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Resumo 
A legislação brasileira indica a obrigatoriedade da matrícula de alunos com deficiência na rede 
regular de ensino e, concomitantemente, no atendimento educacional especializado. Essa diretriz 
impõe a necessidade de mudanças no âmbito das diferentes redes de ensino. O presente estudo tem 
como objetivo analisar o papel do Conselho Municipal de Educação na constituição de políticas 
locais que tratam da educação especial na perspectiva inclusiva, em uma rede pública municipal 
do Rio Grande do Sul. Realizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo, com coleta de dados 
realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e de análise documental. A abordagem do ciclo 
de políticas auxiliou a compreender o quanto a política nacional se ressignifica no contexto local, 
com base no “olhar”, nas concepções e práticas dos representantes e de gestores que se ocupam da 
educação especial/inclusiva.  
Palavras-Chave: Conselho de educação; Educação especial; Educação inclusiva. 
 
 

Abstract 
Brazilian law determines the mandatory enrollment of students with disabilities in both regular 
schools, and educational specialized care. This guideline imposes the need for change within the 
different educational systems. The present study aims to analyze the role of the City Council of 
Education in establishing local policies about special education on an inclusive perspective, of a 
municipal education system in Rio Grande do Sul. A qualitative research study was made, and 
data was collected through semi-structured interviews and documentary analysis. The approach of 
the policy cycle helped to understand how national policy is redefined in the local context, based 
on the “feeling”, in the concepts and practices of representatives and managers dealing with 
special/inclusive education. 
Keywords: Special Education; Inclusive education; Board of education. 
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Contextualizando o Estudo 
 

A partir da publicação da Política Nacional para a Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva (Brasil, 2008), considera-se necessário o aprofundamento de estudos na 
área da educação especial e da educação inclusiva, na medida em que os alunos com 
deficiência, quando em fase de escolarização, carecem, historicamente, de políticas que 
deem conta de garantir os direitos constitucionais de acesso e de permanência, com 
qualidade, na educação básica.  

Neste sentido, o objetivo do presente texto é analisar o papel do Conselho Municipal 
de Educação (CME) na constituição de políticas locais que tratem da educação especial 
numa perspectiva inclusiva. Entende-se que a legislação atual, que indica a matrícula de 
alunos com deficiência na rede regular de ensino e, concomitantemente, no atendimento 
educacional especializado, impõe mudanças no âmbito das redes de ensino (Brasil, 2011). 

Assim, as presentes reflexões têm como base uma pesquisa realizada no âmbito da rede 
pública de educação do município de Cachoeirinha. Este é um município brasileiro, 
localizado no Rio Grande do Sul, microrregião da capital. O município foi criado por uma 
lei estadual em 1965. Limítrofe com Porto Alegre, o município, desde a década de 1970, é 
uma das regiões gaúchas com maior crescimento populacional, destacando-se por ser um 
centro industrial importante do Estado (IBGE, 2010a). Ainda, Cachoeirinha conta com 
118.278 habitantes que se dividem em 44 km² de área territorial, e a taxa de urbanização 
atinge 100% (IBGE, 2010b). 

O município de Cachoeirinha conta com 102 escolas, sendo 14 estaduais, 33 
municipais e 55 particulares, cadastradas no Educacenso. Dezessete dessas escolas possuem 
Atendimento Educacional Especializado (AEE), sendo 14 municipais e uma estadual 
(Brasil, 2013). Sabe-se que na rede pública municipal há 12 Salas de Recursos 
Multifuncionais (SRM) em escolas de Ensino Fundamental e duas SRM em escolas de 
Educação Infantil. 

No âmbito deste estudo, considera-se importante caracterizar brevemente os três 
períodos considerados constituidores da história da educação especial no município. Na 
década de 1970 houve a criação das classes especiais e de uma escola especial na rede 
municipal para atendimento aos alunos com deficiência. Cabe destacar que a escola 
especial municipal criada nesse período funcionou por 34 anos no atendimento ao alunado 
da educação especial na rede pública municipal. Na escola especial, a partir de 1990, são 
construídas novas propostas curriculares e se buscam alternativas pedagógicas para a 
educação dos alunos com deficiência. Há relatos, neste período, de inúmeras propostas 
inovadoras voltadas para a educação do alunado da educação especial. Mantém-se, no 
entanto, o atendimento dos alunos com deficiência na escola e nas classes especiais 
mantidas pela rede pública municipal (Vasques; Marques, 2012).  

