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GESTÃO ESCOLAR E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 

O GESTOR ESCOLAR NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

 

Alcione Mendes Alquimim
1
 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo relatar a importância do gestor na inclusão do aluno especial no âmbito escolar, 

lugar onde o processo inclusivo vem sendo de luta dos deficientes e familiares em uma busca constante seus 

direitos e lugar na sociedade, sabendo que a inclusão nada mais é que garantir o acesso das crianças com 

deficiência à escola, garantindo a sua permanência qualitativa educacional na escola. Esse trabalho destaca a 

inclusão escolar e a importância da gestão no processo educacional dos alunos com necessidades especiais. O 

presente estudo foi por meio de pesquisa bibliográfica e questionários aplicado para profissionais de uma escola 

pública do interior de Minas Gerais, que servirão para expor o papel do gestor na inclusão escolar. Mas será que 

as escolas são inclusivas? Os profissionais das escolas estão de fato comprometidos e capacitados para com esses 

alunos especiais? A escola está realmente preparada para atender e receber essa classe de alunos? São tantas 

perguntas e indagações a respeito do tema, mas a verdade é que para se ter uma escola inclusiva o gestor se torna 

fundamental no desenvolvimento do trabalho pedagógico, apoiando e direcionando, pois ele tem o compromisso 

de garantir uma abertura para novos caminhos rumo a transformação no cotidiano escolar.  

 

Palavras Chave: Educação Inclusiva. Inclusão. Gestão escolar. 
 

 

ABSTRACT 

This work aims to report the importance of the manager in the inclusion of the special student in the school 

environment, where the inclusive process has been the struggle of the disabled and family in a constant search 

for their rights and place in society, knowing that inclusion is nothing more that guarantee the access of children 

with disabilities to school, guaranteeing their qualitative educational permanence in the school. This work 

highlights the school inclusion and the importance of management in the educational process of students with 

special needs. The present study was carried out through bibliographical research and questionnaires applied to 

professionals of a public school in the interior of Minas Gerais, which will serve to expose the role of the 

manager in school inclusion. But are schools inclusive? Are the school professionals really committed and 

empowered to these special students? Is the school really prepared to meet and receive this class of students? 

There are so many questions and inquiries about the subject, but the truth is that in order to have an inclusive 

school the manager becomes fundamental in the development of the pedagogical work, supporting and directing, 

since he is committed to guarantee an opening for new paths towards transformation in everyday school life. 

Keywords: Inclusive Education. Inclusion. School management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Antes de termos uma educação inclusiva de verdade precisamos pensar em que tipo de 

gestão queremos ter, pois é através da gestão democrática, participativa e interativa que se 

inicia uma inclusão de qualidade de toda comunidade escolar e principalmente de crianças. 

Assim este trabalho consistiu em investigar sobre a gestão no âmbito escolar inclusivo, a fim 

de apontar o gestor da escola pública como intermédio entre gestor e inclusão escolar. 

O processo de inclusão tem alcançado destaque nas últimas décadas, com avanços 

significativos no campo de produção de materiais e pesquisas para inclusão dos alunos 

especiais nas escolas brasileiras, mas apesar do processo de inclusão ter alcançado uma 

crescente democratização, os professores ainda não possui conhecimento e formação 

pedagógica suficientes para atender as diversas necessidades de ensino/aprendizagem 

envolvendo a inclusão.  

A inclusão depende de toda equipe escolar, mas o gestor tem papel e é peça importante 

nesse processo inclusivo, pois sua equipe espelhará em suas atitudes e se o gestor estiver 

atento e com olhar carinhoso para a criança especial a inclusão começará a existir de verdade.  

A inclusão nas escolas regulares tem retratado uma sucessão de desafios socio 

educacionais, mas a escola deve procurar caminhos que crie ações permitindo um ensino de 

qualidade e incluindo todos os educandos no processo educativo de forma humanitária, que 

para Montoam (2002, p 62): 

 

 (...) uma escola se distingue por um ensino de qualidade, capaz de formar 
dentro dos padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída e 
humanitária, onde promove a interatividade entre os alunos, entre as 
disciplinas curriculares, entre a escola e seu entorno, entre as famílias e o 
projeto escolar. Definimos um ensino de qualidade a partir de critérios de 
trabalho pedagógico que implicam em formação de redes de saberes e de 
relações que se enredam por caminhos imprevisíveis para chegar ao 
conhecimento. Mantoam (2002, p 62).  
 

