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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta um estudo feito através de um levantamento realizado em Marabá, 
uma cidade localizada no sudeste paraense. A pesquisa teve e tem como foco, verificar o cumprimento da Meta 
da Educação Especial do Plano Nacional de Educação no município. Esta pesquisa, integra um estudo a ser 
realizado em Rede Nacional envolvendo as 5 regiões brasileiras, das quais Marabá-PA comporá uma 
amostra do estudo da região Norte, articulado a agenda de pesquisa do Grupo de Pesquisas sobre 
Formação de Recursos Humanos e Ensino em Educação Especial (GP-FOREESP), da Universidade 
Federal de São Carlos.  

A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva teve seu marco através de um movimento 
internacional que defendia o direito da escola para todos (UNESCO, 1990), defendia-se o cumprimento do 
direito à educação, para crianças, jovens e adultos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas 
habilidades/superdotação, tendo acesso às escolas regulares. A política assume singularidades em cada país, e 
no caso brasileiro, as raízes dos princípios da Educação Inclusiva, estão presentes na Constituição Federal 
(BRASIL, 1988) que assegura: 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, Art. 205). 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996, p. 1): 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

Considerando os avanços progressivos no âmbito prático da política, cumpre realizar um 
planejamento mais amplo com as Metas no Plano Nacional de Educação/PNE (BRASIL, 2014). Neste 
importante documento, temos a Meta 4 a ser implementada de 2014 a 2024, a qual tem por finalidade, 
proporcionar a educação em que o acesso se amplie assim como a seguridade de condições de 
acessibilidade e apoios especializados de que os alunos da educação especial em seus diferentes perfis 
necessitem.  

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 
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educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados 
(BRASIL, 2014, p. 3). 

A efetivação das políticas educacionais para a inclusão de alunos público alvo da educação especial 
tem ocorrido no Brasil em tempos e condições diferenciadas conforme a realidade social, econômica, cultural 
e educacional de cada município.  

Ao se analisar a história do município de Marabá, localizado no segundo maior estado do país, vimos 
uma trajetória de exiguidade de serviços em educação especial, conforme registros apresentados pelo gestão 
do Departamento de Educação Especial do município de Marabá, de 1987 a 2001, os serviços em educação 
especial eram desenvolvidos pela Secretaria Estadual Executiva de Educação – SEDUC, por meio da 4ª URE 
– Unidade Regional de Educação, do governo estadual (RABELO, 2016). Neste estudo, analisou-se o Plano 
Municipal de Educação de Marabá (MARABÁ, 2012) que está em vigência, o qual, abrange metas e estratégias 
a serem cumpridas por nove anos, de 2012 a 2021, sendo iniciado através de uma elaboração da minuta 
(preliminar) em 2008 de acordo com as incitações do Plano Nacional de Educação. 

Considera-se que o percurso histórico do sistema de ensino público municipal de educação em Marabá, 
avançou em diversas dimensões, ao ser assumidas pelo poder público municipal, pois a sociedade civil 
organizada, os movimentos sociais e a necessidade dos profissionais da educação em se qualificarem na área 
de educação especial, propiciaram a seguridade de alguns dos direitos à educação inclusiva, mas que ainda 
estão distantes de atender satisfatoriamente a totalidade desses direitos.  

Ao identificarmos como está essa implementação da Meta 4 do PNE (BRASIL, 2014), é possível 
compreender os avanços e os limites que precisam ser superados para o cumprimento do direito à educação de 
crianças, jovens e adultos com deficiência, que têm o direito de aprender ao longo da vida (BRASIL, 2015).  
            A pesquisa ainda em andamento tem-se como objetivo descrever e analisar como vem se estruturando 
e sendo implementada a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva no Sistema Público 
Municipal de Marabá e correlacionar dados da realidade educacional do município de Marabá e a Meta 4 do 
PNE (2014 – 2024), compreendendo os fatores que têm implicado nos resultados apresentados pelo sistema 
de ensino no contexto da prática da política de escolarização dos alunos público alvo da educação especial. 
  
2. MATERIAS E MÉTODOS 
 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi de cunho quantitativo e qualitativo, 
sendo realizado um estudo baseado no PNE (BRASIL, 2014), tendo principalmente como foco as dezenove 
estratégias da meta voltada à Educação Especial presentes na Meta 4.  