De 2005 em diante, há a emergência de novas diretrizes intensificadoras da inclusão 
escolar associadas ao momento político do país e à mudança no perfil do alunado quanto à 
tipologia das deficiências do público-alvo da escola especial, o que desencadeia uma série 
de formações continuadas e encaminhamentos dos alunos com deficiência para as escolas 
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regulares. Extinguem-se, gradativamente, as classes especiais nas escolas regulares e o 
governo municipal adere ao Programa de Implantação das Salas de Recursos 
Multifuncionais (SRM) (Brasil, 2003). 

Desse momento em diante, conforme observado, inicia uma forte tendência à inclusão 
dos alunos com deficiência na rede regular de ensino, que se concretizou no município com 
a cessação das atividades da escola especial e a criação de um Centro de Atendimento 
Educacional Especializado. Marca-se aqui um momento histórico na rede pública 
municipal, em que os alunos com deficiência passaram a se matricular primeiramente na 
escola regular, em classes comuns, para posterior avaliação da necessidade de atendimento 
educacional especializado em Salas de Recursos Multifuncionais ou no Centro.  

Nesse contexto, destaca-se que o presente estudo foi efetivado na rede pública 
municipal de Cachoeirinha, com foco na atuação do Conselho Municipal de Educação na 
reestruturação da educação especial para o sistema municipal de ensino. Para tanto, 
realizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo, com coleta de dados realizada por meio de 
entrevistas semiestruturadas e de análise documental. Ambas as estratégias auxiliaram a 
pensar as políticas públicas voltadas para a educação especial, tanto no âmbito nacional 
quanto local. No que se refere à realização das entrevistas, houve o envio posterior das 
relativas transcrições aos entrevistados e novo contato para esclarecimentos, permitindo a 
ampliação de informações. O período de realização dessas atividades compreendeu os 
meses entre agosto de 2012 e outubro de 2013. No âmbito do Conselho Municipal de 
Educação de Cachoeirinha, foram entrevistados três profissionais, representantes do poder 
público, atuando nas funções de presidente do CME e assessoras responsáveis pelo 
acompanhamento dos processos encaminhados ao Conselho. Em ambos os casos – 
presidência e assessoria – são cargos com mandatos de três anos, com reconduções na 
função, de acordo com possibilidades regimentais. 

Assim, destacam-se as entrevistas realizadas com a presidente do CME, bem como 
com as assessoras técnico-pedagógicas, que possibilitaram perceber as nuances e tramas 
que se estabelecem na ressignificação interpretativa dos textos nacionais e na produção das 
políticas locais.  

Ainda, no que se refere aos documentos consultados, Informativos do Conselho 
Municipal de Educação (Cachoeirinha, 2011) e publicações legais exaradas pelo mesmo, 
relacionadas com a temática da pesquisa, como a Resolução CME Nº 18 de 2012 
(Cachoeirinha, 2012) e a Resolução CME Nº 19 de 2013 (Cachoeirinha, 2013), foram 
trazidos neste artigo. 

No intuito de indicar algumas possibilidades de análise dos dados coletados, conforme 
anteriormente apontado, a abordagem do ciclo de políticas constitui-se como um referencial 
útil para a avaliação de programas e políticas educacionais, “[...] uma vez que permite uma 
análise crítica da trajetória de políticas educacionais desde sua formulação inicial até a 
implementação no contexto da prática e seus efeitos” (Mainardes, 2006, p. 48). Dessa 
forma, o que pensam e acreditam os atores sociais tem implicações no processo de 
implantação das políticas. Entende-se que tal perspectiva de análise seja adequada para o 
âmbito da pesquisa apresentada, uma vez que, na pesquisa de campo, a consideração das 
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peculiaridades e da percepção dos representantes e gestores envolvidos nos processos de 
tomada de decisão foi fundamental para identificar, por exemplo, os princípios orientadores 
das políticas atuais, na educação especial, que repercutem na gestão pública municipal.  
 
 
O Conselho Municipal de Educação do município estudado 
 

De forma geral, no que se refere à função dos conselhos, estes constituem-se como 
órgãos normativos de tomada de decisões, agrupamentos de pessoas que deliberam sobre 
algum assunto. Surgiram nas sociedades organizadas desde a idade antiga e se apresentam 
sob diferentes formas de organização e funcionamento e denominações, em diferentes áreas 
da atividade humana. Em grego, a palavra conselho refere-se à ação de deliberar, cuidar, 
cogitar, refletir, exortar (Teixeira, 2004). 

