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 RESUMO 

Cada vez mais se faz necessário que políticas de diversidades sejam discutidas e implantadas em todos os 

meios em que vivemos, em todas as organizações, por toda a sociedade. Existem vários estudos sobre 

políticas de diversidades implantadas em organizações. É fundamental, no entanto, que haja uma reflexão 

sobre a efetividade dessas políticas de diversidades em todos os espaços. Principalmente na educação. 

Educação básica de qualidade é aquela que forma o aluno para viver em um mundo de constantes transformações, 

capacitando-o para interferir e mudar a realidade. É fundamental, no entanto, que a educação seja para todos. A 

inclusão de alunos com necessidades especiais nas escolas comuns está em evolução, mas ainda observa-se alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades segregados em classes especiais e 

escolas exclusivas, além de desigualdades regionais. Constata-se, ainda, alunos com deficiência ou mobilidade 

reduzida incluídos em escolas sem adequação arquitetônica e alunos matriculados em escolas comuns, mas sem 

estarem incluídos de fato. Considerando as questões analisadas e a relação entre educação de qualidade e gestão 

escolar a partir de pesquisa bibliográfica e documental, este artigo apresenta propostas de ações para gestores 

realizarem uma educação efetivamente inclusiva em suas escolas, com todos os alunos tendo suas diferenças e 

necessidades específicas respeitadas.  
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1. ITRODUÇÃO 

 

No cenário atual, é imprescindível que as organizações valorizem a diversidade como 

um dos aspectos de sua Responsabilidade Social. Em uma visão mais atual, segundo Bianchi 

et al. (2013), empresas que apresentam em sua cultura organizacional a questão da 

responsabilidade social, através de sua visão, missão, princípios e valores, são consideradas 

como socialmente responsáveis. 
Uma série de paradigmas e preconceitos individuais e coletivos precisam ser rompidos para 

que se alcance de fato uma sociedade em que todos os indivíduos tenham os mesmos direitos e 

oportunidades. O grande desafio do mundo atual está em entender que nenhum grupo humano  e  

social é melhor que o outro. As diferenças existem e enriquecem a troca de vivências. Na realidade, 

todos somos diferentes. 

O artigo demostra o distanciamento entre a normatização de uma política de estímulo à 

diversidade e a prática vivenciada na rotina escolar. Verifica-se que a existência de políticas não 

garantem, por si só, um espaço inclusivo e igualitário. A inclusão de alunos com necessidades 

especiais em turmas regulares, embora em movimento ascendente, ainda não acontece em alguns 

casos. Existe a situação de alunos incluídos, mas sem uma atuação acontece em alguns casos. Existe a 

situação de alunos incluídos, mas sem uma atuação pedagógica efetiva. Constata-se, ainda, que o 

espaço arquitetônico das escolas precisa de muitas adaptações para incluir de fato esses alunos. 

Para que a inclusão efetiva de alunos com necessidades especiais seja uma realidade nas 

escolas de educação básica brasileira, são necessárias ações da gestão. 

O objetivo geral deste artigo é especificar ações da gestão escolar necessárias para a inclusão 

efetiva de alunos com necessidades especiais nas escolas de educação básica brasileiras. Como 

objetivos específico, o artigo avaliou como está sendo feita a inclusão de alunos com necessidades 

especiais nas escolas de educação básica brasileira. 

O estudo foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica e de análise documental. Os 

conceitos revisados foram educação de qualidade, educação inclusiva e gestão escolar. Os documentos 

analisados foram relacionados à legislação e dados estatísticos do Inep. 
 

2. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

 
 

Educação de qualidade é um conceito que vem sendo discutido cada vez mais na política, no 

meio acadêmico e na sociedade civil. Famílias buscam uma educação de qualidade para seus filhos. 

De acordo com Demo (1998), “[...] a qualidade essencial seria aquela que expressa à 

competência histórica de fazer-se sujeito, deixando a condição de objeto ou de massa de manobra”. 

Libâneo (2013) considera que educação de qualidade promove uma sociedade mais 

justa e igualitária, pois promove o conhecimento e o desenvolvimento das diversas 

capacidades de todos os estudantes. 