Nessa perspectiva, o gestor assume o compromisso de incentivar prática inclusivas além de 

criar instrumentos para que a escola se torne mais justa e humanitarista, incluindo no Projeto 

Politico ações que promovam a inclusão no meio escolar. 

Para Carvalho, 2004, a escola precisa ser um ambiente agradável, prazeroso e alegre 

para propiciar a todos os alunos o acesso e sua permanecia na escola, além de uma 

aprendizagem com qualidade e significativa independente de suas necessidades especiais.  
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Para atender essas crianças com necessidades especiais todos precisam e devem se 

envolver de forma efetiva, principalmente professores, coordenação e gestão pensando num 

plano de ação que adeque para o aluno as metodologias para que este tenha progresso em sua 

aprendizagem. 

A inclusão escolar no âmbito educacional desencadeia novos desafios, sendo 

necessário um novo olhar com novos objetivos e novas práticas educacionais. Diante disso se 

justifica a necessidade da pesquisa e estudo sobre o tema Inclusão escolar bem como o papel 

do gestor no processo de inclusão escolar, com uma pesquisa bibliográfica e questionários, 

levando em consideração que a inclusão é um assunto que está em destaque na sociedade, e, o 

objetivo é conhecer noções e os desafios que a comunidade escolar da rede pública tem sobre 

o processo da inclusão, e como o gestor pode ajudar a incluir essas crianças com deficiência 

além de  identificar a importância do gestor no ambiente escolar. 

 

1.  REFERENCIAL TEÓRICO/REVISÃO DA LITERATURA 

1.1.  INCLUSÃO ESCOLAR 
 

A Educação Especial é um processo que visa motivar, promover e desenvolver as 

potencialidades de pessoas portadoras de deficiências, abrangendo os diferentes níveis e graus 

do sistema de ensino, baseando em referenciais teóricos e práticos compatíveis com as 

necessidades específicas e particulares de cada pessoa. Mas a inclusão atualmente tem 

abrangido sua real visão? As escolas são inclusivas como realmente deveria ser?  

Sabe-se que o termo inclusão vem alcançado grande destaque nos últimos anos, e vem 

buscando a inclusão escolar apresentando ações e propostas que garantam o acesso e a 

permanência do aluno com deficiência no meio escolar, contudo a inclusão coloca inúmeros 

questionamentos e incertezas aos professores e gestores e por isso é necessário avaliar os 

diversos fatores acerca da inclusão.  

O principal objetivo da inclusão é dar oportunidades educacionais adequadas para 

todas as crianças inclusive àquelas com necessidades educacionais especiais. Mas apesar de se 

já ter alcançado um avanço político e teórico em relação á deficiência, a construção de 

projetos educacionais voltados para a inclusão ainda é um desafio que os educadores 

enfrentam, lembrando que todos os alunos com deficiência, ou não, têm direito e dever de 

frequentar a escola, e, esta deve estar adaptada às necessidades dos diversos educandos. 
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Muitas vezes o gestor esquece do seu papel de agente responsável por mudanças, 

diante do trabalho de gerenciador, motivador, interacionista com a comunidade escolar, que 

preocupa com a formação de sua equipe e que compartilha conhecimento e muitas vezes 

deixa de lado ou para segundo plano os alunos portadores de necessidades especiais na escola. 

E é a partir do gestor, como responsável por mudanças, que começa a possibilidade de entrada 

dos portadores de necessidades especiais no meio escolar. Mas o professor também se 

esquece do seu papel de formador de conhecimento, diante da despreparação para o ensino-

aprendizagem, falta de material adequado, apoio administrativo e recursos financeiros que 

dificulta a entrada e aprendizagem desses portadores de necessidades especiais na escola. 