Assim, basicamente os conselhos se constituem como um grupo de pessoas que debate, 
analisa e toma decisões sobre determinados assuntos. Na estrutura organizacional brasileira 
existem vários tipos de conselhos, e os conselhos de educação constituem-se no âmbito 
nacional, estadual e municipal, com competências e atribuições relacionadas à condução da 
educação nestas instâncias. Teixeira (2004, p. 34) afirma que “os conselhos, na sua função 
de intermediação entre o Estado e a sociedade, traduzem ideias e concepções mais amplas 
de educação e de sociedade que, num momento histórico, influenciam a dinâmica das 
políticas educacionais em pauta”. O mesmo se aplica aos conselhos municipais que, em 
uma instância mais próxima à comunidade local em função da proporcionalidade da 
população à qual se destina, representa as diferentes correntes e opiniões sobre 
determinadas temáticas, por vezes polêmicas e pouco consensuais.  

Para Andrade et al. (2009), os conselhos de educação têm um importante papel na 
formação de um sistema nacional articulado de educação, pois podem representar a 
materialização das lutas e batalhas da sociedade civil. No caso dos conselhos municipais, 
representam forma de reorganização e estabelecimento de diretrizes pedagógicas e 
normativas da educação sob sua competência, mas não estabelecem diretrizes de gestão de 
recursos, por exemplo, que seguem linhas nacionais de elaboração, normatização e 
distribuição.  

O Conselho Municipal de Educação de Cachoeirinha foi criado em 1991, logo após a 
Constituição Federal de 1988, sob a Lei Municipal, nº 1.175, “que regulamenta o Conselho 
Municipal de Educação de Cachoeirinha” (Cachoeirinha, 1991), mas somente com a Lei nº 
2.384, que “cria o Sistema Municipal de Ensino, no município de Cachoeirinha e dá outras 
providências” (Cachoeirinha, 2005), que se iniciam as discussões referentes à legislação 
educacional na rede municipal. Anteriormente à constituição do sistema municipal de 
educação, a rede municipal seguia a legislação do Conselho Nacional e do Conselho 
Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul (CEED), no que se refere às 
normatizações da educação.  

Posteriormente, o Conselho Municipal de Cachoeirinha assumiu as funções 
normativas, que possibilitaram ao município a competência de elaborar regras e normas 
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específicas, seguindo ainda, no entanto, a legislação federal. Andrade et al (2009) destaca 
que a criação dos conselhos acompanha a discussão da municipalização do ensino e que 
dentre suas atribuições estaria a elevação do município à situação de sistema de educação.  

Cabe, nesse caso, ressaltar que as lutas sociais da década de 1980 impulsionaram a 
sociedade civil organizada a significativas conquistas, principalmente no que se refere à 
luta pela participação nos processos decisórios da gestão pública. Este movimento se referia 
à participação como possibilidade de construir mudanças sociais importantes, inserindo a 
população nos processos de tomada de decisão. Tratava-se de importante momento político, 
no qual se defendia a participação da população na tomada de decisão política. No entanto, 
na década de 1990, diferentes estudos mostraram que os conselhos passaram a atender as 
necessidades do Estado, que os controlava, o que limitou muito o poder de decisão de seus 
membros (Andrade et al., 2009). O discurso de participação popular da década anterior não 
se alinha com as práticas de controle exercidas pelo Poder Público, o que caracteriza o 
funcionamento dos conselhos durante algum período. 

Como já referido, Werle, Thum e Andrade (2010) estudaram as contribuições dos 
sistemas municipais de ensino do Rio Grande do Sul, uma vez que os autores examinaram 
sua criação frente ao número de alunos matriculados e às sistemáticas mudanças do Poder 
Público local. Na conclusão, os pesquisadores apontaram que a criação do sistema 
municipal exige que o município tenha uma competência técnica, administrativa e política 
instalada, para organizar, acompanhar e regulamentar questões relativas à educação. Ou 
seja, há necessidade de que os gestores locais assumam o desafio de implantar o sistema e 
geri-lo, a fim de discutir a legislação local e definir caminhos para a implementação da 
política nacional.  

Nesse sentido, destaca-se que o Conselho Municipal de Educação de Cachoeirinha 
constitui-se como um órgão com significativa representatividade na comunidade local. A 
realização das entrevistas permitiu identificar o papel dos membros do Conselho em 
articulação com a Secretaria de Educação na tomada de decisões de caráter educacional no 
município. Especialmente no que diz respeito à reestruturação da educação especial e à 
criação do Centro, percebe-se que houve intenso debate sobre o tema, inclusive com 
posicionamentos favoráveis e contrários à medida adotada (PCME e ATP1, 
respectivamente1).  

