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Muitas coisas são necessárias para mudar o mundo: 

Raiva e tenacidade. Ciência e indignação. 

A iniciativa rápida, a reflexão longa, 

A paciência fria e a infinita perseverança, 

A compreensão do caso particular e a compreensão do conjunto.  

Apenas as lições da realidade podem nos ensinar  

como transformar a realidade. 

(Bertolt Brecht) 
RESUMO 
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O município de Diadema é conhecido no panorama público pela criação e 
implementação de programas inovadores em várias áreas das políticas públicas. Na 
educacional, a educação inclusiva foi inicialmente implementada nos anos 1990, muito 
antes da leis federais que atualmente vêm sendo amplamente discutidas. Como 
resultado, em 2000 o município recebeu o prêmio da Fundação Getúlio Vargas, que 
objetivava incentivar inovações na administração e prestação de serviços públicos 
municipais e estaduais: “Programa de Inclusão – Caminhos para a Inclusão Social: 
múltiplas leituras no olhar da diferença”. Dessa forma, com o reconhecimento desse 
trabalho, em 2002 a educação especial foi contemplada com o financiamento do 
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para reformar, 
ampliar e adequar todas as instalações do CAIS (Centro de Atenção à Inclusão 
Social), com vistas a melhoria do atendimento a crianças, jovens e adultos com 
necessidades educacionais especiais. O recurso também previa adequação 
arquitetônica nas escolas municipais objetivando mais acessibilidade. Trata-se, 
portanto, de um município que dispõe de uma experiência valorosa na implementação 
de políticas públicas de inclusão social e educacional, além dos serviços de suporte 
pedagógico para essa inclusão. Em face desses pressupostos esta pesquisa parte da 
análise das bases conceituais e das influências do pensamento pedagógico de Paulo 
Freire que permearam o desenvolvimento da educação nesse município e tem como 
objetivos compreender os procedimentos desenvolvidos em Diadema para a 
efetivação do trabalho pedagógico e conhecer, a relação do que foi desenvolvido com 
o que hoje estabelecem as normativas federais. Assim, são questões norteadoras 
para este trabalho: o que foi considerado como inclusão educacional naquele 
momento em Diadema? Qual a formação teórica dos agentes envolvidos nesse 
trabalho pedagógico? Quais são os aspectos inovadores das normas desenvolvidas 
no município? Como comparar o trabalho desenvolvido e as normativas federais 
atuais? Para responder a esses questionamentos este estudo, de cunho qualitativo, 
teve como referencial teórico, além da legislação nacional e municipal, as concepções 
de Mendes (2010) e Mainardes (2006; 2009), entre outros autores. A pesquisa de 
campo, realizada por meio de entrevistas a gestores e professores, possibilitou 
evidenciar que o panorama democrático contribuiu de forma muito antecipada para a 
implementação de um modelo de inclusão educacional, ousado e produtor de 
procedimentos pedagógicos, metodológicos de grande atualidade.   
 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Inclusão Social. Educação Inclusiva. Governança 
Local. 
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The City of Diadema is well known in the official scene by creating and executing 
innovative programs in several areas of the public policies. In the educational area the 
inclusive education was first implemented in the 1990s, long before the federal laws 
widely discussed nowadays. As a result, in 2000 the city received an award from 
Fundação Getúlio Vargas (Getúlio Vargas Foundation), which aimed to encourage 
innovation in the administration and execution in town and state services:  “Inclusion 
Program – Ways to Social Inclusion: multiple readings in the view of the difference”. 
Thus, after the acknowledgment of this work, in 2002 a financial provision was made 
for the special education by the BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – National Bank of Economic and Social Development) to reform, 
enlarge and adapt all the facilities at CAIS (Centro de Atenção à Inclusão Social – 
Social Inclusion Attention Center), to better assist children, youngsters and adults with 
special educational needs. It was also made provision for architectural adaptation of 
the city schools in order to improve accessibility. This is therefore a city with a valuable 
experience available in the execution of social and educational inclusion public 
policies, in addition to the necessary pedagogical support services. In view of these 
assumptions, this research starts from the analysis of the conceptual basis and the 
influence of Paulo Freire’s pedagogical thought permeating the development of the 
education in this city, and it aims to understand the procedures developed in Diadema 
to the execution of the pedagogical work, besides getting aware of the relationship 
between the work done so far and the current federal regulations.Thus, the following 
are the guiding questions for this work: What was considered educational inclusion in 
Diadema at that time? Which was the theoretical background of the subjects of that 
pedagogical work? What are the innovative aspects of the regulations developed in 
the city? How can we compare the work done and the current federal regulations? In 
order to answer these questions this research of quality nature features as a theoretical 
frame of reference, in addition to the national and city laws, the Mendes’ (2010) and 
Mainardes’ (2006; 2009) conceptions, among others. The field research was carried 
out through interviews of managers and teachers, and it allowed us to highlight the 
contribution of the democratic scene to the execution of an educational inclusion 
model. 
 
Keywords: Public Policy. Social Inclusion. Inclusive Education. Local Governance. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Minhas origens estão ligadas a uma grande valoração da educação. Meus 

pais foram a primeira geração que acessou a educação formal em suas famílias e se 

desenvolveram profissionalmente através da educação ao tornaram-se professores. 

Minha mãe foi professora e depois diretora de escola de educação básica estadual no 

interior e na capital, e meu pai atuou no ensino profissionalizante na Instituição 

Salesiana Dom Bosco, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para meus pais, dedicação 

ao estudo, encantamento e cuidado com os livros e o conhecimento, eram valores que 

eles zelavam e que permearam meu crescimento. 

Com graduação em Pedagogia e habilitação na Educação de Deficientes da 

Áudio-Comunicação (EDAC), na PUC-SP, iniciei meu caminho na reflexão dos que 

não estavam na escola regular, dos que não aprendiam na escola, os alunos surdos. 

Minha experiência profissional se concentra na área educacional, com a 

vivência da sala de aula: comecei a atuar como docente na pré-escola, passando 

pelos anos iniciais com a alfabetização como área de meu interesse por alguns anos, 

somando-se à vivência com os alunos surdos, na educação exclusiva1, que muito me 

enriqueceu com a pesquisa de recursos para poder desenvolver e efetivar a 

alfabetização destes alunos.  

Na área social, atuei na implantação do atendimento em meio-aberto - que à 

época, no ano de 1988, era uma inovação e uma alternativa à institucionalização da 

educação dos meninos e meninas de rua com o atendimento direto a estas crianças 

e suas famílias – como Educadora de Rua da extinta Secretaria do Menor. Neste 

atendimento atuei ainda, como Coordenadora Técnica da Casa Aberta Luz. 

A partir desses trabalhos desenvolvi novas habilidades na convivência diária 

com a complexidade do “mundo da rua” e suas situações-limite; adquiri agilidade nas 

decisões e ampliei meus horizontes para a cidadania das crianças e adolescentes que 

não tinham acesso a nenhuma política pública fora do recolhimento conhecido como 

institucionalização, que pouco oferecia para atender os direitos sociais destes 
                                                      
1 Expressão utilizada para referência à educação especial, em salas (= as antigas salas especiais e/ou 
escolas especiais), com alunos enturmados por tipo de deficiência, termo utilizado pelo INEP no Censo 
Escolar. 
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cidadãos desassistidos.  

Ainda na área social, atuei em outros cargos técnicos, como Coordenadora 

Pedagógica do projeto Clube da Turma – um projeto de Complementação Escolar, 

com foco nas atividades esportivas e artísticas no contraturno escolar – e como 

Supervisora Técnica, prestando assessoria para várias entidades sociais conveniadas 

com à Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS), assim 

denominada à época, com a formação de educadores e técnicos para implantação de 

projetos sociais de atendimento a crianças e adolescentes. Estive na Diretoria Técnica 

da Divisão Regional da Grande São Paulo Sul-DRADS/Sto. André da referida 

Secretaria Estadual, onde pude efetivar um acompanhamento do processo de 

implantação da municipalização e descentralização da Assistência Social nos sete 

municípios da região do ABC. Estive também na coordenação do Serviço de 

Educação Especial, entre 2005/2006 e 2009/2012, organizando os serviços de 

inclusão educacional com a municipalização do ensino fundamental e a consequente 

expansão da rede de ensino municipal. 

Tenho atuado como professora de educação especial no Centro de Atenção à 

Inclusão Social - C.A.I.S., no município de Diadema, como professora no Serviço de 

Itinerância e de Sala de Recursos, dando suporte pedagógico às equipes escolares 

na inclusão educacional de crianças, jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais, e também no Serviço de Atendimento à Comunidade, 

executando um trabalho de orientação às famílias desses munícipes.  

Enfim, tenho convivido com a marca da desigualdade, da indiferença com a 

diferença. Esta marca danosa causada por muitas ausências: de planejamento, de 

conhecimento, de falta, por vezes, de vontade política, nas áreas estruturais de 

formulação das políticas públicas. Este percurso particular proporcionou uma vivência 

dos mecanismos de exclusão, mas também a reflexão sobre os mecanismos de 

promoção da inclusão social.  

Considero ainda que houve grande influência em minha vivência pessoal o 

fato de ter acompanhado e vivenciado a trajetória da redemocratização no nosso país, 

de ter ido às ruas, como tantos naquela época, de haver participado das discussões 

para a criação do Movimento de Defesa do Menor e das discussões políticas que 

derivaram na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre com 
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o desejo de contribuir para um país melhor.  