Assim como expõe Mantoam (2004, p.81): 

 

O mistério do aprender e a aventura do conhecimento é que valorizam a 

profissão de ensinar, pois nos fazem humildes com relação ao que não 

sabemos do Novo; a criança que nos chega, em cada turma, a criança com 

deficiência, com dificuldades, o aluno inteligente, o menino de rua, aluno do 

supletivo e, ao mesmo tempo, são alunos que nos fazem profissionais 

apaixonados, inquietos. Que precisam decifrar esses misteriosos seres, que 

nos provocam o encontro com o Outro desconhecido. Que nos colocam em 

perigo, que nos mostram aos nossos limites, mas que nos fazem ir além de 

nós mesmos. 

 

 

Apesar da crescente democratização ainda há professores sem conhecimentos 

necessários para lidar com as diferentes necessidades de ensino e aprendizagem em contextos 

inclusivos. Dessa forma é necessário que a escola esteja comprometida com a reconstrução 

histórica dos alunos com necessidades especiais, visando oportunizar a esse aluno um 

conhecimento escolar respeitando as suas individualidades e trabalhe as especificidades pela 

diferença e não pela deficiência. E colocar um profissional que atue sendo um mediador da 

relação aprendente e ensinante com propósito de constatar os mais variados obstáculos no 

processo ensino/aprendizagem. 

A inclusão depende de transformações de valores e modo de pensar da sociedade, e 

professores, direções, pais, alunos e comunidade escolar precisam refletir em relação à 

inclusão levando em conta as diferenças, pois a escola precisa se organizar para trabalhar a 

homogeneidade e não a diversidade. Todas as pessoas com necessidades especiais devem ser 

incluídas em classes comuns com direitos a ambientes físicos e processos educativos 

adaptados conforme suas necessidades e especificidades, pois não basta inserir esses alunos 

nas classes comuns e não atendê-los de acordo suas necessidades especiais e educacionais. 
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De acordo com Osório (1999, p. 12), “sua meta é a de garantir a democratização da 

educação, independentemente das particularidades dos alunos”. Onde fica explicito que todas 

as ações pedagógicas da escola precisam e devem voltar-se para o atendimento da 

diversidade, impulsionando a intervenção essencial para a democratização da educação. 

Temos que segundo mães seus filhos ficariam bem melhores assistidos se fossem 

atendidos e freqüentando a escola de ensino especial, por pensar que seus filhos são limitados 

e não teria a devida atenção na escola regular. Mas conforme a Resolução n.2/2001 que 

estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, em atenção 

à diversidade na educação brasileira, recomenda-se no Art. 2º:  

 

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

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para a 

educação de qualidade para todos.  

 

Então cabe a escola se adequar a esses alunos dando suporte necessário à sua 

aprendizagem, pois a inclusão compreende que deve aceitar a diferença humana e respeitar a 

diversidade social e cultural.  Os professores e gestores mesmo diante dos seus medos, 

ansiedades e possibilidades devem assumir estes alunos com práticas pedagógicas 

desenvolvidas para contribuir ou não na aquisição do conhecimento por todos.  

 

1.2.  GESTÃO ESCOLAR INCLUSIVA 

 

O gestor é indispensável no desenvolvimento pedagógico escolar, pois ele tem o 

compromisso de garantir uma brecha para novos caminhos rumo a transformação no cotidiano 

escolar, bem como estimular práticas inclusivas,  criar condições apropriadas para que a 

inclusão seja de fato inclusiva, conduzindo o ambiente escolar a uma gestão democrática, 

participativa e humanitária e para isso o gestor precisa ter flexibilidade em seu trabalho, 

buscando atuar com diversidade, pois o processo inclusivo depende e precisa de toda 

comunidade escolar e todos devem cumprir o seu papel. Nessa situação os professores e 

gestores devem estar atentos a fim de atender verdadeiramente as necessidades dos indivíduos 

a serem incluídos. 