Mainardes (2006) ressalta que, na abordagem do ciclo de políticas, os professores e 
gestores locais assumem um papel ativo no processo de interpretação e reinterpretação das 
políticas educacionais, mostrando que o pensamento e as questões nas quais acreditam tais 
atores sociais fazem parte do processo de implantação da política. No caso da educação 
especial em Cachoeirinha, observou-se de forma direta esta tensão, na medida em que há 
posicionamentos diferenciados no que diz respeito à concepção de educação inclusiva, que 
influenciam no caminho escolhido pelos gestores em relação ao atendimento aos alunos 
com deficiência no âmbito legal. Na prática, as tensões são ainda maiores.  

Referentemente à relação que se estabelece entre a mantenedora, Secretaria de 
Educação e o Conselho Municipal, a presidente do Conselho afirma que 
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Há um respeito da Secretaria em relação ao nosso Conselho, há também um 
respeito em relação à Secretaria, mas não há uma concordância. Se nós 
entendemos que, aqui é discutido no grupo, e que não deve ser assim, então 
vamos nos posicionar, vamos mandar um ofício, vamos questionar. [...] Tem 
uma relação boa, mas é muito profissional (PCME). 
 

Por vezes, os conselhos estão ligados à ideia de que são órgãos do governo, com 
função de assessoramento e colaboração, o que caracterizou grande parte da história 
educacional brasileira ao longo do século XX. Desta forma, seriam órgãos normativos do 
sistema, com importante papel na estrutura hierárquica do ensino. Os conselhos atuais 
constituem-se de espaços mais democráticos e de participação, portanto, o questionamento 
e a posição do conselho municipal produzem movimentos no que se refere à instância 
gestora das políticas (Cury, 2000; Teixeira, 2004). 

A fala acima registra uma posição clara no que diz respeito à relação com a 
mantenedora da rede municipal de ensino, marcando e diferenciando as posições de ambos 
os órgãos, que podem tanto concordar quanto discordar sobre as temáticas tratadas. Assim, 
cabe, segundo Shiroma, Garcia e Campos (2011, p. 222): 

 
Examinar mais detidamente os contextos ou arenas em que a política é 
produzida (contexto da influência e contexto da produção do texto), é 
implementada (contexto da prática), produz efeitos e gera estratégias (contexto 
dos resultados e das estratégias políticas). 
 

Como órgão deliberativo do sistema municipal, a legislação (discutida, elaborada e 
aprovada) depende das inter-relações que se estabelecem com a mantenedora, com as 
escolas que compõem a rede municipal, com os órgãos associados, com as famílias, com os 
alunos e com a comunidade geral para se tornar prática. Somente na produção de sentidos, 
na prática reinterpretada, na busca por significados no cotidiano, a norma se reconfigura e 
se torna dinâmica. “Assim, podem existir disputas ou versões em competição dentro do 
contexto da prática, em diferentes interpretações e reinterpretações” (Ball, 2009, p. 306). 

No contexto de Cachoeirinha, o Conselho se organiza com a constituição de comissões 
a cada nova demanda e também com comissões especiais, que são organizadas, mas findam 
quando a norma é aprovada. A presidente do Conselho refere que a última norma aprovada 
foi a relacionada à  

 
educação especial numa perspectiva inclusiva e, com isto, houve a mudança da 
proposta da rede no que se refere ao atendimento do alunado da educação 
especial (PCME). 
 

A experiência desta pesquisa permite compreender que a discussão de tal temática 
parece ter trazido inúmeras reflexões aos representantes do Conselho, que se empenharam 
em definir a norma ligada à educação especial numa perspectiva inclusiva. Sabe-se que 
convivem, na rede, profissionais com diferentes concepções quanto à inclusão, tanto 
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defensores da ideia quanto aqueles que resistem e defendem o espaço específico de 
atendimento aos alunos com deficiência, como as classes e escolas especiais. Essa 
diversidade de posicionamentos é parte do cenário educacional brasileiro e pode ser 
justificada pela “tradição” de afastamento dos alunos com deficiência dos espaços comuns 
de ensino. Nas diferentes redes, os profissionais que são chamados a se pronunciar sobre o 
tema têm, com frequência, um vínculo histórico com essa perspectiva. Assim, qualquer 
mudança implementada necessariamente exige o reconhecimento dessa processualidade na 
alteração de diretrizes. 

