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CONSTRUINDO A ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS 
 

 
  A Educação Especial, como parte integrante da educação regular, é uma 

modalidade de ensino inserida em todos os níveis, etapas e demais modalidades que 

visa contribuir para a construção de uma escola comprometida com a garantia do 

direito à Educação, por meio de ações planejadas e executadas enquanto políticas 

públicas. 

Para que todos os alunos exerçam o direito de aprender em igualdade de 

oportunidades e condições, participação e aprendizagem, muitas vezes traz como 

exigência a prática da flexibilização e adaptação curricular que se concretiza na 

análise e adequação de objetivos propostos, na adoção de diversificadas 

metodologias de ensino, na garantia de recursos humanos, técnicos e materiais 

específicos, no redimensionamento do tempo e espaço escolar, entre outros aspectos. 

A adequação curricular privilegia as potencialidades da pessoa, acima de suas 

dificuldades, e lhe permite sustentar-se como aluno regular dentro do sistema 

educativo. 

Historicamente, no Brasil, a educação pública ainda não expressou a força do 

sentido do que é público, ou seja, para todos. Assim a escola inclusiva tem como 

desafio democratizar o ensino oferecendo a todos o acesso e permanência com 

desenvolvimento de aprendizagens contínuas, valorização da pluralidade, respeito às 

diferenças, singularidades e necessidades de cada um, ou seja, valorizar a alteridade 

que cada pessoa apresenta. 

 

   Diante destes desafios, é importante ressaltar que a legislação brasileira no 

tocante ao atendimento dos alunos com deficiência na rede regular de ensino, vem 



sendo ecoada nas instâncias da União, dos Estados e dos Municípios. Sabe-se que 

não se trata somente da existência de leis, é preciso tornar as escolas concretamente 

acessíveis a todos, por meio de um projeto transcendente, que possibilite a 

construção da cultura inclusiva. 

  Com base nesta perspectiva é importante ressaltar que a proposta de uma 

educação inclusiva perpassa pela (res) significação da escola em suas funções 

políticas, sociais e pedagógicas de modo que a comunidade escolar reflita e 

proponha ações, projetos e rotinas que favoreçam a inclusão social e a aprendizagem 

significativa de todos os alunos, assumindo a diversidade enquanto princípio 

norteador das práticas pedagógicas.  

A diversidade que a educação pretende atender não pode ser 
estabelecida em termos abstratos, mas ao contrário, deve ser 
vinculada a uma análise da realidade social atual e deve abranger 
todo o âmbito macrossocial quanto microssocial. [...] é preciso 
considerar a diversidade como um projeto sócio-educativo e cultural 
enquadrado em um determinado contexto, e entre as características 
desse projeto necessariamente devem figurar, a participação e a 
autonomia. (IMBERNÓN, 2000, p.86-87). 

 

Este desafio adquire imensa complexidade diante da realidade histórica de 

desigualdade e exclusão social, política e econômica, vivenciadas pela sociedade 

brasileira. 

Consolidar a educação de qualidade para todos, implica em transformações 

radicais no universo cultural das escolas por meio: da proposição de novos currículos; 

do desenvolvimento de novas competências e relações junto aos segmentos que 

compõem a comunidade escolar. 

Para tanto, a gestão do sistema de ensino deve organizar recursos e serviços 

para o atendimento pedagógico especializado de modo a garantir que os 

pressupostos inclusivos se efetivem. Neste sentido, 

[...] é útil ao assinalar que a inclusão escolar pressupõe três 
elementos básicos: A) A presença, o que significa estar na escola, 
superando o isolamento do ambiente privado e inserindo o indivíduo 
no espaço público de socialização  e aprendizagem; B) A participação, 
que depende, no entanto,  do oferecimento das condições 
necessárias para que o aluno realmente possa interagir plenamente 
nas atividades escolares; C) A construção de conhecimentos sem a 
qual pouco adianta os outros dois aspectos anteriores (AINSCOW, 
2004 apud GLAT, 2013, p.33). 



Em coerência a essa compreensão, a Secretaria Municipal de Educação por 

meio do Serviço de Educação Especial vêm trilhando o paradigma da inclusão pela 

definição de políticas públicas prioritárias, que visam garantir a provisão dos apoios a 

grupos heterogêneos de estudantes, incluindo pessoas com Deficiência, Transtorno 

do Espectro Autista (TEA); Altas Habilidades/Superdotação - AHSD e Dificuldades 

Acentuadas de Aprendizagem com objetivo de potencializar as possibilidades de 

aprendizagem de todos.  

No município de Diadema destaca-se o trabalho da Educação Especial 

desenvolvido por intermédio do Centro de Atenção à Inclusão Social  - CAIS, nos 

diferentes Serviços Pedagógicos Especializados e pela EMEE Olga Benário Prestes, 

cuja configuração, originalmente concebida como Escola Especial, encontra-se em 

processo de reorientação visando consolidar uma proposta de educação bilíngue 

para surdos.  
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