Tais vivências criaram uma identificação com a história de Diadema, por ver 

que nesse local, mesmo em meio a tantas dificuldades, estratégias foram criadas para 

a redefinição dos seus contextos. 

Ao iniciar meu percurso no município de Diadema, percebi configurações no 

cotidiano do trabalho que me colocaram em xeque, pois havia um ambiente rico de 

questionamentos e discussões que, para mim, eram uma novidade.  

A sistematização do trabalho pedagógico incluía a previsão de horários para 

discussões de caso, para a formação dos professores dentro da jornada de trabalho, 

e essas possibilidades, que se encontravam juramentadas no Estatuto do Magistério 

da cidade desde 1997 e que só em 2012 tornaram-se política nacional, com um terço 

da jornada para formação para professores. Cabe ressaltar que, na atualidade, os 

municípios encontram-se na etapa de desenvolvimento de estudos para implantar 

essa legislação.  

Os demais professores que estavam ali há algum tempo, não se apercebiam 

deste clima diferenciado, mas era notório, para mim, ao iniciar essa nova experiência, 

que havia ali um grande desejo de qualificar a atuação dos profissionais e dos serviços 

de inclusão educacional.  

À medida que conhecia a cidade, suas escolas e os alunos, e vivenciava o 

cotidiano do meu trabalho, muitas vezes, considerava que aquela vivência merecia 

maior estudo e reflexão. Que contextos haviam propiciado o desenvolvimento desse 

projeto de inclusão educacional, de forma tão anterior às atuais discussões? 

Ouvia interessada as histórias contadas pelas professoras que lá estavam, 

desde a fundação do Serviço de Integração, sobre as dificuldades na implantação, 

sobre os problemas encontrados e os procedimentos adotados no desenvolvimento 

do trabalho. Os conceitos da Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

(JOMTIEN,1990)2 e da Declaração de Salamanca  (SALAMANCA, 1994)3 eram pauta 
                                                      
2  Declaração aprovada pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das 
Necessidades Básicas de Aprendizagem. 
3  Resolução das Nações Unidas que trata dos princípios, política e prática em educação especial. 
Adotada em Assembléia Geral, apresenta os Procedimentos-Padrões das Nações Unidas para a 
Equalização de Oportunidades para Pessoas Portadoras de Deficiências. É considerada mundialmente 
um dos mais importantes documentos que visam à inclusão social. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_especial
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de muitas das nossas reuniões pedagógicas, pois eram os documentos mais 

elaborados naquela época e traziam reflexões e orientações para a nossa prática.  

Verificar toda esta efervescência em um território tão pequeno como o de 

Diadema, com tantas ideias pulsantes objetivando encaminhamentos e soluções para 

todos os alunos, como também em outras tantas áreas da gestão pública foram 

encantando-me e tornando-me mais envolvida e reflexiva em conhecer mais e mais. 

Após alguns anos neste exercício de reconhecimento do olhar avançado, do 

conhecimento construído e da ousadia de arriscar e rever trajetórias de forma 

constante do trabalho pedagógico especializado desenvolvido nesse município, decidi 

realizar um aprofundamento, apresentado nesta dissertação, com a investigação 

desta experiência educacional em inclusão escolar e o contexto em que ela se 

desenvolveu. 

Assim, o presente estudo propõe a investigação no município de Diadema 

sobre a influência do fenômeno de inovação das políticas públicas e suas 

configurações em uma governança local, que se iniciou no contexto histórico de 

redemocratização de nosso país. O objetivo é compreender como esta concepção e 

sua consequente implantação nas políticas públicas, dentre elas a política de inclusão 

escolar, refletiram no trabalho pedagógico, e ainda investigar quais foram os serviços 

e os procedimentos desenvolvidos nesse município.  

Em relação à implantação da política de inclusão escolar, cabe ressaltar que 

todas estas tarefas pedagógicas foram desenvolvidas no município de Diadema há 20 

anos, muito antes de existirem as normativas federais hoje vigentes. Este fator 

introduz mais questionamentos, pois como um município estabelece tal política sem 

recursos externos? Que premissas determinaram tal decisão? 

A governança municipal de Diadema estabeleceu, a partir dos anos 1990, a 

política de inclusão e o acesso a serviços de apoio para a qualidade social de vida da 

população e, mais especificamente, à qualidade social da educação. 
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Nessa direção, a pesquisa pretende contribuir para aprofundar as reflexões e 

os avanços da política de inclusão educacional, em debate em todo o país para a 

construção do Plano Nacional de Educação-PNE, com sua recente aprovação e 

promulgação por meio da Lei n°13.005, de 25 de junho de 2014, de forma a entender 

melhor as complexidades que cercam a Meta 4.  

Essa Meta pressupõe a universalização – para a população de 4 (quatro) a 

17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação – do acesso à 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. 

Seguindo a linha de pesquisa na qual esta pesquisa se insere, a opção foi 

pela abordagem qualitativa, por reconhecer que o problema de pesquisa proposto 

assume uma especificidade no contexto da inclusão educacional.  

Bauer e Gaskell (2000, p. 68) indicam que a pesquisa qualitativa tem como 

pressuposto “[...] explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre 

o assunto em questão”. 

A utilização de uma abordagem qualitativa nesta pesquisa, portanto, 

contempla os procedimentos usados na coleta de dados: a pesquisa bibliográfica e 

documental, e também, o uso de questionários para entrevistas do tipo estruturadas. 

Proponho tal abordagem para me aproximar o máximo possível do contexto da prática 

educacional, tanto no aspecto decisório quanto no de quem executa as políticas.  

Em termos de abrangência temporal, esta pesquisa se propõe a investigar o 

período compreendido entre 2005 a 2012, o qual compreende as duas últimas gestões 

municipais que trouxeram fatores novos para a gestão educacional e para a gestão 

dos serviços pedagógicos especializados: a) funcionamento do C.A.I.S. no espaço 

ampliado e adaptado; b) lançamento da proposta curricular; c) a municipalização do 

ensino fundamental e a consequente ampliação do alunado nesta rede municipal, 

visando mapear as influências desses fatores nos atendimentos dos serviços 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
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educacionais especializados. Assim, tendo em vista a formulação do problema, a 

pesquisa teve como objetivos: 

 levantar o contexto municipal que gerou as políticas públicas com aspectos 

inovadores à época de sua implementação e seus dispositivos legais e seus efeitos 

na cidade;  

 delinear a formação do panorama educacional na cidade, com especial destaque 

para a política educacional depoimentos de inclusão escolar; 

 realizar uma comparação com os dispositivos legais federais hoje estabelecidos 

para esta política, investigando a estrutura estabelecida na cidade no decorrer do 

tempo e, também, o panorama nacional;  

 colher de gestores destas políticas e de professores de educação especial, para 

visualizar o protagonismo dos que estiveram na implantação dos serviço, bem como 

dos professores que iniciaram após essa implantação. 

O estudo busca, para tanto, uma visão ampliada das políticas educacionais 

do município em questão, entendidas “no seu contexto político, social e econômico” e 

tais contextos por sua vez “também necessitam de estudo por causa das diferentes 

maneiras como moldam a política educativa”. (OZGA, 2000, p. 203) 

Nesse sentido, o Capítulo 1 – A cidade vermelha – faz uso de uma análise 

descritiva e qualitativa do contexto de formação de Diadema, por meio de vários 

estudos e dados sobre este município e suas políticas públicas, visto que este tem 

gerado, ao longo do tempo, inúmeras pesquisas em todas as áreas do conhecimento, 

e portanto, com vasto material para análise.  

No intuito de qualificar essa análise a pesquisa explora o contexto mais 

específico de desenvolvimento de duas políticas públicas inovadoras: uma na área 

habitacional, e outra na área de segurança pública, porque com tais experiências 

desenvolvidas no município houve, posteriormente, reverberações no panorama 

nacional, em regulamentações para estas áreas. 

 O capítulo 2 – Políticas Educacionais em Diadema – direciona a investigação 

para o contexto de formação das políticas educacionais do município e discorre sobre 

a implantação da política de inclusão educacional, com levantamento dos 
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procedimentos desenvolvidos neste município ao longo dos vinte anos dos serviços 

pedagógicos especializados estabelecendo comparação com as determinações da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  

O capítulo 3 – Protagonistas – realiza, por meio de entrevistas estruturadas, 

a interlocução com os protagonistas e agentes que estiveram à frente da implantação 

destas políticas inovadoras. 

A utilização de uma abordagem qualitativa nesta pesquisa, contempla os 

procedimentos usados na coleta de dados: a pesquisa bibliográfica e documental, e 

também, o uso de questionários para entrevistas do tipo estruturadas. 

Tal abordagem para me aproximar o máximo possível do contexto da prática 

educacional, tanto no aspecto decisório quanto no de quem executa as políticas.  

As considerações finais apresentam uma abordagem sobre os resultados 

obtidos pela pesquisa e sua contribuição para a política educacional da cidade. 
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1 A CIDADE VERMELHA  
 

 
1.1 CONTEXTO DE FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
 
 

O município de Diadema é conhecido no panorama público pelo fato de ter 

abrigado a primeira gestão petista eleita, após o retorno ao estado democrático de 

direito no nosso país. Com isso, à época, contou com muitas contribuições de 

intelectuais e técnicos que desejavam semear um futuro democrático para o Brasil.  

Considera-se necessário apresentar o desenvolvimento do município de 

Diadema em seu contexto histórico, pois de posse desta compreensão, pode-se 

visualizar as práticas que com o tempo foram desenvolvidas nas políticas públicas 

municipais. Trata-se de um município que dispõe de uma experiência valorosa e 

premiada na implementação de políticas públicas de inclusão social. 