A assessora pedagógica do Conselho refere que assim que se publicou a Política 
Nacional de Educação Especial (Brasil, 2008) “houve grande repercussão na rede 
municipal e os gestores e professores passaram a estudar a legislação e a discutir sobre as 
necessárias mudanças no atendimento a este alunado na rede” (ATP2). Acompanharam, 
também, segundo ela,  

 
todas as normas e orientações posteriores dos diferentes órgãos no intuito de 
compreender como seria o andamento das propostas e quais mudanças 
precisariam ser viabilizadas na rede para dar conta desta nova perspectiva 
(ATP2). 
 

França (2009) reforça o quanto os órgãos colegiados poderão contribuir com a 
democratização das relações, uma vez que contam em sua estrutura com pais de alunos, 
professores, diretores, integrantes de sindicatos e de outras entidades representativas.  

Os representantes sociais geralmente são leigos no assunto e provavelmente seguirão a 
análise feita pelos representantes estatais, preparados tecnicamente para assumirem estas 
funções. Há limites, portanto, quanto à participação democrática nos Conselhos. Davies 
(2004) refere diferenciações que acabam sendo significativas, na participação dos membros 
do Conselho. Traz o fato de que os representantes das entidades nada ganham pelo seu 
trabalho, como é o caso de pais e estudantes, além de participarem dos encontros fora de 
sua jornada semanal de trabalho ou atividades. O mesmo não acontece com os 
representantes do Poder Público, que contam com flexibilização de seus horários de 
trabalho e, apesar de não receberem especificamente para atuarem nos Conselhos, 
participam como funcionários estatais, função para a qual já recebem remuneração. O autor 
também refere que um ponto que enfraquece a participação social é capacitação técnica 
para análise documental.  

A Presidente do Conselho Municipal de Cachoeirinha relata que a recente mudança no 
funcionamento do Conselho possibilitou que “representantes novos iniciassem seus 
mandatos, outros permaneceram e houve um importante avanço do ponto de vista da gestão 
do próprio Conselho” (PCME).  

Ainda no que se refere ao funcionamento dos Conselhos, afirma-se que os mesmos 
“desempenharam um papel importante na organização do sistema de ensino no Brasil” 
(Teixeira, 2004, p. 70). Tais Conselhos normatizaram o processo de ensino, estabelecendo 
as bases para seu acompanhamento e avaliação, definindo rumos e criando alternativas de 
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ação no âmbito local. O movimento do CME de Cachoeirinha para organizar espaços 
deliberativos, normativos e consultivos por um lado, e de controle e supervisão por outro, 
mostra o quanto a interpretação e os sentidos que os gestores locais atribuem à norma 
nacional podem gerar impactos no âmbito local. 

“As possibilidades de formação e funcionamento dos Conselhos definem seu grau de 
autonomia e relevância na gestão do sistema de ensino brasileiro” (Andrade et al., 2009, p. 
54). A autonomia dos Conselhos, pois, depende da criação de normas próprias e das 
condições em que funcionam, com independência do poder executivo local. Conforme a 
presidente do CME de Cachoeirinha: 

 
Desde 2010, aqui no Conselho, estamos trabalhando com palavras-chave e 
fortes, como o cuidar e o educar [...] com uma escola que acolhe. Nós 
queríamos mudar de inclusão para acolhimento, porque parece que é isto. Sabe, 
a escola tem que acolher, se não acolher não vamos fazer a inclusão nunca. Se 
não houver articulação dessas pessoas dentro da escola e desta escola com a 
secretaria, com o Conselho, não vai funcionar. Este Conselho tem que ser 
orgânico. Se este sistema não for orgânico, não vamos a lugar algum (PCME). 
 

Percebe-se, assim, o quanto a posição dos membros do CME é ressaltada, pois se trata 
de um grupo que discute temáticas ligadas à educação municipal e que define sua forma de 
compreender a questão, posicionando-se, inclusive, do ponto de vista dos conceitos 
utilizados. A educação inclusiva é vista e colocada como processo em que todos os 
membros do sistema precisam estar implicados, sob pena de não se concretizar.  

Esta perspectiva, portanto, de constituição dos Conselhos, visa contribuir para 
modificar a cultura de poder hierárquico no processo de gestão de sistemas de ensino, 
possibilitando a participação e a democratização das decisões no âmbito local. Apesar dos 
limites que o próprio processo participativo impõe, considera-se um papel significativo o 
que desempenha o CME no contexto da prática, pois se constituem tentativas de mudar as 
ações ou o comportamento de professores e profissionais que atuam na prática (Ball, 2009).  