Que através Declaração de Salamanca sinaliza (UNESCO,P.143):  
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Administradores locais e diretores de escolas podem ter um papel 

significativo quanto a fazer com que as escolas respondam mais às 

crianças com necessidades educacionais especiais desde que a eles 

sejam fornecidos a devida autonomia e adequado treinamento para 

que possam fazê-lo. (...) Uma administração escolar bem sucedida 

depende de um envolvimento ativo e reativo de professores do pessoal 

e do desenvolvimento de cooperação efetiva de trabalho em grupo no 

sentido de atender as necessidades dos estudantes. 

 

 

O papel do gestor escolar junto à inclusão se dá pela busca permanente de capacitação 

de docentes, com troca de experiencias e ideias, apoiando, valorizando o trabalho coletivo, 

buscando resultados positivos junto a comunidade, mediando e assessorando planejamento, 

acompanhando, avaliando e orientando os processos educacionais, encorajar todos os 

participantes no processo inclusivo pela busca de novas praticas e respeitando a 

individualidade de cada um. 

O gestor é um líder e tem  grande influência sobre os funcionários da escola, servindo 

de espelho para todo o meio escolar e por isso é necessário que as práticas inclusivas proceda 

do gestor de forma que os demais se espelhem nos seus atos levando a escola a um ambiente 

acolhedor e inclusivo, o gestor não pode permitir que haja separação nas formas de ensino 

separando regular e especial, só assim pode formar um ambiente escolar inclusivo.  

Com um conhecimento prévio sobre os distúrbios e/ou deficiências do aluno especial o 

gestor poderá ajudar todos da escolar a modificar a forma de ver esses alunos, modificando e 

verificando seus posicionamentos didáticos, teóricos e práticos.  

O gestor precisa tomar providencias e medidas pedagógicas e administrativas 

envolvendo e criando projetos voltados para a educação inclusiva. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Por meio de entrevistas entre diretor(a), professores e funcionários de uma escola da 

rede municipal do interior de Minas Gerais, com questionários de forma aberta e fechadas 

sobre suas opiniões a cerca da inclusão, tais como suas perspectivas e como estão vivenciando 

a inclusão de alunos especiais, quais os desafios das escolas públicas regulares para receber 

crianças especiais, se a escola se encontra preparada para a inclusão, e se os professores e 

gestores estão preparados para  o processo inclusivo e quais dificuldades e desafios 

enfrentados para atender crianças com necessidades especiais. E novos questionamentos 
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foram levantados como: O que é Educação Inclusiva? Quais os desafios da Inclusão no 

âmbito escolar? Como o gestor pode facilitar a inclusão das crianças com deficiência?  

Assim após uma conversa sobre o assunto e o questionário, em anexo, os entrevistados 

responderam os respectivos questionários para que não se perca nenhum detalhe. As 

entrevistas foram realizadas na própria escola, onde a escola foi escolhida por ter um ótimo 

corpo docente e por apresentar uma aprendizagem gratificante a seus alunos. 

Quanto a análise dos dados, temos que os dados foram de forma qualitativa, por ter 

preocupação em atender e explicar o papel do gestor escolar em meios ao processo de 

inclusão, os desafios e possibilidades da inclusão nas escolas regulares, e assim ter 

apresentado uma Análise de conteúdos para interpretação, onde essa análise inclui 

observações e formas de comunicação não-verbal. Assim o estudo visa compreender a 

educação inclusiva desta forma necessita de um enfoque qualitativo, onde a pesquisa busca 

entender a realidade inclusiva com base uma análise crítica a cerca dos desafios enfrentados 

pelas escolas ao receber crianças com necessidades especiais. 

Portanto para o delineamento da pesquisa temos que é de natureza Bibliográfica, com 

estudos de fontes e obras que tivessem caráter de objetividade e informações necessárias para 

entendimento e conclusão deste artigo, e, por meio de pesquisa de Campo com classificação 

qualitativo de estudo, para que se pudesse investigar e analisar os desafios enfrentados pela 

escola em relação a inclusão, sendo necessário um estudo e investigação para entender esse 

processo de inclusão, onde a população alvo foi funcionários, pais, professores, diretores, 

vice-diretor e coordenação de uma Escola da rede Municipal de ensino totalizando um 

