÇOS 

E ENTRAVES NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E NA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 

  

 A inclusão parece ter se tornado um processo mundial irreversível e vem 

transformando discursos, práticas e valores sociais.  Segundo Pintor5 (2011), a inclusão 

no município de Niterói começou na década de 80, pois as escolas municipais de Niterói 

começam a receber alunos com deficiência nesta década. Assim, a Educação Especial do 

município em consonância com as legislações pertinentes a Política de Educação Especial 

da época, começa a traçar estratégias e elaborar ações para atender as demandas 

singulares deste público, garantindo o direito à educação.    

 Apesar das diretrizes da política serem estabelecidas pelo MEC, cada município tem 

autonomia para traçar suas estratégias seguindo, as orientações da Política Nacional. 

Assim, no final da década de 90, de acordo com as legislações vigentes, começa a se 

consolidar uma Política de Educação Especial no Município. Para tal, é criada a 

Coordenação de Educação Especial6 (da qual faço parte atualmente) que se caracteriza por 

uma equipe de profissionais especializados e pedagogicamente preparados para promover 

novas práticas de atendimento pedagógico aos alunos com deficiência nas escolas do 

Município de Niterói.  Desta forma o município de Niterói, apesar de ter iniciado um 

“movimento de inclusão” na década de 80, tem sua primeira portaria específica 

regulamentada em 2001, PORTARIA FME Nº 239/2001. 

De acordo com documentos internos da Fundação Municipal de Educação de Niterói, 

o município contou em 2014, com 28.964 alunos matriculados, sendo 996 alunos com 

deficiência. Esse movimento de inclusão nas escolas é necessário e fundamental para 

avançarmos rumo a uma sociedade inclusiva, mas para tanto aponta a necessidade de 

formação e valorização docente, investimento financeiro, recursos humanos e materiais etc, 

ressaltando novas práticas pedagógicas. Assim as escolas podem ser consideradas 

espaços includentes, na medida em que garantem acesso e permanência de alunos com 

                                                           
5
 Nelma Pintor coordenou a equipe de Educação Especial do Município desde sua formação e 

consolidação no final da década de 90 até o ano de 2013. 
6
 A Coordenação de Educação Especial da Rede Municipal de Ensino é composta por professores e 

técnicos (fonoaudiólogos e psicólogos) para operacionalizar a inclusão de alunos com deficiência, 
transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas. 



 

 

                  

deficiência, mas também pode ser considerados espaços de exclusão se não oferecem 

recursos e processos voltados às necessidades de cada um, visando à aprendizagem. 

 

Mais do que um conjunto de regras a democracia implica o reconhecimento 
do outro, a inclusão de todos os cidadãos em uma comunidade política, a 
promoção da participação ativa e o combate a toda forma de exclusão. 
Enfim a democracia requer o primado de um princípio de justiça social além 
de sujeitos políticos e instituições. (FLEURY; P.22) 

 
 Hoje a portaria atual do município é a PORTARIA FME Nº 087/2011, que dispõe de 

um capítulo sobre a Educação Especial na perspectiva da inclusão. Nela encontramos o 

público a qual se destina e como se operacionaliza a Política de Educação Especial no 

Município. 

O município oferece para atender às necessidades dos alunos, currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos, materiais adaptados, professor de apoio e atendimento em 

Sala de Recursos Multifuncionais; conforme preconiza as leis que tratam da Educação 

Especial. Neste artigo nos deteremos a abordar dois elementos fundamentais para a 

concretização do direito a educação de alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE) em uma escola regular, o AEE e a Formação Profissional. 