Assim, cabe destacar que os estudos que contemplam a educação especial e a educação 
inclusiva podem anunciar diretrizes, princípios orientadores da organização dos apoios 
necessários à escolarização dos alunos com deficiência, além de refletirem sobre processos 
e movimentos que acontecem nas redes públicas municipais para “dar vida” aos textos das 
legislações nacionais. No entanto, considera-se fundamental perceber que as escolhas dos 
gestores locais passam por concepções e práticas historicamente construídas, alicerçadas 
em princípios e formas de organização que fazem sentido para cada cultura, cada 
comunidade. Entender como as linhas e diretrizes referentes à organização e funcionamento 
materializam no âmbito local permite compreender processos e gerar reflexões sobre as 
dinâmicas que caracterizam a prática, úteis para subsidiar a formulação de políticas 
públicas e contribuir para a qualificação de propostas de intervenção que favoreçam a 
inclusão escolar.  
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Educação Inclusiva sob o “olhar” do Conselho Municipal de Educação 
 

Relativamente à autonomia do município para legislar, sabe-se que a Constituição 
Federal de 1988, art. 211, estabelece que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino” (Brasil, 1988). 
Portanto, desde este período, com a publicação de Decreto pelo executivo local, os 
municípios poderiam compor sistemas próprios de ensino. No caso de Cachoeirinha, 
conforme já referido, desde 1991 existe o CME na cidade (Cachoeirinha, 1991), mas em 
junho de 2005 foi criado o Sistema Municipal de Educação (Cachoeirinha, 2005). Com a 
criação do sistema, o CME assume a função normativa, além de outras, que lhe confere a 
competência para a elaboração de normas complementares para o Sistema Municipal de 
Educação.  

Considerando o longo período em que os alunos com deficiência foram atendidos na 
rede pública municipal em classes especiais e na escola especial, a partir de 2005, conforme 
relatado, as classes especiais se extinguem gradativamente e são implantadas as Salas de 
Recursos Multifuncionais. Em 2010, instala-se na rede municipal um Fórum de Discussão, 
com o intuito de discutir a educação especial no município. Com base nas discussões do 
Fórum, a Secretaria Municipal de Educação define como meta extinguir a escola especial e 
criar um Centro de Atendimento Educacional Especializado, ofertado aos alunos com 
deficiência, matriculados regularmente na rede regular de ensino. 

Neste contexto, o CME de Cachoeirinha aprovou, por unanimidade, em 26 de 
novembro de 2012, a Resolução nº 18 de 2012, que estabelece normas para o 
credenciamento e a autorização para funcionamento dos Centros de Atendimento 
Educacional Especializados e dá outras providências (Cachoeirinha, 2012). O primeiro 
aspecto que chama a atenção é o fato de que a Resolução referida não se restringe a um 
único Centro, pois abre possibilidade de que outros espaços na rede municipal sejam 
criados para este fim. Considerando as circunstâncias e a necessidade de ampliação do 
atendimento aos alunos com deficiência nessa rede pública municipal, essa decisão pode 
ser considerada um avanço com a perspectiva desta ampliação de possibilidades. Há 
destaque, no art. 1º, para a integração dos Centros que forem criados no Sistema Municipal 
de Educação de Cachoeirinha. Além disso, conforme o parágrafo 1º deste mesmo artigo, 
considera-se Centro de Atendimento Educacional Especializado, a “instituição organizada 
para desenvolver plano de atendimento educacional especializado a alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação”, matriculados na 
rede regular de ensino (Cachoeirinha, 2012). 

A Resolução CME nº 18 de 2012, portanto, reforça que os alunos matriculados no 
Centro precisam, necessariamente, estar matriculados nas escolas da rede regular de ensino, 
nesse sentido, configurando-se como um espaço de atendimento complementar ou 
suplementar (Cachoeirinha, 2012). O documento conceitua o AEE como “o conjunto de 
atividades e recursos pedagógicos e de acessibilidade, organizados institucionalmente, 
prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos público-alvo da 
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educação especial, matriculados no ensino regular” (Cachoeirinha, 2012, Art. 1º, par.1). 
Cabe, portanto, uma reflexão acerca do “conjunto de atividades e recursos pedagógicos e de 
acessibilidade”, pois nesta perspectiva o AEE poderia ser oferecido tanto nas escolas 
regulares, em classes comuns, ou ainda em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), 
quanto nos Centros. Do ponto de vista da organização do atendimento nessa rede, seria 
necessário ficar definido quais atendimentos aconteceriam em quais locais, com base em 
que critérios.  