[...] educação de qualidade é aquela que promove para todos os domínios de 

conhecimento e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais 

necessários ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos, à 

inserção no mundo do trabalho, à constituição da cidadania, tendo em vista a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária (LIBÂNEO, 2013, p. 62) 



 

 

 

Para Demo (2012), uma educação de qualidade envolve os conceitos de educação e 

conhecimento. O objetivo da educação, segundo Oliveira (2013), é desenvolver o pensamento 

autônomo do estudante, seu raciocínio, sua capacidade de comunicação escrita e de considerar 

opiniões diversas. 

De acordo com Méndez (2011), é importante que os estudantes sejam capacitados para viver 

em um mundo com transformações constantes. Libâneo (2013) considera que a educação precisa 

formar alunos que sejam críticos, que tenham autonomia de pensamento. Bortolini (2013) ratifica que 

uma educação de qualidade deve formar cidadãos críticos. Para Gadotti (2010), a educação deve 

formar um cidadão que seja capaz de participar da sociedade, ajudando a transformá-la. 

Libâneo (2013) considera que uma educação de qualidade precisa promover conhecimento e 

desenvolver as capacidades cognitivas, operativas e sociais para todos os estudantes. 

Para Martins (2015), uma escola precisa formar "[...] um sujeito capaz de reconhecer o seu 

papel como cidadão, que respeite o espaço do próximo e compreenda seus limites na busca pela 

sociedade que almejamos" (MARTINS, 2015, p. 269) 

De acordo com o Documento Final da Conferência Nacional de Educação (CONAE, 

2014), a qualidade da educação não se limita ao ensino acadêmico e pedagógico, pois ela terá 

reflexos em todos os âmbitos da vida dos estudantes, inclusive posteriormente em suas 

interações na sociedade enquanto cidadãos. 

Dourado (2007) considera que uma educação de qualidade precisa garantir a inclusão 

de todos na sociedade. Segundo Gadotti (2010), a desigualdade social existe, mas a educação 

tem o poder de definir quem será incluído na sociedade. 

Libâneo (2013) corrobora a afirmação de Dourado (2007) e Gadotti (2010) de que 

uma educação de qualidade precisa ser inclusiva. "[...] uma escola de qualidade é aquela que 

inclui, uma escola contra a exclusão econômica, política, cultural, pedagógica" (LIBÂNEO, 

2013, p. 49) 
 

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
 

De acordo com Lima e Gomes (2013), as iniciativas de Responsabilidade Social 

voltadas para as partes interessadas e para a sociedade surgiram a partir do crescimento da 

demanda da sociedade por maior responsabilidade social e ambiental das empresas. 

Segundo Oliveira e Rodriguez y Rodriguez (2004), a valorização da diversidade é uma 

responsabilidade social, uma vez que tem como finalidade reduzir a discriminação racial 

observada nas empresas e na sociedade. 

De acordo com Gonçalves et al. (2016), a definição de diversidade não está limitada 

apenas a questões de raça e gênero. A definição está ampliada, tratando questões como estilo 

de trabalho, condição socioeconômica e nacionalidade. Também é responsabilidade social a 

inclusão de pessoas com necessidades especiais “atuando junto aos seus parceiros e à 

comunidade e entidades do governo, contribuindo para mudanças de cultura e comportamento 

que tornem a própria sociedade mais inclusiva” (ETHOS, 2002, p.8). 

Nas últimas décadas do século XX, vários países iniciaram uma discussão sobre a 

diversidade humana. Embora em outros países já se percebesse que as pessoas com 

deficiência poderiam frequentar escolas regulares, trabalhar e conviver socialmente, no Brasil 



 

 

 

essa percepção se evidenciou somente a partir da década de 1980. O ano de 1981 foi 

declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como Ano Internacional da Pessoa 

Deficiente (AIPD). 

Segundo Figueira (2008), o percurso da História da Pessoa com Deficiência no Brasil foi 

similar ao percurso trilhado em outros países, outras culturas. Houve uma fase inicial de exclusão e 

eliminação. A mesma foi seguida por um período de integração parcial através de atendimento 

especializado. Finalmente, com o avanço da legislação, esta visão está sendo rompida. 

De acordo com Sant’Ana (2005), nas últimas décadas, especialmente após 1994, com 

a Declaração de Salamanca, os pressupostos da inclusão escolar de alunos com necessidades 

especiais nas escolas de ensino regular e as ações para sua implementação têm sido 

pesquisados e debatidos pela comunidade científica e pela sociedade. 