Segundo Iokoi (2001), a localização geográfica de Diadema entre o litoral, Vila 

de São Vicente e o planalto, Vila de São Paulo de Piratininga foi determinando a sua 

ocupação de seu território. Desde 1700, quase a totalidade do município pertencia à 

Ordem Religiosa dos Jesuítas. Como caminho de tropeiros em direção à mina de ouro 

do Embu, transformou-se em passagem de pequeno tráfego na rota Santo Amaro a 

Mogi das Cruzes, com o declínio da mineração.  

Situando-se por longo tempo como uma pequena via de acesso entre São 

Bernardo e Santo Amaro, trouxe alguns moradores ainda no século XVIII. As atuais 

avenidas Antonio Piranga e Piraporinha originaram-se desses caminhos primitivos.  

(ibid.)                                     
 Ilustração 1 - Localização Geográfica da cidade de Diadema 
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Foi nomeada de “Cidade Vermelha”, durante o tempo em que havia a 

presença de muitas olarias e de sua terra em saibro, como a cor dos tijolos.  Até os 

anos 1940, esta região de Diadema possuía quatro povoados, pertencentes a São 

Bernardo: Piraporinha, Eldorado, Taboão e Vila Conceição, com caminhos dispersos 

e precárias ligações por pequenos caminhos transversais. Até os anos 1950, Diadema 

não possuía relevância econômica regional. Mesmo com a proximidade da capital, os 

efeitos da industrialização da vizinha cidade de São Paulo ainda não chegavam até o 

vilarejo.  (ibid.) O declínio na utilização dos eixos ferroviários para o escoamento da 

produção após a década de 1950 aliou-se ao investimento governamental na 

construção de circuitos rodoviários. No ABC, a Via Anchieta, inaugurada em 1947, e 

possibilitou outra etapa da industrialização paulista e da implantação do capitalismo 

no Brasil, influenciando o pequeno vilarejo. (ibid.)Em São Bernardo, ao longo dessa 

estrada, instalam-se grandes indústrias multinacionais; e em Diadema, principalmente 

pequenas e médias empresas nacionais que produziam e serviam, em sua maioria, 

os produtos complementares para as indústrias multinacionais.  (ibid.) 

Ainda de acordo com a autora, as transformações ocorridas a partir dos anos 

1950 na região do ABCD paulista, geraram o interesse nas lideranças políticas da 

região de Diadema, e com a Lei nº 233, no ano de 1948, criou-se o Distrito de 

Diadema, pois o entendimento de que a mudança para distrito, e logo após para 

município, favoreceria o seu desenvolvimento.  

Ao longo das décadas de 1940/50, Diadema deixou de receber os imigrantes 

europeus que migravam da Itália, Portugal ou Espanha e passou a receber os 

brasileiros nordestinos atraídos pelo mercado de trabalho, aberto pelo 

desenvolvimento industrial estimulado no desenvolvimentismo do período JK. 

A emancipação político-administrativa de Diadema nasceu de complexos 

elementos políticos como: a expansão urbana e industrial paulista em direção ao ABC; 

a articulação de políticos da localidade, como o professor Evandro Caiaffa Esquível, 

com lideranças de influência no âmbito estadual, como o jurista Miguel Reale; e a 

intensa participação dos moradores da Vila Conceição na Campanha da 

Emancipação. Aprovado o processo de emancipação pela Assembleia Legislativa, 

ocorreu o plebiscito no dia 24/12/1958. Em 1959 realizaram-se as primeiras eleições 

Fonte: O Estatuto da Cidade do Brasil: Um Comentário - Edição de Aliança de Cidades /Ministério das Cidades - 
Mário Reali e Sérgio Alli - Capítulo: A cidade de Diadema e o Estatuto da Cidade, p.36, 2010. 
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para os poderes Executivo e Legislativo do município de Diadema. E no dia 

10/01/1960, com a posse do primeiro prefeito, vice-prefeito e vereadores, instalou-se 

oficialmente o novo município. (IOKOI, 2001) 

Trata-se hoje de uma cidade urbanizada com grande adensamento 

populacional, com 386.089 habitantes, distribuída numa área de 30,79 Km2, segundo 

dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (ibid) 

As primeiras décadas após a emancipação da cidade, entre os anos 1960 e 

2000, trazem um crescimento populacional acelerado, conforme demonstra a tabela 

1, a seguir.  

Tabela 1 – Evolução da população de Diadema e % da TCGA 

 
Fonte: IBGE (2000) 

 

Este processo de ocupação do território da cidade não veio acompanhado de 

planejamento urbano e deu a cidade as características e conseqüências do 

crescimento desordenado. (BALTRUSIS, 2003) 

Já na década seguinte, entre os anos 2000/10, este saldo migratório, que se 

refere à diferença entre o número de imigrantes e de emigrantes em determinado local 

e período no município, entrou em retração como evidenciam os dados da Fundação 

Seade, na ilustração a seguir, no qual se verifica uma reversão das tendências 

migratórias. 

 
Ilustração 2 - Gráfico da Evolução do Saldo Migratório 

 
Fonte: Sumário de dados básicos de Diadema - SP - Observatório de Políticas Públicas, Econômico e 
Social de Diadema - OPPES - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública – SEPLAGE - Prefeitura 
Municipal de Diadema - Agosto – 2012a. 
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De acordo com Santos (2009), a população da cidade inicialmente era 

formada por famílias de trabalhadores migrantes, pouco qualificados que vieram em 

busca dos empregos oferecidos pela expansão industrial da região do ABC e 

terminaram por se fixar nesta cidade por conta da maior acessibilidade aos terrenos, 

pois estes eram mais baratos que os das cidades vizinhas. Havia grandes áreas 

territoriais para serem ocupadas e, como o município ainda não dispunha de 

infraestrutura, também o montante de impostos recolhidos era bem menor, isso, 

quando eram recolhidos.  

No município de Diadema, as décadas de 1960 e 1970 ocorreram em um 

contexto de suburbanização, com pouquíssimas obras de infraestrutura, 

principalmente na região do centro da cidade, as quais foram resultado da troca de 

favores e apoios político-partidários numa relação clientelista entre os políticos da 

esfera estadual e da municipal.  (ibid)  

A autora relata que a construção da Rodovia dos Imigrantes em 1980, que 

apresenta em seu desenho uma linha que corta a cidade, trouxe com ela o início de 

um processo de marcada ocupação irregular do território da cidade. 

Os movimentos de luta pela moradia, em Diadema, alcançaram elevado grau 

de organização e mobilização, promovendo, inclusive, diversas invasões de terrenos 

vazios, transformados – em pouco tempo – em loteamentos informais.  

Nessa época, o regime militar manteve seu domínio em nome do 

desenvolvimento nacional, com um aparato repressivo violento, que visava a 

contenção das demandas populares. Havia o declínio de um período de grande 

crescimento econômico que dificultava a sobrevivência dos grupos mais pobres da 

população. Os anos 1980 chegaram ao Brasil com mais mudanças de ordem 

econômica, política, social e também demográfica. O milagre econômico reduziu-se a 

uma ilusão passageira e espalhou suas sequelas: o contexto da crise financeira e um 

governo que caia no descrédito.  (SANTAGADA, 1990)  

O ideário desse momento histórico e político arquivou uma mistura de 

tendências efervescentes: as anti-autoritárias, as crenças na mobilização da 

sociedade civil, a valorização de ações coletivas, o surgimento de novos arranjos 

sociais, que progressivamente influenciaram, por sua vez, o fim da ditadura no Brasil, 
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como relata Singer (2012):  
 

Vindo à luz na crista da onda democrática que varreu o Brasil da 
segunda metade dos anos 1970 até o fim dos 1980, o PT foi embalado 
pela aspiração de que a volta ao estado de direito representasse 
também um reinício do país, como se fosse possível começar do zero, 
proclamando uma verdadeira República em lugar da “falsa” 
promulgada em 1889. (p. 71)  

 

Ouvia-se e repetia-se a famosa palavra daqueles tempos: 

“redemocratização”, a qual, somada à energia da reconstrução criava o ambiente 

democrático para uma nova Constituição. 

Em 1982 ocorreram as eleições diretas, aflorando ainda mais a esperança dos 

brasileiros que saíam às ruas e gritavam para poder eleger o seu presidente, pois a 

vontade de votar e elegê-lo era um dos símbolos da democracia à época.  

No fim da década de 1980 e nos anos 1990, surgiram e foram consolidados 

os movimentos que, inicialmente, cuidavam de bairros e regiões, e chegaram a obter 

organização de forma nacional, como a União Nacional de Movimentos de Moradia 

(UNMM) com a articulação da Central de Movimentos Populares (CMP). Assim, 

agregaram-se movimentos populares de muitos segmentos, tais como transporte, 

gênero e raça, creche e moradia, sendo estes últimos muito atuantes no município.  

