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I – Histórico Legal 
 
As Diretrizes Municipais da Educação Especial do município de Nova Venécia envolvem 

estudos abrangentes sobre sua necessidade, sua incidência no âmbito da educação, do 

ensino e do atendimento à clientela constituída de portadores de deficiência detectáveis nas 

mais diversas áreas educacionais, políticas e sociais. 

 

A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional 

especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, 

terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições especializadas, escolas e 

classes especiais.  

 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império, com a 

criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto 

Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado 

Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. No início do 

século XX é fundado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição especializada no atendimento 

às pessoas com deficiência mental; em 1954, é fundada a primeira Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE; e, em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional 

especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff.  

 

Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser fundamentado 

pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 
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4.024/61, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do 

sistema geral de ensino.  

 

A Lei nº 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, ao definir “tratamento especial” para os 

alunos com “deficiências físicas, mentais, os que se encontra em atraso considerável quanto 

à idade regular de matrícula e os superdotados”, não promove a organização de um sistema 

de ensino capaz de atender às necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o 

encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais.  

 

Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, responsável pela 

gerência da educação especial no Brasil, que, sob a égide integracionista, impulsionou ações 

educacionais voltadas às pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação.  

 

 

 

 

 

A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais “promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação” (art.3º, inciso IV). Define, no artigo 205, a educação como um direito de 

todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e 

garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90, no artigo 55, reforça os 

dispositivos legais supracitados ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a obrigação 

de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. Também nessa década, 

documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de 

Salamanca (1994) passam a influenciar a formulação das legislações nacionais da educação 

especial.  

 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no artigo 59, 

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



recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; assegura a 

terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino 

fundamental, em virtude de suas deficiências; e assegura a aceleração de estudos aos 

superdotados para conclusão do programa escolar. Também define, dentre as normas para a 

organização da educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado” (art. 24, inciso V) e “[...] oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e 

de trabalho, mediante cursos e exames” (art. 37).  

 

Em 1999, o Decreto nº 3.298, 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, 

enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular.  

 

Acompanhando o processo de mudança, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº02/2001, no artigo 2º, determinam que:  

“Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-

se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. 

(MEC/SEESP, 2001).”  

 

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”.  

 

A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, 

afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 

fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência 

toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos 

e de suas liberdades fundamentais.   

 

Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CEB nº01/2002, que estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

define que as instituições de ensino superior devem prever, em sua organização curricular, 



formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos 

sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais.  

 

A Lei nº10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como meio legal de 

comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de 

apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante 

do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia.  

 

A Portaria nº 2.678/02, do Ministério da Educação aprova diretrizes e normas para o uso, o 

ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, 

compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a recomendação para 

o seu uso em todo o território nacional.  

 

Impulsionando a inclusão educacional e social, o Decreto nº 5.296/04 regulamentou as Leis 

nº10.048/00 e nº10.098/00, estabelecendo normas e critérios para a promoção da 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 

O Decreto Federal nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº10.436/2002, visando ao 

acesso à escola dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da LIBRAS como disciplina 

curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de LIBRAS, 

o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da 

educação bilíngüe no ensino regular.  

 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006 

e da qual o Brasil é signatário, estabelece que as Estados-Partes devem assegurar um 

sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta da plena participação e inclusão, 

adotando medidas para garantir que:  

 

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob 

alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino 

fundamental gratuito e compulsório, sob alegação de deficiência;  

 

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de 

qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em 



que vivem (Art.24). Neste mesmo ano, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, os 

Ministérios da Educação e da Justiça, juntamente com a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, lançam o Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos, que objetiva, dentre as suas ações, contemplar, no currículo da 

educação básica, temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver ações 

afirmativas que possibilitem acesso e permanência na educação superior.  

 

No documento do MEC, Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e 

programas, é reafirmada a visão que busca superar a oposição entre educação regular e 

educação especial.  

 Contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da educação especial      nos diferentes 

níveis, etapas e modalidades de ensino, a educação não se estruturou na perspectiva da inclusão e do 

atendimento às necessidades educacionais especiais, limitando, o cumprimento do princípio 

constitucional que prevê a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a 

continuidade nos níveis mais elevados de ensino (2007, p. 09).  

Para a implantação do PDE é publicado o Decreto nº 6.094/2007, que estabelecem nas 

diretrizes do Compromisso Todos pela Educação, a garantia do acesso e permanência no 

ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, 

fortalecendo seu ingresso nas escolas públicas. 

O município de Nova Venécia, em agosto de 2005 municipalizou 75 escolas do Ensino 

Fundamental da rede estadual. Até esta data, o trabalho com os alunos especiais era 

realizado pela rede estadual. As ações da rede municipal caracterizavam-se especialmente 

por formação de professores. As escolas estaduais possuíam duas salas de recursos: uma 

para atender os deficientes visuais e outra os auditivos. Após a municipalização, a Secretaria 

de Educação manteve as duas salas e por influência direta do programa Educação Inclusiva: 

Direito à Diversidade, o qual é município pólo ampliou o atendimento nas salas de recursos. 

Atualmente funcionam quatro salas de recursos que atendem a todas as escolas e oito 

professores atuando nesta modalidade. O município oferece atualmente o trabalho com 

professor bidocente e o professor intérprete. 

II - Análise 

Formação do Professor 

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, inicial e 

continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos 



da área. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional especializado, 

aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino 

regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos 

núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e 

nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial.  

Alunos atendidos 

A educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo 

o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que 

implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada 

com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais 

desses alunos.  

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de 

natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter 

restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos 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 alunos com autismo, síndromes do 

espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação 

demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou 

combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar 

grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 

interesse.  

 

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

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 

atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula 

comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou 

suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora 

dela.  

 

Na organização das classes comuns, faz-se necessário prever:  



a) professores das classes comuns e da educação especial capacitados e especializados, 

respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos;  

b) distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do 

ano escolar em que forem classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem 

das diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do 

princípio de educar para a diversidade;  

c) flexibilizações e adaptações curriculares, que considerem o significado prático e 

instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos 

diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico 

da escola, respeitada a freqüência obrigatória;  

d) serviços de apoio pedagógico especializado, realizado: na classe comum, mediante 

atuação de professor da educação especial, de professores intérpretes das linguagens e 

códigos aplicáveis, como a língua de sinais e o sistema Braille, e de outros profissionais, 

como psicólogos e fonoaudiólogos, por exemplo; itinerância interinstitucional e outros apoios 

necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação; em salas de recursos, nas 

quais o professor da educação especial realiza a complementação e/ou suplementação 

curricular, utilizando equipamentos e materiais específicos.  

e) avaliação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, inclusive para a 

identificação das necessidades educacionais especiais e a eventual indicação dos apoios 

pedagógicos adequados;  

f) temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais 

de alunos com deficiência mental ou graves deficiências múltiplas, de forma que possam 

concluir em tempo maior o currículo previsto para a série/etapa escolar, principalmente nos 

anos finais do ensino fundamental, conforme estabelecido por normas dos sistemas de 

ensino, procurando-se evitar grande defasagem idade/série;  

g) condições para reflexão, ação e elaboração teórica da educação inclusiva, com 

protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimento com as 

necessidades/possibilidades surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio de 

colaboração com instituições de ensino superior e de pesquisa;  

h) uma rede de apoio interinstitucional que envolva profissionais das áreas de Saúde, 

Assistência Social e Trabalho, sempre que necessário para o seu sucesso na aprendizagem, 

e que seja disponibilizada por meio de convênios com organizações públicas ou privadas 

daquelas áreas;  



i) sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa em sala de 

aula; trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio, com a participação da 

família no processo educativo, bem como de outros agentes e recursos da comunidade.  

j) atividades que favoreçam o aprofundamento e o enriquecimento de aspetos curriculares 

aos alunos que apresentam superdotação, de forma que sejam desenvolvidas suas 

potencialidades, permitindo ao aluno superdotado concluir em menor tempo a educação 

básica, nos termos do Artigo 24, V, “c”, da LDBEN.  