Conforme previsto pelo MEC, e regulamentado pelo Decreto n.º 7.611 (BRASIL, 

2011), o município oferece atendimento em Sala de Recursos Multifuncionais, dispondo 

inclusive de portaria municipal própria para este atendimento PORTARIA SME / FME 

407/03. O Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem o objetivo de complementar 

ou suplementar a formação dos alunos com vistas à autonomia na escola e fora dela, 

devendo acontecer nas Salas de Recursos Multifuncionais, no contra turno da 

escolarização. Dessa maneira a partir de 2010, os referidos alunos passaram a ter duas 

matrículas (a da classe regular e a do AEE) e a escola passou a receber duplamente no 

FUNDEB, como preconizado no Parecer Nº 13/2009 do CNE/CEB. Hoje, de acordo com 

documentos internos da Coordenação de Educação Especial, o município de Niterói conta 

com o total de 60 Salas de Recursos Multifuncionais num total de 87 escolas, nas quais 

atuam 80 professores. Apesar de a maioria das escolas da Rede possuir salas de recursos 

e garantirem o atendimento dos 996 alunos, o município enfrenta alguns problemas para 

garantir que esse atendimento seja realizado.  

Atualmente a maioria dos atendimentos não acontece no contra turno, e sim no turno 

de escolarização da classe regular, pelo seguinte motivo: os responsáveis destes alunos 

não dispõem de tempo, transporte, alimentação, dentre outros , para levarem seus filhos em 

um turno para a aula na classe regular, voltar para casa, e retornar no contra turno para o 

atendimento do AEE. Desta forma faltam políticas integradas para garantir a família uma 



 

 

                  

logística eficiente para consolidação da garantia desse direito. Sendo assim o município 

adotou a seguinte estratégia para que todos os alunos pudessem participar do AEE. Os que 

não podem frequentar o AEE no contra turno, não deixam de ser atendidos, porém o são 

durante o turno de escolarização da classe regular. O que não é o ideal, pois o aluno passa 

a ser atendido na Sala de Recursos no horário que deveria estar com sua turma de 

referência. Outra questão que perpassa essa dinâmica é: se o aluno não estiver matriculado 

em classe comum do ensino regular e no AEE, no contra turno, a escola não recebe o 

FUNDEB duplicado. O que implica uma redução da verba mesmo que esse atendimento 

seja realizado no turno da classe regular com os devidos materiais adaptados, recursos 

audiovisuais, professor especializado etc. A verba é fundamental para a operacionalização 

de qualquer política ou programa, e não é diferente com a sala de recursos, pelo contrário, 

os professores que atuam nessas salas, com essa proposta de trabalho necessitam de 

muitos materiais diversificados e adaptados, recursos áudio visuais etc. O MEC envia 

diversos materiais para as escolas que dispõe de Sala de Recursos, porém quando as 

escolas inauguram as Salas de Recursos, tais materiais demoram em média 2 anos para 

começar a chegar... 

Portanto é aconselhável que a escola, onde funciona a Sala de Recursos 

Multifuncionais, possibilite a compra de outros materiais diversificados com o objetivo de 

qualificar e diversificar o atendimento dos alunos. Aqui se estabelece outra possível 

armadilha. Os gestores da escola vão definir onde serão gastas as verbas do FUNDEB, de 

acordo com suas prioridades, e podem estar incluídas ali as demandas da educação 

especial ou não. Cabe ressaltar que para além dos materiais que podem ser comprados, 

existem aqueles que podem ser confeccionados pelos professores do AEE e pelos 

professores de apoio7, com base nas necessidades específicas de cada aluno. 

Com relação a formação profissional, o MEC elaborou um programa de formação de 

professores, em 2003, denominado Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade. O 

documento norteador do Programa Educação Inclusiva Direito à diversidade8, em 2004 e 

nos anos subsequentes, disponibilizou para os municípios-polos9 e secretarias estaduais de 

educação, materiais de formação docente “Educar na Diversidade”. As formações 

continuadas oferecidas pelo MEC têm a intenção de atualizar e ampliar os conhecimentos 

dos professores em conteúdos específicos do AEE. A formação docente é historicamente 

apontada como uma das mais fortes razões pelos problemas da educação e principalmente 

                                                           
7
 O professor de apoio é uma das estratégias que o município utiliza para garantir o direito à 

educação e a acessibilidade para esses alunos.  O município provê um professor a mais nos grupos 
de referência (turmas) onde os alunos com deficiência estão matriculados. 
8
 Disponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/orientador1.pdf . Acesso em 06/09/2014 

9
 O município de Niterói é considerado município-polo. 



 

 

                  

para os problemas da operacionalização da Educação Inclusiva, a formação docente ainda 

não atende às demandas da atual sociedade. 