(SANTOS, 2009) 

A Diadema dos anos 1980 caracterizava-se como uma cidade-dormitório, com 

condições urbanas precárias, fatos ressaltados por Reali e Alli (2010): 
 

Somente 22% da malha viária era urbanizada. O restante das ruas não 
tinha drenagem, pavimentação nem redes de água e esgoto. Cerca de 
30% da população morava em favelas, ocupando 3,5% da superfície 
da cidade, totalmente abandonadas pelo poder público. Os serviços 
de educação, saúde, cultura e lazer praticamente não existiam. A 
mortalidade infantil era uma das maiores do Brasil, chegando, em 
1980, a 83 crianças por 1.000 nascidas vivas. (p. 37) 

 

Neste cenário, os moradores da cidade, como os demais brasileiros das 

classes pobres e desfavorecidas, viviam o fim do milagre brasileiro:  
 

A crise da dívida externa e a introdução do receituário neoliberal, que 
marcaram sucessivamente as décadas de 1980 e 1990, repuseram 
com vigor o problema da sobrepopulação trabalhadora 
superempobrecida permanente. Primeiro, a estagnação da economia 
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e, depois, o combate à inflação por meio das importações produziram 
explosão de desemprego, jogando parcela do proletariado formado na 
época do milagre de volta à precariedade do subproletariado, além de 
segmentos do subproletariado no lumpemproletariado, o que 
favoreceu a constituição do crime organizado nas zonas 
metropolitanas. (SINGER, 2012, p. 13) 

 

Maricato (2003) aponta que: 
 

 O desenvolvimento da desigualdade desafia a construção de 
conceitos: exclusão social, inclusão precária, segregação territorial, 
informalidade, ilegalidade, e alimenta um debate sobre a 
“funcionalidade” ou não do excesso de população para o capitalismo 
brasileiro ou a não aplicação do conceito marxista de exército 
industrial de reserva. À tradição secular de desigualdade social, a 
reestruturação produtiva internacional (tomando a expressão de 
Harvey), do final do século XX, acrescentou características mais 
radicais. (p. 152) 

 
Isto ocorreu em pleno processo de redemocratização, com a fundação do 

Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980, o qual possuía uma base formada nos 

movimentos populares por melhorias das condições de vida como saúde, educação e 

moradia, entre outros.  

O Partido dos Trabalhadores – PT – disputou sua primeira eleição em 1982 e 

elegeu em Diadema seu primeiro prefeito, passando, assim, de oposição a governo 

em 1983. A cidade contava nessa época com 230 mil habitantes, sendo 30% destes 

moradores de favelas, em precárias condições de vida, com altos índices de 

desemprego e violência, sem posse do solo e sem saneamento básico.  

 
1.2 POLÍTICA HABITACIONAL EM DIADEMA 
 

 “... A questão do tipo de cidade que desejamos 
é inseparável da questão do tipo de pessoas 

que desejamos nos tornar. A liberdade de fazer 
e refazer a nós mesmos e a nossas cidades 

dessa maneira é, sustento, um dos mais 
preciosos de todos os direitos humanos”.  

 (David Harvey) 
 

A situação de favelização de grande contingente da população diademense, 

acrescida de um grave quadro de ausência de infraestrutura básica, exigia a 

intervenção do novo governo. De certa forma, a própria situação da cidade ditava as 
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ações para um governo democrático, mas nesse contexto, por onde começar as 

implementações das políticas públicas?  

A Constituição Brasileira de 1988, promulgada em um momento de ascensão 

das forças sociais que lutavam pela democratização do país, assegurava ao poder 

municipal a competência para definir o uso e a ocupação da terra urbana. 

(MARICATO, 2010)  

A questão habitacional tinha a urgência de respostas e possuía forte pressão 

dos movimentos sociais por moradia, muito articulados na cidade, como apontam 

Reali e Alli (2010, p. 37): “Em Diadema, os movimentos de luta pela moradia alcançam 

elevado grau de organização e mobilização, promovendo inclusive diversas invasões 

de terrenos vazios, transformados em pouco tempo - em loteamentos informais”. 

Davis (2006), que estuda das origens do crescimento vertiginoso da 

população em moradias precárias a partir dos anos 1980, em sua publicação Planeta 

de Favelas (Planet of slums) investiga a história da expansão das metrópoles do 

Terceiro Mundo e situa o desafio da favelização no contexto urbano: 

Na verdade a favela desafia a teoria social a perceber a novidade de 
um verdadeiro resíduo global sem o poder econômico estratégico da 
mão-de-obra socializada, mas maciçamente concentrado num mundo 
de barracos em torno dos enclaves fortificados dos ricos urbanos. (p. 
22) 

O primeiro Plano Diretor da cidade, datado de 1973, não pontuava este grave 

quadro de adensamento populacional e do consequente déficit de unidades 

habitacionais e, portanto, não ofereceu procedimentos e investimentos para sua 

superação. 

Um dos pontos-chave abordado pelas administrações do PT no Brasil é a 

participação popular na administração da cidade. Nesse sentido, as administrações 

petistas na cidade de Diadema, no período de 1983-1996 implementaram, dentre 

outros dispositivos, o orçamento participativo. A continuidade das gestões permitiu 

estabelecer um processo abrangente nas várias políticas implementadas que a cidade 

necessitava desenvolver. 

Nesse período houve um direcionamento para investir na infraestrutura básica 

que a cidade e seus moradores tanto necessitavam: investimentos em pavimentação 
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e iluminação do sistema viário, drenagem de águas pluviais e córregos, saneamento 

etc. 

Com a alteração do panorama urbano em relação às moradias, houve a 

necessidade de introduzir nos novos bairros a rede de serviços municipais por meio 

da construção de equipamentos da saúde, educação, cultura e esportes, os quais 

viabilizavam o acesso aos moradores que se tornaram cidadãos diademenses, 

mesmo estando nos extratos sociais de baixa renda.  

Não havia áreas para a implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários. As associações de bairros e movimentos por moradia, por sua vez, 

mantiveram sua mobilização, reivindicando intervenções nas favelas para 

atendimento dos serviços básicos e também a concessão de terrenos públicos para 

implantação de novas habitações. 

A implementação desta política pública se solidificou e foi formalizada com a 

legalização através da aprovação e publicação, em 1985, pela Câmara Municipal da 

cidade, da lei que de Concessão do Direito Real de Uso da Terra, que beneficiou por 

90 anos os moradores de favelas e núcleos habitacionais construídos em áreas 

públicas.  

Os movimentos sociais de luta por moradia participaram em conjunto com a 

prefeitura na estruturação da política de desenvolvimento urbano da cidade, 

participando de várias instâncias que democratizaram o debate para a efetiva 

participação popular, como a criação do Fundo Municipal de Apoio à Habitação de 

Interesse Social-FUMAPIS, constituído por um conselho com representantes do 

executivo e legislativo, e da população, eleitos pelo voto direto nas regiões da cidade.  

O I Encontro de Habitação de Diadema, em 1993, reuniu diversos segmentos 

– moradores e suas associações, sindicalistas e empresários em várias reuniões pela 

cidade – para o debate da proposta municipal de um novo Plano Diretor. (REALI; ALLI, 

2010) 

O Plano Diretor foi regulamentado em 1994 e se destacou pela relevância de 

seu objetivo de: “realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território, 

de forma a assegurar o bem-estar de seus habitantes”. Seguiu ainda com impacto 
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positivo ao incorporar os instrumentos urbanísticos para a garantia da função social 

da cidade, como a criação das Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS): AEIS-1, 

que eram as áreas vazias para implantação de novos núcleos de Habitação de 

Interesse Social (HIS) e AEIS-2, que demarcavam as áreas ocupadas por favelas, 

para urbanização e regularização de ocupações regulares (ibid.). A implantação das 

Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), em Diadema, tinham o objetivo de ampliar 

seu escopo com demarcação de áreas vazias particulares, além das públicas.  

A gestão municipal também lançou mão das desapropriações para a 

implantação de habitações de interesse social, com uma política habitacional 

inclusiva, garantindo o acesso à moradia para a população de baixa renda, a qual não 

acessaria o que o mercado formal imobiliário apresentava naquele momento. 

(BALTRUSIS, 1999)  

Após três gestões petistas, a cidade de Diadema passou a contar com uma 

malha viária a caminho da pavimentação total e também com serviços urbanos de 

iluminação pública, água e coleta de lixo cobrindo o território do município. Das 

famílias que moravam em favelas, 90% tinham recebido algum atendimento da 

prefeitura. Havia ainda uma rede de equipamentos públicos composta por escolas 

municipais, centros culturais, bibliotecas, Unidades Básicas de Saúde e Hospitais 

Municipais.  