 

Para atendimento educacional aos superdotados, é necessário especificamente:  

a) organizar os procedimentos de avaliação pedagógica e psicológica de alunos com 

características de superdotação;  

b) prever a possibilidade de matrícula do aluno em série compatível com seu desempenho 

escolar, levando em conta, igualmente, sua maturidade socioemocional;  

c) cumprir a legislação no que se refere: ao atendimento suplementar para aprofundar 

e/ou enriquecer o currículo; à aceleração/avanço, regulamentados pelos respectivos 

sistemas de ensino, permitindo, inclusive, a conclusão da Educação Básica em menor tempo; 

ao registro do procedimento adotado em ata da escola e no dossiê do aluno;  

d) incluir, no histórico escolar, as especificações cabíveis;  

e) incluir o atendimento educacional ao superdotado nos projetos pedagógicos e regimentos 

escolares, inclusive por meio de convênios com instituições de ensino superior e outros 

segmentos da comunidade.  

 

Âmbito administrativo 

Para responder aos desafios que se apresentam é necessário que funcione um setor 

responsável pela educação especial dentro da Secretaria Municipal de Educação, dotado de 

recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo de 

construção da educação inclusiva. 

È imprescindível planejar a existência de um canal oficial e formal de comunicação, de 

estudo, de tomada de decisões e de coordenação dos processos referentes às mudanças na 

estruturação dos serviços, na gestão e na prática pedagógica para inclusão de alunos com 

deficiência. 



Para o êxito das mudanças propostas, é importante que os gestores assegurem a 

acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades especiais, mediante a eliminação de 

barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação – incluindo instalação, equipamentos e 

mobiliário – e nos transportes escolares, bem como das barreiras de comunicação. 

Currículo  
O currículo a ser desenvolvido é o das diretrizes curriculares nacionais para as diferentes 

etapas e modalidades da Educação Básica: educação infantil, educação fundamental, ensino 

médio, educação de jovens e adultos e educação profissional.  

 

Os currículos devem ter uma base nacional comum, conforme determinam os Artigos 26, 27 

e 32 da LDBEN, a ser suplementada ou complementada por uma parte diversificada, exigida, 

inclusive, pelas características dos alunos. Em casos muito singulares, em que o educando 

com graves comprometimentos mentais e/ou múltiplos não possa beneficiar-se do currículo 

da base nacional comum, deverá ser proporcionado um currículo funcional para atender às 

necessidades práticas da vida.  

 

O currículo funcional, tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino 

fundamental, distingue-se pelo caráter pragmático das atividades previstas nos parágrafos 1o, 

2o, 3o e 4o do Artigo 26 e no Artigo 32 da LDBEN e pelas adaptações curriculares muito 

significativas para esses alunos. Tanto o currículo como a avaliação deve ser funcional, 

buscando meios úteis e práticos para favorecer: o desenvolvimento das competências sociais; 

o acesso ao conhecimento, à cultura e às formas de trabalho valorizadas pela comunidade; e 

a inclusão do aluno na sociedade.  

 

Terminalidade específica  
 

Quando os alunos com necessidades educacionais especiais, ainda que com os apoios e 

adaptações necessários, não alcançarem os resultados de escolarização previstos no Artigo 

32, I da LDBEN: “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo” – e uma vez esgotadas as possibilidades 

apontadas nos Artigos 24, 26 e 32 da LDBEN – as escolas devem fornecer-lhes uma 

certificação de conclusão de escolaridade, denominada terminalidade específica. 

  



Terminalidade específica é uma certificação de conclusão de escolaridade – fundamentada 

em avaliação pedagógica – com histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as 

habilidades e competências atingidas pelos educandos com grave deficiência mental ou 

múltipla. É o caso dos alunos cujas necessidades educacionais especiais não lhes 

posssibilitaram alcançar o nível de conhecimento exigido para a conclusão do ensino 

fundamental, respeitada a legislação existente, e de acordo com o regimento e o projeto 

pedagógico da escola.  