O Município realiza anualmente formações para Atendimento Educacional 

Especializado aos profissionais da Rede. As primeiras formações foram destinadas aos 

profissionais que desejavam atuar em Sala de Recursos Multifuncionais, pois uma das 

condicionalidades do MEC é que o professor que atua na Sala de Recursos tenha formação 

em AEE. Porém ao longo do tempo, foi observada a demanda vinda de outros profissionais 

da Rede que demonstravam interesse em realizar a formação em AEE para desvelar e 

compreender melhor o trabalho desenvolvido com os alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais. Desta forma atualmente o Curso de Formação em AEE é oferecido 

para todos os profissionais efetivos da Rede. Nessas formações, apesar de já existir um 

material padronizado pelo MEC, os profissionais que estão oferecendo a formação, 

aproveitam para falar também sobre as especificidades do Municício. 

 No curso oferecido com inicio em março de 2015, dentre os profissionais inscritos 

estavam: professores, pedagogos, diretores, articulador pedagógico, secretários, 

merendeiros, profissionais que atuam em coordenações da Secretaria de Educação e 

alguns professores contratados. Este dado vem mostrando que cada vez mais diferentes 

profissionais da educação têm, ao menos, tentado entender melhor o que se chama 

“Educação Inclusiva”. A ideia é que todos esses profissionais que serão formados no AEE 

sejam multiplicadores dos temas abordados no curso dentro de suas Unidades Escolares e 

também que sejam atores protagonistas na concretização da Educação Inclusiva. Porém na 

maioria das vezes o que se observa é que as escolas ainda não construíram um efetivo 

espaço para que essa socialização aconteça de fato. Em meio a tantos problemas urgentes 

que as escolas enfrentam hoje; violência, baixa qualidade do ensino, insatisfação dos 

profissionais etc, a Educação Especial vem sendo tratada ainda timidamente nesses 

espaços. 

 

 5. CONCLUSÃO 

 

A Política Nacional de Educação Especial avançou significativamente a partir da 

década de 90. A Educação Especial no município de Niterói acompanhou tais avanços e 

criou estratégias visando garantir o direito a educação de todos, desta forma tem permitido a 

inclusão de grupos diversos cada vez maiores nas escolas, embora conforme vimos 

anteriormente, ainda encontre alguns obstáculos, e constantemente (re)formule  estratégias 

para tentar vencê-los. 



 

 

                  

No que se refere ao AEE no contra turno, trata-se de uma tarefa complexa, uma vez 

que, além de ser necessário atuar sobre os fatores de responsabilidade da escola (recursos, 

professores, instalações, livros, métodos de ensino, adaptações curriculares etc.), há 

também que melhorar as condições sociais dos alunos através de uma política integrada 

com outros setores. Portanto, o êxito da política educacional depende em parte dos efeitos 

de outras políticas sociais – Saúde, Transporte, Saneamento, Emprego e Renda, 

Assistência Social, etc.  

A formação profissional é o elemento chave para uma mudança no paradigma da 

Educação Integracionista para a Educação Inclusiva, o desejo pelo conhecimento é o 

elemento que retroalimenta a essência de qualquer professor ou ator envolvido com a 

educação. Não se pode fazer inclusão sem uma mudança cultural e ideológica, pois até 

pouco tempo atrás a sociedade era excludente/segregacionista e as crianças com 

necessidades educacionais especiais estavam majoritariamente em classes especiais. 

Portanto para que a Educação Especial vire uma realidade é necessário além da formação, 

o desejo e o envolvimento de todos os atores que atuam na área educacional, e a partir 

desse contexto novas possibilidades para a Educação Inclusiva poderão ser traçadas e de 

fato concretizadas. 
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