Outro aspecto relevante foi o de que a adoção destes padrões urbanísticos 

diferenciados possibilitaram tanto a urbanização quanto a manutenção das famílias 

nos seus locais de moradia, acrescidos de investimentos na melhoria de qualidade de 

vida da população nessas regiões. Sobre esta implantação, Filippi Jr. (2011) comenta:  

Uma política urbana inovadora, inserida em nova legislação municipal 
sobre o uso e a posse do solo, foi um dos principais instrumentos para 
avançar na garantia do direito à moradia digna, evitando que a 
valorização imobiliária pós-urbanização expulsasse os moradores em 
vez de beneficiá-los. (p. 11) 

Neste sentido, Harvey (2013) esclarece sobre a relevância e a inovação na 

implantação da AEIS, pois em Diadema não ocorreu a expulsão dos mais 

desfavorecidos, e sim a fixação das famílias que se encontravam irregulares e que  

ganharam o direito à propriedade:  
 

O investimento capitalista na transformação das cidades tem um 
aspecto ainda mais sinistro. Ele acarretou repetidas ondas de 
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reestruturação urbana através da “destruição criativa”, que quase 
sempre tem uma dimensão de classe, uma vez que são os pobres, os 
menos favorecidos e os marginalizados do poder político que sofrem 
mais com o processo. A violência é necessária para construir o novo 
mundo urbano sobre os destroços do velho. (s/p) 
 

A publicação do Observatório das Metrópoles, IPPUR/UFRJ-Fase, e o 

Instituto Pólis, com a “Rede Nacional de Avaliação e Disseminação de Experiências 

Alternativas em Habitação Popular” avalia que “A experiência de Diadema pode ser 

designada como ‘boa prática’, pois promoveu o acesso à terra urbana a população de 

baixa renda, incluindo-a no mercado imobiliário de terras”. (p. 4) 

Não há como negligenciar a dimensão política dessa política habitacional no 

município de Diadema, como ressalta Baltrusis (1999): 

O reconhecimento do direito à posse da terra dos favelados de 
Diadema foi uma conquista dos movimentos de moradia. A aprovação 
deste instrumento foi de grande importância para a luta do movimento 
dos favelados, não só para Diadema, mas para todo o país e inclusive 
para o movimento de reforma urbana. O reconhecimento do direito de 
posse, através da CDRU tornou-se um marco histórico para a luta dos 
favelados contra a remoção, garantindo o direito da terra para quem 
nela mora.  (p. 21)  

 
 
 

1.3 POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 

“... a civilização representada por fuzis, 
colheitadeiras, motosserras, terno e paletó [...] 

mais cedo ou mais tarde terá de mudar”.    
(Leonardo Sakamoto, 2013) 

 
Até recentemente, Diadema era tida como uma das cidades mais violentas do 

país e com o quadro vivido na cidade, havia mais esta urgência por soluções.  

 As políticas de segurança tradicional e culturalmente tem sua definição e 

execução centralizadas nas decisões do Estado, pois ele detém o aparato de força 

institucionalizado, com funcionários treinados para este fim. 

No município de Diadema, mesmo com uma cultura de participação e 

engajamento da sociedade, na área de segurança pública não havia movimentos 

sociais organizados ou sensibilizados para a questão, assim como nos demais 

municípios não havia a cultura de discussão coletiva deste tema. 
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Desse modo, percebeu-se a necessidade de promover iniciativas de 

discussão em espaços públicos, para que a sociedade civil pudesse começar a 

participar das ações de segurança pública do município. Este foi o ponto de partida 

para ações de redução da violência em Diadema. 

Dados do Ministério da Saúde apontam que a cidade chegou a ocupar, em 

2000, o primeiro lugar na classificação das cidades mais violentas do país. Em 1999, 

ocorriam, em média, 31 homicídios por mês. Nesse mesmo ano, a taxa chegou a 141 

assassinatos por 100 mil habitantes. A questão da criminalidade em Diadema 

transformou-se em grave questão social exigindo respostas da gestão municipal, com 

toda a complexidade e diversidade de problemas a mapear e a intervir. (DIADEMA, 

2011a) 

Ainda em 1999, o município convivia com a desarticulação das instituições 

policiais do Estado de São Paulo e os municípios, questão que trazia mais dificuldades 

para soluções dos problemas da segurança pública do município. Assim, o prefeito 

Gilson Menezes, no penúltimo ano de sua gestão, encaminhou a criação da Guarda 

Municipal de Diadema, pela Lei Complementar nº 100, de 12 de novembro de 1999.  

 Em 2000, com apoio do Banco Mundial, o Instituto Fernand Braudel de 

Economia Mundial iniciou, em parceria com as Polícias, a Câmara de Vereadores e a 

Prefeitura de Diadema, com um programa de pesquisa, políticas e ações locais 

voltadas à redução da violência na cidade. Este projeto de mobilização comunitária 

encontrou Diadema com o recorde estadual de mortos por agressão, com 493 casos 

ou 140,5 mortos para cada 100 mil habitantes, segundo dados da Fundação SEADE. 

(DIADEMA, 2006)  

Com uma Assembleia Popular contra a Violência, no Teatro Clara Nunes da 

cidade, seguida por reuniões mensais de um Fórum de Segurança, na Câmara de 

Vereadores, a criação do Fórum Municipal de Segurança de Diadema, como um 

espaço organizado por uma instituição politicamente neutra como o Instituto Braudel, 

favoreceu a reunião dos chefes da Polícia Civil e Militar e de líderes empresariais, 

religiosos, educacionais, políticos e comunitários para a discussão da incidência de 

crimes a cada mês, e do debate das estratégias para a redução dos crimes. O Fórum 

se manteve ativo com reuniões e apresentação de dados locais, os chefes das polícias 

passaram a interagir abertamente com o público, prestando contas e respondendo à 
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avaliação contínua de seus serviços. Tal articulação acabou por trazer resultado e, em 

2000, a taxa de mortos por causas violentas caiu 23% em relação ao ano anterior. 

(idem) 

Em 2001, o prefeito eleito, José de Filippi Jr., chegou à gestão ainda com 

índices altos de criminalidade, e com isso, a segurança passou a ser uma das suas 

prioridades. Entre 2001 e 2004 as ações governamentais, visaram a continuidade das 

estratégias desenvolvidas na gestão anterior e os índices continuaram em queda, com 

a redução da criminalidade de 20% sobre os índices do ano de 2000.  

A nova gestão estabeleceu foco na criação da Secretaria de Defesa Social, 

na criação do Conselho Municipal de Segurança, como órgão consultivo e deliberativo 

acerca de ações e problemas de segurança do município e incluiu a participação de 

demais órgãos estatais, como Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, 

a própria Secretaria de Defesa Social e demais secretarias municipais, com a previsão 

da participação da sociedade civil que foi mobilizada através de campanhas públicas, 

de prevenção ao uso de álcool e drogas, divulgando serviços municipais 

disponibilizados para servir a população na questão (DIADEMA, 2006).  Essa 

Secretaria ficou sob a responsabilidade da advogada Regina Miki, que hoje está na 

Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, e também na área 

federal, sendo a primeira mulher a comandar a Senasp/MJ. 

Para Room et al. (apud Duailib, 2007), as políticas do álcool usualmente são 

concebidas em um nível nacional ou estadual, mas existem diversas alternativas de 

políticas do álcool que podem ser desenvolvidas em um nível local (). A comunidade 

pode ser, desta forma, a nova fronteira para a prevenção de problemas relacionados 

ao consumo de álcool e outras drogas.  

Ressalta-se, nesse contexto, a elaboração do 1º Plano Municipal de 

Segurança Pública feito pela prefeitura, como primeiro ato de planejamento e 

implementação efetiva de instituições e políticas de segurança da gestão municipal. 

Tal plano previu e implantou diversas ações de enfrentamento à criminalidade: 

 Articulação entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal;  

 Aumento do efetivo da GCM e investimento na formação;  

 Projeto Anjos do Quarteirão – fiscalização nas ruas com a PM e GCM;  
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 Instalação de câmeras de segurança na cidade;  

 Fechamento de Bares às 23h.  

 Consolidação de centro de geoprocessamento, sistematização e informatização 

das ocorrências criminais;  

 Criação do Projeto Adolescente Aprendiz, dirigido para jovens de 14 e 15 anos, 

moradores em áreas que apresentam risco social;  

 Urbanização de favelas e investimento em iluminação pública;  

 Fiscalização do fechamento de bares e de estabelecimentos irregulares, poluição 

sonora e comércio informal;  

 Campanhas educativas de: Desarmamento Infantil e Adulto, Conscientização e 

Prevenção ao Uso e Abuso de Álcool e Drogas. (INSTITUTO BRAUDEL, 2006) 
 
 

Cabe especial destaque à lei da Lei Municipal 2.107, implantada em 15 de 

julho de 2002, para o fechamento de bares. Tal lei foi instituída após forte mobilização 

social, com a realização de 105 audiências públicas, durante um ano e meio, junto 

aos comerciantes e donos de bares, e com consulta pública sobre a aceitação dessa 

lei. Segundo dados da instituição, a aprovação foi de 85%.  

A situação na cidade anterior à lei, segundo dados da prefeitura de Diadema, 

era de 3.870 estabelecimentos, com uma grande maioria sem regularização, que 

serviam bebidas alcoólicas; com média de 126 bares para cada Km2. (idem)  

O 2º Plano Municipal, de 2005, foi realizado em parceria com o Instituto Sou 

da Paz, desde a fase de concepção até a redação do plano. Nas palavras da 

coordenadora de Comunicação da ONG paulista, Mariana Montoro: “A construção do 

conteúdo foi extremamente participativa e a população teve um papel importantíssimo. 

É o exemplo de parceria entre governo e sociedade civil que deu certo”. (Portal 

Comunidade Segura, 2006). Houve debates realizados em audiências públicas, e 

foram estabelecidos 17 compromissos que confirmam e evoluem os objetivos do 

primeiro plano e foram divididos em três áreas de atuação: fatores potencializadores 

da criminalidade, gestão e urbanização. “(PORTAL COMUNIDADE SEGURA, 2006)”. 

Mariana Montoro, ao avaliar os planos municipais de segurança de Diadema, afirmou 

que: 

O primeiro plano de segurança tinha medidas mais estruturais e de 
mais impacto, pois era necessário baixar rapidamente a taxa de 
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homicídios. O segundo aprimora e aprofunda os conceitos do anterior 
e incorpora a avaliação e o monitoramento desse impacto. A 
fiscalização da lei de fechamento de bares foi aperfeiçoada, 
aumentamos o número de câmeras de vigilância e investimos na 
qualificação e capacitação dos profissionais da Guarda Municipal. 
(PORTAL COMUNIDADE SEGURA, 2006) 

Segundo Oliveira (2013) as estatísticas oficiais do DATASUS (banco de dados 

do Sistema Único de Saúde) sobre mortalidade demonstraram o decréscimo do 

número de mortos por agressão em Diadema em 21% em 2000 em relação a 1999, e 

mais o decréscimo de 19% no ano 2001. Na ilustração 3, a seguir, com dados da 

Secretaria Estadual de Segurança Pública, pode-se constatar a curva decrescente até 

o ano de 2011.  

