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1. RESUMO 

A inclusão escolar é uma realidade educacional e sua garantia depende, 

primordialmente, da competência da equipe gestora e da ação docente. Pretende-se 

com esta pesquisa analisar a ação da equipe gestora no processo de inclusão e 

contribuir para a reflexão dessa realidade no contexto educacional. O método 

adotado é o qualitativo. Participarão da pesquisa gestores e professores de classes 

consideradas inclusivas de duas escolas municipais da cidade de São Paulo.  Os 

dados coletados de uma das escolas, até essa etapa da pesquisa, apontam  que as 

ações da equipe gestora são insuficientes para a prática docente e garantia da 

qualidade de ensino.  

Palavras-chave: Gestão Escolar - Educação Inclusiva – Aprendizagem 

2. INTRODUÇÃO  

Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) tem-se observado 

um crescente desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas para a 

educação inclusiva, visando garantir a inclusão das pessoas com necessidades 

especiais (deficiência) e promover ações para o acesso - permanência desses 

alunos na rede de ensino regular. Para a inclusão efetiva, uma ação fundamental é o 

trabalho do gestor escolar e sua equipe, pois envolve além da gestão financeira e 

administrativa, práticas efetivas direcionadas aos aspectos pedagógicos presentes 

no ato educativo, na capacitação dos professores e no relacionamento com a 

comunidade. Nesse sentido, a equipe da gestão escolar ao respeitar e colocar em 

prática as competências de cada membro da equipe gestora garante subsídios para 

o desenvolvimento intelectual e físico dos alunos, sejam eles portadores de 

necessidades especiais (deficiência) ou não.  

Diante desse quadro, o problema levantado no presente estudo se refere a 

como a equipe da gestão escolar viabiliza e participa do processo de inclusão dos 

alunos no Ensino Fundamental. A hipótese estabelecida é que o envolvimento 

efetivo da equipe gestora nas ações pedagógicas direcionadas à educação inclusiva 

pode garantir a eficácia da prática pedagógica dos professores e proporcionar a 

qualidade do aprendizado dos alunos.  

 

 

 



3. OBJETIVOS 

A possível compreensão das relações entre o papel da gestão escolar e a 

educação inclusiva, tem como objetivos:  

- Analisar como os gestores e suas equipes viabilizam o processo de inclusão 

dos alunos;  

- Identificar quais são as ações da gestão escolar, as implicações 

administrativas e pedagógicas para a garantia e melhoria da inclusão; 

- Comparar como se processa a inclusão dos alunos com necessidades 

especiais (deficiência) nas escolas analisadas. 

 

4. METODOLOGIA 

O método adotado é qualitativo. O referencial teórico enfocará as abordagens 

sobre inclusão social, escola inclusiva, aspectos gerais da gestão escolar e a ação 

pedagógica.  

A pesquisa de campo será realizada em duas escolas municipais da cidade de 

São Paulo. Os instrumentos utilizados serão a técnica de entrevista e a observação 

do objeto da pesquisa. As entrevistas serão realizadas por meio de questionário 

aberto. Participarão gestores (diretores), assistentes de diretor, coordenadores 

pedagógicos e professores atuantes em classes consideradas inclusivas no Ensino 

Fundamental. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em consonância com os artigos 58º a 60º da Lei de Diretrizes de Bases da 

Educação Nacional, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, em seu artigo 2º, determinam que os 

sistemas de ensino devem matricular todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais (deficiência). Portanto, cabe às escolas a organização do 

atendimento, garantia e criação das condições necessárias para a educação de 

qualidade. 

A inserção de todos os alunos no ensino regular, sem distinção, passa a exigir 

proposição de uma nova forma de organização do sistema educacional, valorizando 

a estrutura em função das necessidades de todos os alunos. Isso ocorre por meio de 

mudanças que envolvam desde o modelo educacional até a prática docente e os 

conceitos sobre aprendizagem e comportamento dos alunos.  



A equipe gestora é responsável por organizar a escola e garantir que suas 

ações contribuam para a qualidade, respeitando as especificidades dos alunos e 

promova uma escola de todos para todos. Essa gestão democrática ao motivar e 

mobilizar toda a comunidade escolar promove uma educação inclusiva no seu 

sentido mais abrangente, proporcionando o sucesso escolar. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A pesquisa realizada em uma das escolas indica que os professores, apesar de 

possuírem conhecimento da Lei de Inclusão e dos principais Marcos Legais da 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, se sentem pouco ou nada 

preparados para lidar com as especificidades dos alunos que a inclusão oferece.  

Entre os principais fatores citados estão o número elevado de alunos por sala, 

mesmo nas salas consideradas inclusivas; falta de formação continuada; falta de 

formação específica; falta de estrutura e materiais adaptados; pouco apoio e 

participação da gestão escolar neste processo. Indicando que uma inclusão de 

qualidade não envolve somente a prática do professor, mas o suporte técnico – 

pedagógico da gestão escolar, ação que nem sempre é efetiva, refletindo na 

qualidade de ensino desses alunos.  
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