A educação inclusiva no Brasil é um processo em construção e nas últimas décadas tem sido 

tema de pesquisas e projetos educacionais. Segundo Martins (2001) 

[...] inclusão escolar de educandos com necessidades especiais é um fenômeno que 

ganha força nos dias atuais. Apesar de já ser uma realidade em alguns países e 

expressar um processo de desenvolvimento educacional, ainda enfrenta muitas 

barreiras em nosso país, principalmente em decorrência da desinformação e do 

preconceito. Tais barreiras serão vencidas com persistência e participação de toda a 

sociedade. (MARTINS, 2001, p. 28) 

 

De acordo com Amorim et al. (2016), a inclusão social das pessoas com deficiência é 

um dever social e envolve ética e moral. Para Aranha (2001), inclusão significa aceitar as 

diferenças e garantir o acesso às oportunidades para todos. 

Sales (2016) acredita que a comunicação organizacional é fundamental nos processos 

com objetivo de estimular a compreensão, desenvolver a empatia e a conscientização sobre a 

importância de convivência entre os diferentes. 

Discutir amplamente a inclusão de pessoas com necessidades específicas é uma 

prioridade universal, especialmente nas escolas. “É a escola que tem que mudar e não os 

alunos, para terem direito a ela!” (Mantoan 2003, p. 6). Responsáveis pela formação de 

cidadãos críticos e éticos, as escolas precisam se debruçar sobre esse assunto para garantir um 

atendimento apropriado e uma formação plena para todos os seus alunos. Segundo Oliveira e 

Leite (2007), o planejamento é fundamental para ações inclusivas, visto as mesmas não 

acontecem espontaneamente. 

O acesso dos estudantes à educação básica já é quase universal, mas a qualidade da 

educação continua sendo uma preocupação para os governantes e famílias. Oliveira e Araújo 

(2003) consideram que a educação precisa ser uma experiência enriquecedora que 

consubstancie um projeto de emancipação e inserção social. Para tal, é fundamental que o 

ensino seja de qualidade para todos, sem diferenciação ou exclusão social. 

[...] parece que o grande desafio do atual momento histórico, no que diz respeito ao 

direito à educação, é fazer com que ele seja, além de garantido e efetivado por meio 

de     medidas     de     universalização     do     acesso     e      da      permanência, 

uma experiência enriquecedora do ponto de vista humano, político e social, e que 

consubstancie, de fato, um projeto de emancipação e inserção social. Portanto, que o 

direito à educação tenha como pressuposto um ensino básico de qualidade para 

todos  e  que  não  (re)produza  mecanismos  de  diferenciação  e  de   exclusão 

social (OLIVEIRA & ARAÚJO, 2003, p.16-17) 



 

 

 

É papel da escola garantir que todos os alunos tenham os mesmos direitos, garantindo 

educação de qualidade para todos e com todos. 

Educando todos os alunos juntos, as pessoas com deficiências têm oportunidade de 

preparar-se para a vida na comunidade, os professores melhoram suas habilidades 

profissionais e a sociedade toma a decisão consciente de funcionar de acordo com o 

valor social da igualdade para todas as pessoas, com os consequentes resultados de 

melhoria da paz social (STAINBACK &STAINBACK, 1999, p.21) 

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) propõe que os alunos com necessidades 

educativas especiais tenham acesso às escolas regulares. A Declaração considera, ainda, que 

as escolas devem adequar-se a esses alunos, pois as instituições de ensino são responsáveis 

por combater atitudes discriminatórias, colaborando para uma sociedade inclusiva. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, em seu artigo 59º, 

preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e 

organização específicos para atender às suas necessidades (LDBEN, 1996) 

A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988 ratifica que a educação é um direito 

de todos, devendo ser garantida a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Também 

afirma, no art. 3º, inciso IV, que deve ser promovido o bem de todos, sem que haja qualquer tipo de 

preconceito. (BRASIL, 1988) 

O Decreto nº 3.298, de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a educação especial como uma 

modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino. Há ênfase na atuação complementar 

da educação especial ao ensino regular. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, destaca que “[...] o grande avanço 

que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o 

atendimento à diversidade humana”. O PNE estabelece objetivos e metas para que os sistemas de 

ensino favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos. Foi apontado, no 

entanto, um déficit referente à oferta de matrículas para alunos com deficiência nas classes comuns do 

ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física e ao atendimento educacional  

especializado. Em 2003, é implementado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva, onde é afirmado 

o direito à diversidade, ratificando que os sistemas educacionais sejam inclusivos. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como 

objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades nas escolas regulares. O Censo Escolar da Educação Básica, 

realizado anualmente, possibilita o monitoramento dos indicadores da educação especial: acesso à 

educação básica, matrícula na rede pública, ingresso nas classes comuns, oferta do atendimento 

educacional especializado, acessibilidade nos prédios escolares, municípios com matrícula de alunos 

com necessidades educacionais especiais, escolas com acesso ao ensino regular e formação docente 

para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos (MEC-SEESP, 2007) 

Para uma educação inclusiva de qualidade, é necessário que os docentes sejam capacitados e 

recebam, assim como as escolas, suporte para que realizem ações pedagógicas efetivas. (MEC-SEESP, 

1998) Ferreira e Glat (2003) consideram que a grande maioria das redes de ensino carece das 

condições necessárias para uma inclusão efetiva. 

O atendimento educacional especializado tem como objetivo identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que possibilitem a inclusão de todos os alunos. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional complementam a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela. (MEC-SEESP, 2007) 



 

 

 

Aos sistemas de ensino cabe organizar a educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva, disponibilizando as funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia- 

intérprete, assim como monitor ou cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas 

atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante no 

cotidiano escolar. (MEC-SEESP, 2007) 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2005, Lei nº 13.146, artigo 3º, 

inciso XIII, define o significado de profissional de apoio escolar. 

Profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, 

locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas 

quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em 

instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos 

identificados com profissões estabelecidas. (BRASIL, 2015) 

Os docentes devem ter, além de formação inicial, formação continuada para poderem 

atuar nas salas comuns e nas salas de recurso, atendendo efetivamente as necessidades de 

todos os alunos. (MEC-SEESP, 2007) Para efetivar a inclusão, também é prevista a existência 

de ensino colaborativo. Para Ferreira et al. (2007), o ensino colaborativo 

[...] consiste em uma parceria entre os professores de Educação Regular e os 

professores de Educação Especial, na qual um educador comum e um educador 

especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar os procedimentos 

de ensino a um grupo heterogêneo de estudantes (FERREIRA et al., 2007, p. 1) 

De acordo com o Documento Final da Conferência Nacional de Educação (CONAE) 

de 2014, é fundamental que haja respeito e consideração das características de cada estudante, 

de seus tempos e ritmos. Em seu Eixo II, que tem como tema Educação e Diversidade: Justiça 

Social, Inclusão e Direitos Humanos, o documento reforça a importância do respeito à 

diversidade: 

[…] educação pública democrática, popular, laica e com qualidade social, banindo o 

proselitismo, o racismo, o machismo, o sexismo, a homofobia, a lesbofobia e a 

transfobia nas instituições educativas de todos os níveis, etapas e modalidades 

(DOCUMENTO FINAL DO II CONAE, 2014, p. 29) 

De acordo com o Documento supracitado, a política educacional pautada na diversidade deve 

ser entendida como "[…] uma construção histórica, social, cultural e política das diferenças que se 

expressa nas complexas relações sociais e de poder" (DOCUMENTO FINAL DO II CONAE, 2014, p. 

29) 

É fundamental que a política educacional garanta os direitos sociais e humanos e construa uma 

educação inclusiva. "Em uma perspectiva democrática e inclusiva, deve-se compreender que 

diversidade, justiça social e combate às desigualdades não são antagônicas" (DOCUMENTO FINAL 

DO II CONAE, 2014, p. 30) 

Na Lei nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação 

(PNE) para o período de 2014 a 2024, em seu Artigo 2º, pode-se verificar a preocupação com qualquer 

tipo de discriminação e a defesa do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental. 

Para que haja sucesso na inclusão de alunos com necessidades específicas, é necessário 

progressos significativos desses alunos na escolaridade. É fundamental, para isso, que as escolas 

regulares tenham ciência de que as dificuldades de alguns alunos não são, na verdade, dificuldades 

somente deles. É também dificuldade de como se trabalha e como se avalia, ou seja, da concepção que 

se tem do conceito de educação. 