Ilustração 3 – Gráfico da taxa de óbitos por natureza e sexo em Diadema 

 
Fonte: Sumário de dados básicos de Diadema - SP - Observatório de Políticas Públicas, 
Econômico e Social de Diadema - OPPES - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública – 
SEPLAGE - Prefeitura Municipal de Diadema - Agosto – 2012a. 

 
Em 2002, no segundo semestre, sob a lei de fechamento dos bares, houve 

acréscimo do número de mortos por agressão em 4,5% em relação ao ano anterior. 

No ano 2003, tais mortes voltaram a cair 16%. Todavia, foi em 2004 que a queda 

expressiva ocorreu, seguida de novas quedas em 2006 e em 2008, conforme 

demonstra o gráfico a seguir, com dados do DATASUS (banco de dados do Sistema 

Único de Saúde) sobre mortalidade. 
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Ilustração 4 – Gráfico do número de óbitos ocorridos em Diadema, segundo o ano do óbito 

 

Fonte:  Sumário de dados básicos de Diadema - SP - Observatório de Políticas Públicas, 
Econômico e Social de Diadema - OPPES - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública – 
SEPLAGE - Prefeitura Municipal de Diadema - Agosto – 2012a 

 

Em 2006, o Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial realizou uma 

avaliação rigorosa do real impacto da lei para a contenção do crime, comparando a 

experiência de Diadema com a de outros municípios de São Paulo. 

Algumas pesquisas apresentaram conclusões superficiais, o que provocou 

uma fama à lei de fechamento de bares em Diadema. As ações, mudanças e parcerias 

significativas instituídas para gerarem os resultados citados, bem como as estratégias 

e articulações, inovadoras que as gestões municipais da cidade encontraram para 

lidar com o problema da violência e criminalidade foram desconsideradas e geraram 

resultados que não correspondiam aos fatos. (OLIVEIRA, 2006) 

A Organização Mundial de Saúde listou a experiência de Diadema como uma 

das “10 melhores práticas” em relação a políticas públicas do álcool pelos critérios: 

evidência de efetividade; existência de suporte científico; possibilidade de 

transposição para diferentes culturas; custos de implementação e sustentação.  

Ressalta-se que a redução dos índices de criminalidade e violência em 

Diadema deve ser explicada pelo conjunto total das ações articuladas e 

implementadas bem antes da lei de fechamento de bares, e que em 2000 já 

começavam a mostrar seu efeito na cidade. (ibid.) 
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As ilustrações 5 e 6, a seguir, evidenciam parte de tais ações. 
 

             Ilustração 5 – Cartilha Lei Seca I                                   Ilustração 6 - Cartilha Lei Seca II               

 

 

 
  Fonte:  Secretaria da Defesa Social – P.M.Diadema – 2007. 
 

 
 
1.4 POLÍTICAS INOVADORAS 
 
 

"Alcançar o sucesso e a sustentabilidade no 
processo de desenvolvimento exige o envolvimento 

de todos os grupos, para assegurar que as 
necessidades de todos sejam atendidas, e em última 

instância para promover a igualdade”.  
(United Nations, The Inequality Predicament, New York, 2005)4 

O município, como um ente federativo, possui responsabilidades demasiadas 

para efetivar em sua gestão e Diadema vivia um momento de enfrentamento de muitas 

dificuldades e múltiplos desafios, sem a devida autonomia financeira, desde a primeira 

gestão eleita.  

Com quais estratégias ele poderia promover os preceitos da democracia 

cidadã, preconizados na nova constituição?  Foi exatamente em meio a tantas 
                                                      
4 O Relatório sobre a Situação Social Mundial 2005: O problema da desigualdade(Nações Unidas), 
lança foco sobre: o aprofundamento da desigualdade mundial, o abismo entre as economias formal e 
informal, a distância entre os trabalhadores qualificados e não qualificados, as crescentes disparidades 
na saúde, educação e oportunidades de participação social, política e econômica. 
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contradições que se criou o solo fértil para o exercício dos novos modelos de gestão, 

para a ousadia, contando com a participação popular. 

Tecendo este levantamento sobre estas experiências de política habitacional 

e a de segurança pública desenvolvidas em Diadema, pode-se verificar que as 

soluções foram pensadas coletivamente, em foros de participação dos interessados: 

instituições e munícipes. Assim, foram criados procedimentos anteriormente 

impensados na administração municipal, onde o município se tornou um espaço de 

experimentação de novas práticas em políticas públicas. 

De acordo com Dowbor (2008), a participação comunitária constitui hoje 

claramente o mecanismo mais racional de regulação das principais atividades da área 

social, da urbanização, da pequena e média produção, além de constituir um "lastro" 

indispensável para o equilíbrio do conjunto das atividades no nível macroeconômico. 

Este conceito de que o "espaço local" é o município, como a unidade básica 

de organização social, assim como o bairro, o quarteirão em que se vive,  e também, 

que o cidadão recupera sua dimensão da sua cidadania em um município e sua 

capacidade de autotransformação econômica e social, é o que o autor denomina de 

"poder local": 
 

Referido como "local authority" em inglês, "communautés locales" em 
francês, ou ainda como "espaço local", o poder local está no centro do 
conjunto de transformações que envolvem a descentralização, a 
desburocratização e a participação, bem como as chamadas novas 
"tecnologias urbanas". No caso dos países subdesenvolvidos, a 
questão se reveste de particular importância na medida em que o 
reforço do poder local permite, ainda que não assegure, criar 
equilíbrios mais democráticos frente ao poder absurdamente 
centralizado das elites.   (DOWBOR, 2008, p. 04, grifos do autor) 

 
Nesse mesmo sentido, Santos (1997) contrapõe o “global” e “local”, e a 

importância do lócus do município e suas ações, para definição do que é necessário 

ser atingido. Assim o autor afirma:  
 

 [...] o que globaliza, separa; é o local que permite a união [...] 
caracterizado por dois gêneros de constituição: uma é a própria 
configuração territorial; outra é a norma, a organização, os regimes de 
regulação. O lugar e a região não são mais o fruto de uma 
solidariedade orgânica, mas de uma solidariedade regulada ou 
organizacional. (p. 20) 
 
 

A importância de partilhar a discussão e as decisões sobre o território pelos 

seus habitantes é aqui ressaltada pela pesquisadora Ana Lucia Sanches, em sua 
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dissertação de Mestrado em Serviço Social pela PUC/São Paulo, 2009: Conselho de 

compromisso: uma experiência de participação compartilhada Diadema/SP-

2002/2009. Nessa pesquisa a autora apresenta seu depoimento como construtora 

desse novo modo de fazer, sobre o que veio a ser chamado de: “jeito petista de 

governar”: 

A construção de mecanismos de participação tornou-se referência na 
elaboração de políticas municipais, sendo que o lugar onde a política 
se configurava não estava mais no paço municipal. Instituiu-se um 
novo formato de gestão incluindo a população na discussão, 
elaboração e acompanhamento público das ações de governo. O 
Estado modificou-se e constituiu-se em embrião de muitas práticas 
participativas exitosas. Este formato realimentou outras gestões 
democráticas populares nos 26 anos após a conquista do PT, em 
1983. Esta história foi vivenciada por mim, e até o momento, como 
militante do Partido dos Trabalhadores e educadora no município de 
Diadema, e, desde 2002, como coordenadora de programas de 
educação popular na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal. 
(SANCHES, 2009, p. 10) 

A SASC – Secretaria de Ação Social e Cidadania – da Prefeitura de Diadema, 

evidencia em sua publicação Topografia Social de Diadema, de 2009, resultante de 

estudos realizados na cidade em parceria com o Cedest/PUCSP, os momentos iniciais 

da gestão democrática na cidade:   

A exigência da democracia e da democratização era movimento local 
e não só nacional. As lutas sociais e sindicais da segunda metade da 
década de 70 foram também, lutas pela recentralidade da ação e das 
responsabilidades na gestão local, espaço de consolidação, no 
cotidiano, da democracia social e política ansiada no país em luta pelo 
Estado de Direito. (DIADEMA, 2009b, p. 13) 

 
Aldaíza Sposati – professora titular da PUC-SP, coordenadora do NEPSAS 

(Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social) e também do 

CEDEST (Centro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais - PUC/INPE), dessa 

universidade – contribui com o destaque da importância da democratização dos 

acessos e das instâncias de participação do cidadão: 

A noção de qualidade de vida envolve duas grandes questões: a 
qualidade e a democratização dos acessos às condições de 
preservação do homem, da natureza e do meio ambiente. Sob esta 
dupla consideração entendeu-se que a qualidade de vida é a 
possibilidade de melhor redistribuição – e usufruto – da riqueza social 
e tecnológica aos cidadãos de uma comunidade; a garantia de um 
ambiente de desenvolvimento ecológico e participativo de respeito ao 
homem e à natureza, com o menor grau de degradação e 
precariedade. (SPOSATI, 1996, p. 33) 
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Robert Park, sociólogo e urbanista faz uma reflexão sobre o protagonismo e 

participação na ocupação do espaço da cidade pelos seus habitantes: 