número de 8 pessoas do grupo escolar as quais são todas do sexo feminino, e que 

responderam a questionários e entrevistas relatando suas experiências em relação a inclusão e 

a escola inclusiva. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A conclusão é que a escola tem um longo caminho a percorrer para se tornar 

verdadeiramente inclusiva, pois há necessidade de transformar o sistema de ensino a fim de 

beneficiar qualquer pessoa considerando sua especificidade além de suas limitações. Que nas 

palavras das professoras Lucimeire e Elaine da Luz “a falta de preparo dos profissionais da 

educação e de profissionais capacitados, falta de adequação do próprio espaço físico e falta de 
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materiais adequados ao nível dessas crianças” são os principais desafios das escolas públicas 

para atender/receber crianças com Necessidades Especiais. 

Já os desafios que a professora Vilda enfrenta em sua prática ao atender as crianças 

com Necessidades Especiais destacam se na “falta de conhecimento específico, recursos 

didáticos, profissionais específicos com formação adequada para auxiliar o professor e 

preparação didática, sabendo que a pós-graduação não garante esta condição de 

especialização”.   

A psicopedagoga entrevistada Claudia relata que no âmbito escolar é de extrema 

importância a presença de um gestor/supervisor participativo, pois este irá atuar junto com 

professores com caráter preventivo ajudando e criando competências e habilidades para 

solucionar e perceber eventuais perturbações no processo de aprendizagem.  

Segundo a diretora/coordenadora, o programa de inclusão obriga a escola a receber os 

alunos com N.E, mas as dificuldades a enfrentar ao receber esse aluno vêm acompanhado de 

diversos fatores os quais o processo acaba não tendo sucesso devido à falta de profissionais 

especializados e capacitados, materiais didáticos com recursos específicos e adequados ao 

nível de cada criança. E que na verdade os professores não estão interessados em si capacitar, 

especializar para se moldar à amplitude adequada para concretização do processo de inclusão, 

falta aí interesse de todos, professores, comunidade escolar e inclusive do poder público. 

Apesar da expressão “inclusão” ter a intenção de se buscar qualidade de ensino para 

toda e qualquer pessoa com ou sem deficiência, ainda estamos longe de tal concretização, pois 

sabe-se que essa luta é de todos, e é preciso constatar a mudança que está ocorrendo nos 

sistemas educacionais, onde o fundamental não é mais saber por meio do modelo tradicional 

de ensino, e sim preparar os nossos alunos para que eles aprendam a conviver uns com os 

outros, a fim de que estes saibam o que fazer neste novo mundo. Como diz Santos (1999, 

p.67): "temos o direito à igualdade, quando a diferença nos inferioriza, e direito à diferença, 

quando a igualdade nos descaracteriza!", e nesta mesma linha de reflexões todos os alunos 

devem aprender juntos independente de suas diferenças ou dificuldades, sabendo que a 

educação é um direito de todos. 

Diante das pesquisas e dos questionários foi possível observar a realidade e as 

dificuldades da inclusão das crianças especiais no âmbito escolar. E as dificuldades mais 

evidentes em todo processo inclusivo é falta de preparação dos profissionais e professores, 

metodologias e materiais curriculares impróprios para um ensino eficaz aos alunos com 

necessidades especiais. E diante de tantas dificuldades o gestor escolar pode fazer a diferença, 
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pois ele é grande responsável e imprescindível para que a inclusão e uma boa educação ocorra 

de verdade na escola, sendo ele peça chave no processo, mas o gestor é só uma porta de 

entrada, pois a real inclusão só acontece de verdade com o trabalho de todos, gestores, 

professores, comunidade escolar e demais funcionários.   

Foi apontado a importância do gestor democrático e participativo na inclusão do aluno 

especial no ambiente escolar levando em consideração que todos e inclusive os alunos que 

possuem algum tipo de dificuldades e incapacidades têm o direito de frequentar uma escola, 

sendo respeitados e compreendidos em sua forma de aprender, que para Góes (1996, p 35), “a 

deficiência não torna a pessoa um ser que tem possibilidade menos: ela tem possibilidades 

diferentes” e é por meio de uma gestão democrática, participativa e eficiente que pode se 

iniciar a inclusão de toda escola, assim a escola e todos os seus profissionais devem estar 

atentos para incluir o diferente oferecendo um atendimento eficaz de acordo com as 

potencialidades do aluno especial com um corpo docente preparado, capacitado e 

especializado, com adequação e estruturação do ambiente físico para atender a todos. 