 

 

 

Para que as escolas sejam verdadeiramente inclusivas, ou seja, abertas à diversidade, 

há que se reverter o modo de pensar, de fazer educação nas salas de aula, de planejar 

e de avaliar o ensino e de formar e aperfeiçoar o professor, especialmente os que 

atuam no ensino fundamental. Entre outras inovações, a inclusão implica também 

em uma outra fusão, a do ensino regular com o especial, e em opções 

alternativas/aumentativas da qualidade de ensino para os aprendizes em geral 

(BELISÁRIO, 2005, p. 130) 

De acordo com Stainback & Stainback: 

Se realmente desejamos uma sociedade justa e igualitária, em que todas as pessoas 

tenham valor igual e direitos iguais, precisamos reavaliar a maneira como operamos 

em nossas escolas, para proporcionar aos alunos com deficiência as oportunidades e 

habilidades para participar da nova sociedade que está surgindo. (STAINBACK & 

STAINBACK, 1999, p. 29) 

 

4. AVALIAÇÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma 

autarquia federal responsável pelos dados estatísticos relacionados à educação básica. Por meio desses 

dados, é possível monitorar e traçar estratégias para melhoria da educação básica. "Sua missão é 

subsidiar a formulação de políticas educacionais dos diferentes níveis de governo com intuito de 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país" (INEP, 2018) 

O Inep atribui valores estatísticos ao desempenho dos estudantes, avaliados por meio de 

avaliações padronizadas, e ao contexto em que as escolas estão inseridas, obtidos através do Censo 

Escolar da Educação Básica. Esses dados estatísticos têm como objetivo o acompanhamento dos 

sistemas educacionais para que sejam elaboradas políticas públicas para melhoria da educação básica 

brasileira. 

 

 

Figura 1 - Percentual de alunos de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades 

incluídos em classes comuns no ano letivo de 2017 

Fonte: Figura extraída de Censo Escolar da Educação Básica 2017: Notas Estatísticas. 
 

Observando-se a figura 1, constata-se que em muitos municípios brasileiros a inclusão de 

alunos com necessidades especiais em escolas e turmas regulares já é bastante elevado, chegando a 
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100%. No entanto, ainda há municípios com menos de 50% de alunos incluídos, o que demonstra 

haver desigualdades regionais na inclusão em classes comuns de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento ou altas habilidades. 

A figura 2 apresenta a evolução do número de escolas com alunos incluídos em classes 

comuns do ano letivo de 2008 ao ano letivo de 2017. Considerando-se que em 2008 31% dos alunos 

com deficiência frequentavam calsses comuns e em 2017 o percentual quase é duplicado, passando a 

61,3%, constata-se que houve uma evolução significativa no quantitativo de escolas brasileiras com 

alunos incluídos. Verifica-se, no entanto, que ainda são necessárias ações para que todas as escolas 

trabalhem incluindo os diferentes. 
 

 

Figura 2 – Percentual de escolas brasileiras que possuem alunos com deficiência matriculados em 

classes regulares em 2008 e em 2017 

Fonte: Figura extraída de Censo Escolar da Educação Básica 2017: Notas Estatísticas. 

 
 

A figura 3 demonstra a evolução das matrículas de alunos com necessidades especiais em 

classes comuns e em classes especiais e escolas exclusivas. 
 

 
Figura 3 – Gráficos com a evolução das matrículas de alunos com necessidades especiais em classes 

comuns e em classes especiais e escolas exclusivas. 

Fonte: Figura extraída de Censo Escolar da Educação Básica 2017: Notas Estatísticas. 



 

 

 

Analisando-se a figura 3, constata-se que nas três etapas da educação básica houve uma 

evolução de alunos com necessidades especiais incluídos em classes comuns e o declínio de alunos 

matriculados em classes especiais e escolas exclusivas, ou seja, segregados. De acordo com o Censo 

Escolar da Educação Básica de 2017, 84,1% dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades estão incluídos em classes comuns na educação básica. No 

ensino médio, 98,9% dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades encontram-se matriculados em classes comuns. 

Em relação às adaptações físicas dos prédios escolares, conforme demonstrado na figura 4, 

ainda é muito baixo o quantitativo de escolas preparadas para receber os alunos com necessidades 

especiais. Nas escolas de educação infantil, somente 32,1% possuem banheiro adequado a alunos que 

apresentam deficiência ou mobilidade reduzida. No ensino fundamental, 39,9% das escolas 

apresentam banheiros adaptados e 29,8% possuem adequação das vias e dependências para esses 

alunos. Nas escolas de ensino médio, o quantitativo de escolas com banheiros adequados é maior: 

62,2%. Em relação às vias e dependências adequadas, o quantitativo é de 46,7%. 