(...) a tentativa mais consistente do homem e a mais bem sucedida 
como um todo para refazer o mundo em que vive o mais próximo de 
seu desejo íntimo. Mas, se a cidade é o mundo que o homem criou, é 
o mundo no qual ele está doravante condenado a viver. Assim, 
indiretamente, e sem qualquer clareza da natureza de sua tarefa, 
fazendo a cidade o homem refez a si mesmo. (PARK apud HARVEY, 
2009, p. 9) 

 
A pesquisadora Jeanne Bisilliat, autora de: Lá onde os rios refluem-Diadema 

- 20 anos de democracia e poder local, quando entrevistada pela Fundação Perseu 

Abramo, em 2006, considerou que o município de Diadema é a “prova de que os 

neoliberais estavam errados”: 

Diadema passou por um grande processo de transformação, de uma 
cidade caótica para uma cidade organizada. Com o tempo, Diadema 
passou a contar com espaços bonitos, praças, parques, coisas que no 
início não existiam. Quanto às questões sociais, são muitos os avanços. 
Na área da Saúde, por exemplo, aconteceu uma mudança 
impressionante. A implantação de políticas públicas nessa área 
contribuiu com uma queda expressiva da taxa de mortalidade infantil, 
que chegou a ser apontada como a mais baixa do Estado. As áreas de 
Educação e Habitação também mudaram bastante. Trazendo avanços 
no combate à violência e ao desemprego. Além disso, a proximidade da 
população em relação à Prefeitura, ao poder público, ampliou-se muito. 
Foram criados os chamados NAPs (Núcleos de Atendimento à 
População) em várias regiões da cidade, uma descentralização dos 
serviços que foi muito útil para os moradores e simbólica dessa relação 
de aproximação entre Prefeitura e população. (s/p.) 

 
Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento das políticas públicas 

citadas, foi a sequência de gestões democráticas, que deram continuidade às políticas 

inicialmente implementadas, fato que possibilitou o monitoramento e avaliação do 

processo. Tal continuidade de gestão imprimiu uma marca de efetividade na 

articulação da gestão municipal com a sociedade civil.  

O quadro 2, a seguir, apresenta o demonstrativo temporal das gestões 

municipais desde sua emancipação:  

 Quadro 2 – As gestões municipais em Diadema 
 

Prefeito 
Início do 
mandato 

Fim do 
mandato 

Partido político 
(durante o mandato) 

Evandro C. Esquivel  1960 1964 --------- 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Evandro_Caiaffa_Esquivel
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Lauro Michels  1964 1969 Partido Trabalhista Brasileiro  

Evandro C. Esquivel  1969 1973 Aliança Renovadora Nacional  

Ricardo Putz  1973 1977 Aliança Renovadora Nacional  

Lauro Michels  1977 1982 Movimento Democrático Brasileiro  

Gilson Menezes 1983 1988 Partido dos Trabalhadores  

José A. da Silva Ramos  1989 1992 Partido dos Trabalhadores  

José de Filippi Júnior  1993 1996 Partido dos Trabalhadores  

Gilson Menezes 1997 2000 Partido Socialista Brasileiro  

José de Filippi Júnior  2001 2004 Partido dos Trabalhadores  

José de Filippi Júnior  2005 2008 Partido dos Trabalhadores 

Mário Reali  2009 2012 Partido dos Trabalhadores  

Lauro Michels Sobrinho 2013 2016 Partido Verde  

Fonte: Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: http://www.bv.sp.gov.br 
Acesso em: julho/2014. 

 

 
A advogada e pesquisadora do Programa de Segurança Humana do Viva Rio, 

Florencia Fontán Balestra, que desenvolveu com essa organização diversos planos 

de segurança para cidades do estado do Rio de Janeiro, ressalta, com sua 

experiência, esta questão política, da continuidade versus descontinuidade quando 

ocorrem trocas de gestões municipais: “Numa troca de gestão, pode não haver 

vontade política para a continuidade de um plano de segurança. A relação do prefeito 

com o governador pode vir a determinar, por exemplo, a participação ou não das 

polícias nos Conselhos de Segurança”. (Portal Comunidade Segura, 2008) 

Quando se destaca as diferentes dimensões e escalas da formulação e 

implementação das políticas públicas, das redes que exercem influências, pode-se 

resgatar o conjunto de determinantes políticos e institucionais.   Este resgate de 

práticas, conhecimentos, competências e visões de mundo afeitas às particularidades 

destas atuações têm contribuído para a compreensão das políticas. (MAINARDES, 

2009) 

É oportuno mencionar que a opção por explorar nesta dissertação essas 

inovações das políticas públicas praticadas no município de Diadema, deve-se às 

características da implementação das mesmas, as quais ocorreram com a discussão 

de alternativas de encaminhamento em conjunto com a população, implementação e 

avaliação, com as etapas de gestão que foram experimentadas e já analisadas nos 

estudos de vários pesquisadores, tanto em fóruns nacionais como em internacionais. 

Por sua contribuição significativa, tornaram-se referências que ajudaram na 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lauro_Michels&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Trabalhista_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evandro_Caiaffa_Esquivel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Renovadora_Nacional
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Putz&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Renovadora_Nacional
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lauro_Michels&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gilson_Menezes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Augusto_da_Silva_Ramos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Filippi_J%C3%BAnior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gilson_Menezes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Filippi_J%C3%BAnior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Filippi_J%C3%BAnior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Reali
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Verde_(Brasil)
http://www.bv.sp.gov.br/
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consolidação de instrumentos e de outros desdobramentos em nível nacional, 

resultado da soma de experiências de várias gestões democráticas em todo o país. 

Esses desdobramentos desvelam práticas que foram construídas em 

Diadema e refletiram em outros espaços.  

Finalizando este capítulo, o resultado de tais práticas é evidenciado a seguir. 

1. Discussão da reforma urbana e posterior implantação do Estatuto da 

Cidade de 2001. 

2.  Implementação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Em 

2007, o governo federal deu início ao Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania (Pronasci); aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, este 

programa reconhece a violência como um fenômeno decorrente de múltiplos fatores, 

que requer respostas do Estado intersetoriais e transdisciplinares, e hoje no âmbito 

federal tais programas estão sob a coordenação de antigos gestores da cidade de 

Diadema.  

3. Consolidação da participação social de forma permanente com a reativação 

e reestruturação do Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp), que passa a 

contar com membros da sociedade civil e de trabalhadores da área de segurança, que 

passaram a ter seus representantes democraticamente eleitos a partir de agosto de 

2010. 
 

4. Assinatura do recente Decreto n°.8243/2014, criando a Política Nacional de 

Participação Social, que estimula a participação dos conselhos, movimentos sociais e 

da população em medidas do governo. Este decreto tem o objetivo de promover a 

participação social na formulação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das 

políticas públicas, além de prever canais de articulação da sociedade com as três 

instâncias de governo: federal, estadual e municipal. 
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2 POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM DIADEMA 
 
 
 

Transformar as camadas populares em sujeitos políticos de seu ambiente 

material, econômico e cultura. Esse é o desafio da construção da sustentabilidade 

democrática em nosso país. A verdadeira democracia passa pela economia, mas 

desemboca necessariamente na justiça. É por isso que esse desafio implica 

estabelecer a primazia dos direitos, base e garantia da cidadania, e ampliá-los para 

além dos direitos civis – até o campo dos direitos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais (LEROY, 2002). O município de Diadema desenvolveu nos últimos anos 
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políticas que têm contribuído no sentido de garantir iguais oportunidades de usufruir 

bens e serviços sociais à sua população, como descrito no capítulo anterior. Em 

relação às políticas educacionais, esta mesma postura se manteve e veio impregnada 

do ideário igualitário. 

Pode-se constatar que desde o início da primeira gestão petista na cidade 

houve uma aproximação com o educador Paulo Freire, conforme ilustração 7, a 

seguir, de 1982, logo após a eleição de Gilson Menezes, pois o mandato do primeiro 

prefeito petista eleito iniciou-se em 1983. Nesse momento já se manifestou a opção 

pela educação pública de qualidade, para todo o conjunto da sociedade e incluía a 

valorização da educação de adultos. Nesse contexto, a contribuição de Paulo Freire 

foi fundamental na cultura educacional da cidade.  

Assim, realizou-se uma parceria entre a gestão que se iniciava com o 

educador para acompanhamento da Campanha de Alfabetização em Diadema, 

conforme ilustração 8, a seguir, do Projeto de Paulo Freire e Moacir Gadotti, que previa 

a duração do projeto até 1988, durante o exercício dessa primeira gestão. 