 

O teor da referida certificação de escolaridade deve possibilitar novas alternativas 

educacionais, tais como o encaminhamento para cursos de educação de jovens e adultos e 

de educação profissional, bem como a inserção no mundo do trabalho, seja ele competitivo 

ou protegido.  

 

A educação profissional do aluno com necessidades educacionais especiais  
 
A educação profissional é um direito do aluno com necessidades educacionais especiais e 

visa à sua integração produtiva e cidadã na vida em sociedade. Deve efetivar-se nos cursos 

oferecidos pelas redes regulares de ensino públicas ou pela rede regular de ensino privada, 

por meio de adequações e apoios em relação aos programas de educação profissional e 

preparação para o trabalho, de forma que seja viabilizado o acesso das pessoas com 

necessidades educacionais especiais aos cursos de nível básico, técnico e tecnológico, bem 

como a transição para o mercado de trabalho.  

 

Essas adequações e apoios – que representam a colaboração da educação especial para 

uma educação profissional inclusiva – efetivam-se por meio de:  

 

a) flexibilizações e adaptações dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento, 

currículo e outros;  

b) capacitação de recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados;  

c) eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas, curriculares e de comunicação e 

sinalização, entre outras;  

d) encaminhamento para o mundo do trabalho e acompanhamento de egressos.  

 

As escolas das redes de educação profissional podem realizar parcerias com escolas 

especiais, públicas ou privadas, tanto para construir competências necessárias à inclusão de 



alunos em seus cursos quanto para prestar assistência técnica e convalidar cursos 

profissionalizantes realizados por essas escolas especiais. Além disso, na perspectiva de 

contribuir para um processo de inclusão social, as escolas das redes de educação profissional 

poderão avaliar e certificar competências laborais de pessoas com necessidades especiais 

não matriculadas em seus cursos, encaminhando-as, a partir desses procedimentos, para o 

mundo do trabalho.  Nesse caso, podem ser oferecidos serviços de oficinas pré-profissionais 

ou oficinas profissionalizantes, de caráter protegido ou não.  

 

Os Artigos 3o e 4o, do Decreto nº 2.208/97, contemplam a inclusão de pessoas em cursos 

de educação profissional de nível básico independentemente de escolaridade prévia, além dos 

cursos de nível técnico e tecnológico. Assim, alunos com necessidades especiais também 

podem ser beneficiados, qualificando-se para o exercício de funções demandadas pelo 

mundo do trabalho.  

 

 

III- VOTO DA RELATORA  
 
A organização da educação especial adquire, portanto, seus contornos legítimos com a 

elaboração das Diretrizes Municipais da Educação Especial. O que passou faz parte do 

processo de amadurecimento da sociedade veneciana. Agora é preciso por em prática, 

corajosamente, a compreensão que foi alcançada pela comunidade sobre a importância que 

deve ser dada a este segmento da sociedade veneciana.  

 

Com a aprovação deste Parecer e das Diretrizes que o integram, este Colegiado está 

oferecendo ao município de Nova Venécia e aos alunos que apresentam necessidades 

especiais um caminho e os meios legais necessários para a superação do grave problema 

educacional, social e humano que os envolve.  

 

Igualdade de oportunidades e valorização da diversidade no processo educativo e nas 

relações sociais são direitos dessas crianças, jovens e adultos. Tornar a escola e a sociedade 

inclusivas é uma tarefa de todos.  

 

 

 

 



Aprovado na Comissão de Ensino Fundamental, pelo deferimento. 

Em 30/04/2009. 

 

 

Maria Margareth Fardim Chagas - relatora 

Marilene Callegari Piovesan  

Rosana Cuquetto Leite 

 

 

 

 

 

IV - VOTO DA PLENÁRIA 
 
O Plenário acompanha, por unanimidade, o voto da Comissão, pelo deferimento. 

 

 

Baixa-se a Resolução Competente. 

 

 

Sala das Sessões, em  30 /04/2009. 

 

 

 

 

 

 

 
 