Analisando-se os dados estatísticos relacionados a alunos com necessidades especiais, conclui- 

se que o quantitativo de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades incluídos em classes comuns tem crescido a cada ano. Verifica-se, no entanto, uma 

desigualdade regional que demanda políticas públicas para ser equalizada. Conforme toda a legislação 

educacional, todos têm direito a uma educação de qualidade. 

Constata-se, ainda, que os prédios escolares não acompanharam os avanços verificados na 

inclusão. As escolas estão matriculando os alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, mas o 

espaço físico das mesmas não está preparado para o bem estar dos estudantes. Os banheiros não estão 

adequados para uso desses alunos e as condições de acessibilidade ainda não permitem um 

deslocamento apropriado. Faz-se necessário que os gestores atuem de forma eficaz para que a 

adequação arquitetônica seja realizada para que todos os alunos estejam nas escolas verdadeiramente 

incluídos, tendo condições de realizar suas necessidades básicas de forma apropriada e de se 

deslocaram por todo o espaço escolar. 
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Figura 4 - Percentual de escolas das 3 etapas da Educação Básica com banheiros adequados a alunos que apresentam 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2017: Notas Estatísticas. 
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Analisando-se os dados estatísticos relacionados a alunos com necessidades especiais, conclui- 

se que o quantitativo de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades incluídos em classes comuns tem crescido a cada ano. Verifica-se, no entanto, uma 

desigualdade regional que demanda políticas públicas para ser equalizada. Conforme toda a legislação 

educacional, todos têm direito a uma educação de qualidade. 

Constata-se, ainda, que os prédios escolares não acompanharam os avanços verificados na 

inclusão. As escolas estão matriculando os alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, mas o 

espaço físico das mesmas não está preparado para o bem estar dos estudantes. Os banheiros não estão 

adequados para uso desses alunos e as condições de acessibilidade ainda não permitem um 

deslocamento apropriado. Faz-se necessário que os gestores atuem de forma eficaz para que a 

adequação arquitetônica seja realizada para que todos os alunos estejam nas escolas verdadeiramente 

incluídos, tendo condições de realizar suas necessidades básicas de forma apropriada e de se 

deslocaram por todo o espaço escolar. 

 

5. GESTÃO ESCOLAR 
 

A gestão escolar, de acordo com Lück (2013), é fundamental para a organização e mobilização 

da comunidade para a melhoria da qualidade da educação. 

Libâneo (2013) considera que as características da prática de organização e gestão influenciam 

diretamente na qualidade do ensino e nos resultados dos estudantes. As características organizacionais 

relacionadas pelo autor são: 

[...] a capacidade de lideranças dos dirigentes, especialmente do diretor; as práticas 

de gestão participativa; o clima de trabalho da escola; o relacionamento entre os 

membros da escola; as oportunidades de reflexão e de trocas de experiências entre  

os professores; a estabilidade profissional dos professores da escola; a participação 

dos pais; e a existência de condições físicas, materiais, recursos didáticos, biblioteca, 

e outros recursos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. (LIBÂNEO, 

2013, p. 22-23) 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9.394/96 e a Constituição Federal Brasileira promulgada em 1988, é prevista a gestão 

democrática da educação. Nessa perspectiva, de acordo com Bortolini (2013), o gestor de 

escola precisa ser um motivador que integre e articule as atividades internas e externas para 

alcançar os objetivos fundamentais da escola. 

Para Libâneo (2013), condições pedagógico-didáticas, organizacionais e operacionais 

são fundamentais para que os alunos obtenham sucesso na aprendizagem escolar. De acordo 

com Lück (2009), a gestão é responsável pelos processos necessários para a efetividade das 

ações educacionais que promovem a aprendizagem e a formação dos alunos. Segundo 

Dourado (2007), a gestão escolar das escolas públicas é responsável pela identificação de 

problemas, pelas ações realizadas e pela avaliação dos resultados. 

Para Brito e Siveres (2015), gestão escolar se relaciona às concepções de homem, de 

sociedade, de cidadão, além de aspectos técnicos. De acordo com Libâneo (2013), a gestão 

escolar é responsável pela intermediação entre a escola e as instâncias superiores do sistema 



 

 

 

escolar e pelas relações da escola com os pais, com a comunidade, com os sindicatos e 

associações civis e partidos políticos. 