Na prática, segue-se o que vem acontecendo em termos de constituição do serviço, pois 
há as SRM e o Centro de Atendimento Educacional Especializado. A diferenciação viria 
com o atendimento do aluno com deficiência nas classes comuns das escolas regulares, 
rompendo com a ideia de classe/sala/escola especial para determinado grupo de alunos. No 
entanto, registra-se que esta prática ainda não acontece na rede em modo pleno, apenas foi 
indicada na legislação municipal como diretriz a ser seguida.  

Segue o texto da Resolução CME nº 18 de 2012 afirmando que as instituições 
necessitam de credenciamento e autorização para funcionar como Centros e integrarem o 
Sistema Municipal de Ensino e, para este fim, necessitariam apresentar ao CME: 
“condições de infraestrutura física, em local adequado para a oferta do atendimento 
indicado”, nos termos da legislação vigente e condições pedagógicas, de acordo com as 
“normas específicas vigentes, provando sua habilitação para desenvolver o atendimento 
pretendido” (Cachoeirinha, 2012, art. 2º).  

A referida Resolução define que há necessidade de comprovação técnica, mediante 
verificação das condições relativas a espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos 
pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos. Também refere a necessidade 
de existência de professores especializados, tradutor e intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), guia-intérprete e pessoal para atividades de administração de 
medicamentos, higiene e locomoção, além de profissionais de outras áreas.  

Em relação aos profissionais para administração de medicamentos, higiene e 
locomoção, entende-se que os educadores sociais assumam este papel, tanto no Centro 
quanto nas SRM e nas classes comuns das escolas regulares. Há algum tempo a rede 
procurou garantir a existência de profissionais que atuassem em atividades primordiais que 
marcam a possibilidade de alguns alunos estarem em ambiente escolar, tendo suas 
necessidades básicas atendidas. Em casos de maior comprometimento – representados por 
alunos com deficiências que demandam amplos apoios – essa é uma forma de viabilizar o 
acesso e a permanência do aluno com deficiência nas escolas regulares.  

Essa Resolução também trata da cessação do efeito da credencial e autorização das 
atividades para funcionamento dos Centros, além da competência para fiscalização, 
acompanhamento e avaliação, função da Secretaria Municipal de Educação. Portanto, trata-
se de norma ampla, que legisla sobre credenciamento/descredenciamento e aspectos 
relevantes para funcionamento de um Centro, desde as condições físicas e materiais até 
profissionais especializados para atuarem nestes locais (Cachoerinha, 2012). 

No ano de 2013, o CME publicou a Resolução CME nº 19 de 2013, que regulamenta a 
educação especial na perspectiva da escola inclusiva, na Educação Infantil, Ensino 
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Fundamental e modalidade Educação de Jovens e Adultos do município de Cachoeirinha e 
dá outras providências (Cachoeirinha, 2013). Tal Resolução referenda a intenção do CME 
de tornar a educação inclusiva uma proposta a ser assumida pela rede pública municipal e 
Sistema Municipal de Ensino, em seus níveis e modalidades.  

No artigo 2º, explicita-se que “a educação especial se realiza em todos os níveis, etapas 
e modalidades de ensino, tendo o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como 
parte integrante do processo educacional” (Cachoeirinha, 2013). Assume-se, portanto, que a 
mantenedora admite a responsabilidade do AEE para os alunos que necessitarem, após 
avaliação do Centro, serem matriculados em classe comum da rede regular do ensino e, 
concomitantemente, no AEE, configurando dupla matrícula (Brasil, 2011).  

O Centro, logo, configura-se na rede como o responsável pela avaliação diagnóstico-
pedagógica do aluno com deficiência, com nova matrícula na rede, investigando o caso e 
emitindo parecer técnico-pedagógico, realizando os encaminhamentos para a escola de 
destino do aluno.  

A referida Resolução, no artigo 5º, parágrafo 2º, afirma que “quando houver 
diagnóstico ou, mesmo, hipótese de deficiência, a Secretaria Municipal de Educação dará 
orientações para a escola de destino do aluno quanto à redução ou não do número de 
educandos na turma que o receberá” (Cachoeirinha, 2013). No caso de educandos já 
matriculados na rede, sem diagnóstico prévio, mas com hipótese de deficiência ou 
superdotação, a equipe pedagógica da Secretaria encaminhará para avaliação especializada 
no Centro, que encaminhará o aluno para os serviços especializados necessários. Há 
possibilidade, também, de que o aluno seja encaminhado ao AEE em “ambiente hospitalar, 
domiciliar e/ou outros, de forma complementar ou suplementar, sempre que se fizer 
necessário, mediante autorização dos serviços de atendimento clínico” (Cachoeirinha, 2013, 
art. 7º). 