Para este estudo, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos metodológicos:  
Na etapa 1: Análise documental do PNE, Plano Municipal de Educação do Município, Legislações 

específicas do Sistema Municipal de Ensino que implicam nas estratégias que precisam ser desenvolvidas para 
o atendimento da Meta 4 do PNE.  

Etapa 2: Foi realizada uma organização dos instrumentos de coletas de dados, com a composição e 
análise de instrumentos de pesquisa padrão da Rede de Pesquisa Nacional (MENDES, 2018). 

Etapa 3: Tratamento e análise dos dados parciais do estudo.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado parcial desta pesquisa, avaliou-se que o Sistema Municipal de Ensino de Marabá, 
tem buscado há quase duas décadas adotar transformações de modo a atender aos princípios da educação 
inclusiva. Contudo, cumpre destacar a exiguidade de documentos legais e diretivos para regulamentar o 
conjunto de iniciativas e políticas em implementação para assegurar um ensino inclusivo com apoio 
educacional especializado com qualidade a que os alunos tem direito.  

A área de educação especial, conta atualmente com uma série de documentos internacionais e 
nacionais que podem influenciar a construção de documentos locais no município foco do estudo, 
especialmente, pelas iniciativas que ao longo da história da educação especial tem sido implementadas com 
êxito: iniciativas de formação continuada de professores, implementadas pelo professor especialista que atua 



 
 
do AEE, lotação em duplas de professores nas salas de recursos multifuncional, criação de centros 
especializados.  

Observa-se pelas iniciativas implementadas na Rede Municipal, que se fundamenta em diretrizes 
nacionais da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). 
Assim como demais documentos diretivos que tem sido elaborado pelo Ministério da Educação/MEC.   

O município instalou sua primeira SRM em 2005, um marco para a política de educação especial do 
município referido, fazendo assim, as práticas pedagógicas escolares serem condizentes com a legislação 
nacional e diretrizes relacionadas. Conforme os pressupostos presentes na Política Nacional de Educação 
Especial:  

 [...] assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para 
garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 
mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a 
educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; 
formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 
profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; 
acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 
informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 
2008, p. 14). 
 

O Sistema Municipal de Ensino do Município de Marabá, tem proposto espaços de formação 
continuada em várias temáticas com professores da rede, organizou seminários na região do programa 
“Educação inclusiva direito à diversidade” a partir de 2005, quando Marabá passou a ser polo do programa 
“Educação inclusiva direito à diversidade”.  

Para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, é necessário propor uma mudança 
considerável nos programas de formação inicial e continuada de professores, numa perspectiva defendida por 
Benassuly (2002, p. 190): 

Falar de professores reflexivos é proporcionar-lhes elementos por meio dos quais possam 
romper com ideologias tecnocráticas e instrumentais que, na maioria das vezes, perpassam 
sua prática cotidiana. É colocá-los no patamar de sujeitos políticos, capazes de refletir as 
mediações que estão postas no espaço de seus mundos vividos e no espaço social [...]. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da descrição e análise quanto ao contexto da prática da política de escolarização dos alunos 
PAEE, há seguridade de serviços especializados, adequações de acessibilidade nas escolas ainda tímidas, 
iniciativas de espaços de formação continuada, criação de cargos de profissionais que não existiam, concurso 
público para esses cargos, criação de centros especializados públicos e gratuitos, parcerias com universidades 
que potencializam ações para o atendimento à Meta 4 do PNE.  

Mas é necessário intensificar estudos com as pessoas diretamente envolvidas nesse processo de 
implementação do PNE e mais detidamente à Meta 4, para se analisar com mais qualidade os impactos da 
política de inclusão escolar na vida dos alunos PAEE que tem crescido a cada ano.  

Conclui-se que para uma melhor política de educação inclusiva, deve-se  existir um ensino 
colaborativo embasado no currículo escolar e para mudar o currículo, necessita pensar tarefas e estratégias 
escolares, não gerando um trabalho pesado nem para o professor da sala regular nem para o professor do AEE, 
pois o aluno pertence às duas classes, e principalmente às escolas, as quais precisam mudar o comportamento 
conservador e remediativo. 
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