Xavier (2016) considera que a gestão precisar estar sintonizada com a comunidade e  

as ações em busca de qualidade devem ter a participação e o comprometimento de todos para 

se realizarem. 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) defendem que a gestão escolar é responsável pelos 

procedimentos de planejamento da instituição, pelo uso de recursos, pela coordenação e 

avaliação das ações para atingir as metas estabelecidas coletivamente. 

Para Lück et al (2012), a gestão precisa ter conhecimento de política e de legislação, 

ter habilidade de manejo e controle do orçamento e capacidade de resolver problemas com 

criatividade e com grande variedade de técnicas. 

De acordo com o Documento-Referência da III CONAE, que acontecerá em 2018, é 

fundamental que as escolas tenham uma concepção de educação que a considere como 

responsável pela transformação social e capaz de eliminar as desigualdades, além de aceitar as 

diversidades. 

Para Libâneo (2013), a atuação da gestão é de fundamental importância para que o desafio da 

inclusão seja uma realidade em todas as escolas, garantindo uma educação de qualidade para todos. 

Considerando que a gestão escolar tem relação direta com a qualidade de educação das 

escolas, concui-se que a gestão precisa se debruçar sobre práticas para efetivamente incluir os 

alunos com necessidades especiais, oferecendo um atendimento de qualidade. Por isso, é 

fundamental que estudos sobre práticas de inclusão de alunos com necessidades especiais em 

escolas regulares sejam realizados e socializados. 
 

6. PROPOSTAS DE AÇÕES PARA A GESTÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

INCLUSIVAS 

A partir da avaliação da inclusão escolar na educação básica brasileira, verificou-se a 

necessidade de políticas públicas para a melhoria da mesma. Contudo, a gestão escolar, como 

liderança da comunidade, tem um poder muito grande, capaz de garantir a transformação da realidade 

de sua escola. 

Com base nas questões verificadas no presente estudo, foram propostas ações para os gestores 

realizarem uma educação efetivamente inclusiva em suas escolas, com todos os alunos tendo suas 

diferenças e necessidades específicas respeitadas. 

Ações propostas para os gestores escolares: 

▪ Favorecer momentos de formação continuada para docentes 

▪ Designar um professor para ensino colaborativo em tempo integral ou em alguns 

momentos do dia, de acordo com as especificidades 

▪ Designar uma sala para atendimento educacional especializado com os recursos 

materiais necessários para um atendimento pedagógico de qualidade 

▪ Garantir   contato com famílias e com as equipes da área médica que fazem 

atendimento com os alunos com necessidades especiais 



 

 

 

▪ Elaborar coletivamente projetos pedagógicos para que todos os alunos reflitam sobre  a 

importãncia de respeitar as diferenças 

▪ Realizar planejamentos pedagógicos para adaptação de currículo e avaliação 

diferenciada 

▪ Realizar planejamentos pedagógicos para adaptar a metodologia utilizada para atender 

às necessidades específicas dos alunos 
 

7. CONCLUSÃO 
 

A partir da pesquisa bibliográfica realizada, constata-se que a legislação brasileira sobre 

inclusão de alunos com necessidades especiais está de acordo com o que as pesquisas científicas 

definem como uma educação de qualidade, que é uma educação para todos. 

Embora se verifique uma grande evolução no sentido tornar a igualdade algo real na sociedade 

atual, principalmente se levarmos em consideração toda a trajetória de segregação que os diferentes 

sempre passaram na história da humanidade, ainda há muito o que se desenvolver para que todas as 

políticas e teorias sobre o tema possam ser aplicadas na prática e tragam resultados relevantes na vida 

cotidiana de todas as pessoas. Alguns alunos com necessidades especiais ainda encontram-se 

segregados e, por vezes, apesar de matriculados em classes comuns, não estão, de fato, incluídos. 

Considerando a relação direta entre qualidade da educação e gestão escolar, conclui-se que 

gestores precisam ter ações para incluir efetivamente todos os alunos, respeitando as necessidades 

específicas de cada um. 

Incluindo com eficiência todos os alunos, os gestores estarão cumprindo a lei e realizando, de 

fato, uma educação de qualidade em suas escolas. 
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