Percebe-se, no âmbito municipal, que houve grande investimento no que diz respeito às 
temáticas que envolveram as legislações exaradas pelo CME. Alinhadas às normas 
nacionais, mantêm as características locais e foram, segundo os entrevistados, amplamente 
discutidas em seu conteúdo em diferentes instâncias, incluindo, além do Conselho 
Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação e as escolas regulares da rede.  
 
 
Considerações Finais 
 

Ao finalizar este estudo, que objetivou analisar o papel do Conselho Municipal de 
Educação na constituição de políticas locais que tratem da educação especial numa 
perspectiva inclusiva, identificamos o quanto a visão dos atores locais influenciou na 
tomada de decisão na rede pública municipal em questão. 

O Conselho Municipal de Educação, criado em 1991, passou a compor Sistema 
Municipal de Educação em 2005 e assumiu, a partir de então, a função de normatizar, 
contando com representantes de diferentes segmentos da comunidade local. No que se 
refere à educação especial na perspectiva inclusiva, os desafios referentes ao tema foram 
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discutidos no âmbito do CME e as divergências de concepções apareceram ao longo do 
processo de reflexão, elaboração e mesmo após a publicação das normas.  

Observa-se, no que diz respeito à sintonia com as políticas, que há diferentes 
momentos em que este alinhamento acontece de modo explícito, relatado pelos 
entrevistados, que afirmam terem se pautado nos documentos que norteiam a Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) para 
reconfigurar o atendimento educacional especializado ofertado aos alunos com deficiência 
incluídos na rede regular de ensino.  

No âmbito do presente estudo, essa sintonia se expressa na redefinição dos espaços de 
atendimento, assim como na finalidade das ações que representam a educação especial 
naquele contexto: a transformação de uma escola especial em um Centro de Atendimento 
Educacional Especializado. Na prática local, configuram-se ênfases a alguns aspectos 
referentes a pontos considerados significativos para os gestores e a rede municipal de 
ensino, como a matrícula dos alunos com deficiência na rede regular. A mudança de rumo 
na configuração da educação especial acontece a partir do momento em que se decide pela 
dupla matrícula, na escola regular e no AEE, nas SRM ou no Centro, tornando o 
atendimento especializado complementar ou suplementar ao ensino regular e não mais 
substitutivo. 

No contexto investigado, é inegável que o estudo, por profissionais vinculados à gestão 
municipal, em especial do Conselho Municipal de Educação, do texto da Política Nacional 
para Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), impulsionou 
mudanças ao gerar reflexões na rede sobre a possibilidade de incluir os alunos com 
deficiência na escola regular e criar, no mesmo local, com os mesmos profissionais, um 
Centro de Atendimento Educacional Especializado.  

Importante salientar o histórico da própria rede pública municipal que, conforme os 
entrevistados, desde a década de 1970 se comprometeu com a educação dos alunos com 
deficiência, buscando alternativas de acordo com o contexto nacional e com as experiências 
dos gestores e docentes da rede. Este compromisso, aliado aos diferentes momentos de 
formação em que se discutiu a proposta, as concepções e as formas de atendimento ao 
alunado, acompanhando as discussões nacionais, contribuiu para a constituição de um 
saber local, culturalmente construído, que sustentou a possibilidade de propor a mudança.  

O processo analisado ao longo do presente texto mostra a significativa alteração de 
diretrizes e de configuração de serviços por parte da rede municipal analisada, no sentido 
de investir na escolarização dos alunos com deficiência nos espaços do ensino comum, 
transformando os espaços especializados de atendimento exclusivo em espaços de apoio 
especializado complementar. Esse processo levou à instituição de um centro de apoio e ao 
fechamento de classes especiais e da escola especial do município. 

Destaca-se o papel dos representantes que compõem o Conselho Municipal de 
Educação, além da ação dos gestores da Secretaria de Educação e da equipe gestora da 
escola especial. Estas ações foram impulsionadoras das mudanças, marcando limites e 
posições alinhadas à proposta de educação inclusiva e calcadas no direito do aluno com 
deficiência de estar matriculado na escola regular. Buscamos, assim, analisar elementos 
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identificados como importantes para que a proposta fosse acolhida, com todas as tensões, 
contradições e dilemas que acompanham qualquer mudança que altera o contexto local.  
 
 
Notas 
 
1. Para realização da pesquisa, foram entrevistados os seguintes gestores municipais: Presidente do Conselho Municipal 

de Educação de Cachoeirinha (PCME), Assessora técnico-pedagógica do Conselho Municipal de Educação (ATP1), 
Assessora técnico-pedagógica do Conselho Municipal de Educação (ATP2). 
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