Entendemos que o enfoque da inclusão implica num esforço de todos, possibilitando 

que a escola seja vista como um lugar de construção de conhecimento e para que isso 

aconteça a educação deve ter um caráter mais complexo e amplo, onde os programas 

educacionais beneficiem a todos indistintamente, dando oportunidade de aprendizagens 

adequadas ao desenvolvimento de todos. E o gestor escolar está ciente de suas funções em 

relação aos desafios da educação inclusiva, visando melhorar estruturas físicas e pedagógicas 

levando em conta as especificidades dos alunos do contexto inclusivo. 

Mas a educação ainda necessita do olhar mais atento do gestor sobre a inclusão, 

sabendo que o gestor é peça fundamental para desenvolvimento da escola propondo melhorias 

para o processo ensino-aprendizagem, e, a criança especial também faz parte desse processo, pois a 

inclusão só acontece quando todos estiverem atentos a acolher essas crianças. Nesta perspectiva faz-se 

necessário a discussão desse tema na busca de melhor atender todas as crianças que necessitam de 

atendimento especializado no meio escolar.  

 

4. CONCLUSÃO  
 

O gestor está ciente de que a educação precisa de reestruturação do sistema de ensino, 

com programas de formação para a qualificação dos professores nos termos inclusivos, e as 

escolas devem se adequar para receber todos os alunos seja ele com necessidades especiais ou 

não, adaptando as diversas necessidades de seus alunos, com aprendizagens diversificadas, 
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com currículos adequados, e, estratégias pedagógicas e recursos variados e flexíveis, com 

organização escolar adequada e conteúdos diversificados com práticas que beneficiem a 

aprendizagem e o relacionamento de professores e alunos para garantir educação a todos. E 

cabe também ao gestor oferecer e dar condições adequadas tanto para professores quanto 

alunos, conforme a realidade da sua escola. 

Deste modo, não se trata somente de garantir espaços educativos a esses alunos, mas 

fazer necessário promover uma educação de qualidade e promissora. Neste sentido, competem 

as Instituições de Ensino oferecer alternativas complementares para o aprendizado e ensino a 

pessoas com necessidades especiais.  

Entende-se que o enfoque da inclusão implica num esforço de todos, possibilitando 

que a escola seja vista como lugar de construção e criação de conhecimento, e, para que isso 

aconteça a educação deve ter um caráter mais complexo e amplo, onde os programas 

educacionais beneficiem a todos indistintamente, dando oportunidade de aprendizagens 

adequadas ao desenvolvimento de todos. Para que essa realidade aconteça o gestor precisa 

realizar seu trabalho traçando uma gestão democrática, envolvendo todos os profissionais 

num processo ensino/aprendizagem e um ambiente acolhedor onde todos compreendam e 

aceitam as necessidades de cada um e com a capacidade de se colocar no lugar do próximo.     

A escola tem um longo caminho a percorrer para se tornar inclusiva de verdade, pois 

necessita de uma transformação no sistema de ensino para beneficiar e incluir toda e qualquer 

pessoa levando em consideração sua especificidade além de suas limitações. Assim é preciso 

que os gestores saibam que a escola só será acolhedora se estiver comprometida realmente 

com a inclusão, e em especial com os alunos com necessidades especiais, onde essa escola se 

torne aberta e verdadeiramente democrática.   

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, concluí se, que não basta inserir 

alunos com necessidades especiais no ensino regular, é preciso que estruture para eles um 

ensino de qualidade, com materiais didáticos adequados, professores preparados, e ambientes 

estruturados e assim criar/conhecer contextos educacionais que possa incluir todos os alunos 

num processo ensino-aprendizagem levando a apresentar o que seria uma “Escola para todos”. 
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