 

 

 

 

 

Ilustração 7 – Paulo Freire e a primeira gestão petista em Diadema5 

 

 

                                                      
5 Paulo Freire com o prefeito do PT, Gilson Menezes, Devanir Ribeiro, presidente do Diretório Estadual 
do PT, e Moacir Gadotti, discutindo a implantação de um Programa de Alfabetização de Adultos. Acervo 
Inst. Paulo Freire. - Paulo Freire na discussão da implantação de um Programa de Alfabetização de 
Adultos em Diadema. Autor: Desconhecido – Ano de Publicação: 1982.Informações extraídas do livro: 
Paulo Freire: uma biobibliografia / Moacir Gadotti - São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire; Brasília, 
DF: UNESCO, 1996. 
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Ilustração 8  - Campanha de alfabetização em Diadema6 

                                                      
6 Autor: Fundação Wilson Pinheiro - Ano de Publicação: 07/1986 Acervo Centro de Referência Paulo 
Freire (CRPF) - Série: Produção de terceiros sobre Paulo Freire; Subgrupo Fundação Wilson Pinheiro 
- Descrição: Projeto de alfabetização, junto a fundação Wilson Pinheiro, sob a responsabilidade do 
Profs. Paulo Freire e Moacir Gadotti.- Citação: FUNDAÇÃO WILSON PINHEIRO. Campanha de 
alfabetização em Diadema, Diadema, 1986. 
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A iniciativa teve destaque na imprensa local, onde a mídia destacava uma 

nova maneira de alfabetizar, conforme demonstram as ilustrações 9 e 10, a seguir. 
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    Ilustração 9 – Programa de Alfabetização7                         Ilustração 10 – Mobral de Diadema8 

 

 

 

Fonte: Diadema Jornal (1984)                                          Fonte: Diadema Jornal (1984) 
 
 

Paulo Freire (1921-1997), nascido em Recife, no nordeste brasileiro; e 

amplamente reconhecido e referendado como um importante pensador da Educação, 

tanto em nosso território como em outros, em todo o mundo. Com o desenvolvimento 

de seu trabalho de alfabetização de adultos, foi avaliado como subversivo no período 

da ditadura militar no Brasil, foi perseguido e obrigado a viver no exílio durante 16 

anos. Em seu retorno do exílio trouxe a vitalidade de suas ideias para a reconstrução 

democrática do país. 

                                                      
7 Diadema terá programa de alfabetização com método Freire - Ano de Publicação: 28/01/1984 - 
Acervo Centro de Referência Paulo Freire (CRPF) - Autor: Desconhecido - Título: Série: Produção de 
Terceiros Sobre Paulo Freire. Série Artigos - Citação: MOBRAL Diadema terá programa de 
alfabetização com método Freire. Diadema Jornal, [Diadema], 28 jan. 1984. 
8 Mobral de Diadema utiliza método pioneiro no Brasil - Ano de Publicação: 02/06/1984 - Acervo 
Centro de Referência Paulo Freire (CRPF) - Autor: Desconhecido - Série: Produção de Terceiros Sobre 
Paulo Freire. Série Artigos - Citação: MOBRAL de Diadema utiliza método pioneiro no Brasil. Diadema 
Jornal, [Diadema], 02 de jun.1984. 
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Os pressupostos de uma pedagogia crítico‐emancipatória e comprometida o 

desenvolvimento coletivo, contando com a participação popular na (re)criação da 

cultura e da educação, do educador Paulo Freire, trouxe uma concepção humanista, 

de educação popular, com afinidade com a gestão da cidade:  

Entendo a educação popular como o esforço de mobilização, 
organização e capacitação das classes populares; capacidade 
científica e técnica. Entendo que esse esforço não se esquece, que é 
preciso poder, ou seja, é preciso transformar essa organização do 
poder burguês que está aí, para que se possa fazer escola de outro 
jeito. (FREIRE, 2002, p.19) 

A autoria de uma pedagogia crítica que tem compromissos com a libertação 

das classes oprimidas mediante um trabalho de conscientização alinha-se de forma 

sincrônica no momento histórico do município de Diadema.  

 
2.1 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
 

 

A rede municipal de Diadema presta atendimento educacional através dos 

seguintes níveis de ensino:  

 Educação Infantil 

 Ensino Fundamental Regular 

 Ensino Fundamental Supletivo, nas modalidades Suplência I e II  

 Educação Especial  
 

Segundo Oliveira (2008), o “Plano Municipal de Educação de Diadema”, 

desenvolvido em 1988, foi baseado nos princípios gerais:  

 

1. Educação – direito constitucional de todo cidadão, seja ele criança, 
jovem ou adulto.  
 2. Escola – instituição social que possibilita o acesso à cultura, nas 
suas múltiplas manifestações, concebida para a formação do cidadão, 
o que exige:  
2.1. Compreensão crítica do mundo, isto é, a superação de 
estereótipos, preconceitos, superstições;  
2.2. Articulação entre os interesses da sociedade e do indivíduo, 
considerado como membro da sociedade;  
 2.3. Formação intelectual, física, ética, estética, técnica;  
 2.4. Unidade e integração entre o conhecimento, o trabalho e as 
práticas sociais;  
 2.5. Equilíbrio entre formação geral e formação profissional, não 
subordinada aos interesses do mercado.  
3. Escola pública, gratuita, laica:  
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3.1. De responsabilidade do Estado (poder público), com acesso a 
todos, sem discriminação ou privilégio, não excludente, não 
segregacionista, aberta ao controle da população organizada;  
3.2. Financiada e mantida pelo poder público, em todos os graus, 
níveis, modalidades de ensino;  
 3.3. De caráter científico e democrático, independentemente de 
credo e religião. (p. 32-33, grifos nossos) 

  
 

O referido Plano Municipal de Educação, conceitua a Educação como direito 

da população, devendo garantir o acesso e a permanência para todos, indica ainda a 

opção por uma gestão democrática que viabilize a implementação das políticas 

educacionais com qualidade social da educação concebida com a discussão e a 

participação de toda a sociedade. (ibid.) 

Para Freire (1991) a “escola pública popular” democrática deve envolver a 

participação de toda a comunidade. Tal participação popular é responsável pela 

irradiação da cultura popular e espaço para debates, ideias, soluções e reflexões. A 

qualidade dessa escola deverá ser medida não apenas pela quantidade de conteúdos 

transmitidos e assimilados, mas igualmente pela solidariedade de classe, pela 

possibilidade que todos os usuários da escola - incluindo pais e a comunidade - 

tiverem de utilizá-la como um espaço para elaboração de sua cultura.  

Com a eleição de Luiza Erundina para a prefeitura de São Paulo (1989 a 

1992), Paulo Freire assumiu a Secretaria Municipal de Educação. Nesta ação do 

educador desenvolveu e implementou práticas e procedimentos direcionados para a 

concepção dos ciclos de aprendizagem.  

Nesse período, sob a influência da experiência de São Paulo, a Secretaria 

Municipal de Educação de Diadema, estabeleceu um processo de discussão em sua 

rede de ensino para a reorientação curricular, como esclarece a pesquisadora Denise 

Regina da Costa Aguiar, em seu trabalho A Política Curricular no Município de 

Diadema/SP: Um Jeito Freireano de Fazer Escola9. Trata-se de um recorte de sua 

tese de doutorado, cujo trabalho está inserido no conjunto do projeto de pesquisa 

amplo e coletivo, com objetivo de estudar a influência, as contribuições do 

pensamento de Paulo Freire na educação brasileira, a partir da década de 1990. 

                                                      
9 Este estudo foi desenvolvido em diversos municípios e estados brasileiros e realizado no âmbito da 

Cátedra Paulo Freire da PUC/SP, sob a coordenação da Profa. Dra. Ana Maria Saul. 
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(...) com a efetiva participação de todos os educadores da rede e 
comunidade, reavaliando as propostas curriculares anteriores, no 
coletivo, e viabilizando em toda a rede municipal a discussão em 
plenárias locais, nas escolas, sobre a prática pedagógica e também 
em plenárias regionais. Foram produzidos registros, sínteses dos 
debates, proposições, numa versão preliminar em 2006. (AGUIAR, 
2012, p. 364) 

 
Os pressupostos teóricos dos ciclos de aprendizagem implantados em 

Diadema estão ancorados nos princípios freireanos e na experiência da rede 

municipal de São Paulo na gestão de 1989 a 1992. (ibid., p. 359).  

As marcas dos conceitos freireanos permearam a política municipal de 

educação em Diadema fortemente com a EJA – Educação de Jovens e Adultos – 

desde a primeira gestão petista, como já se pôde observar, e tal influência se estende 

aos demais segmentos da educação básica. 

Todo o processo de reconstrução curricular ocorreu com a efetiva participação 

de todos os educadores da rede e comunidade, reavaliando as propostas curriculares 

anteriores no coletivo e viabilizando em toda a rede municipal a discussão em 

plenárias locais, nas escolas, sobre a prática pedagógica e em plenárias regionais 

(ibid.). Este processo teve como resultado inicial a definição dos Eixos Curriculares: 

 Eixo 1 - Dignidade e Humanismo – alerta para as questões 
relacionadas à diversidade racial, de gênero, sexualidade, prevenção 
de doenças e do abuso de drogas; 
 Eixo 2 - Cultura – alerta para as práticas que são construídas 
historicamente e, por vezes, confundidas com práticas universais do 
ser humano. O documento não especifica tais práticas. 
 Eixo 3 - Democratização da gestão – congrega os eixos anteriores 
propondo uma forma de funcionamento das escolas em que todos 
tenham voz e poder de sugestão, como dirigentes, funcionários, 
crianças e famílias de modo que possam participar do processo de 
construção do projeto pedagógico da escola.  
 Eixo 4 - Formação de Formadores – aponta a valorização da rede 
para a formação continuada dos professores, os quais são 
responsáveis pela formação das crianças.  
 Eixo 5 - Diferentes linguagens – orienta a definição de objetivos 
educacionais voltados não só aos aspectos cognitivos do trabalho com 
a criança, mas também ao desenvolvimento da sua expressividade 
corporal e artística para as relações afetivas, sociais e consigo própria. 
Implica ainda na aprendizagem de olhar e escutar o outro nas 
diferentes experiências da vida.  
 Eixo 6 - Meio Ambiente – atenta para o desenvolvimento de 
princípios e valores, tão necessários atualmente, voltados à 
preservação da natureza, à qualidade de vida, ao uso responsável dos 
recursos naturais, à organização social para o tratamento do lixo.  
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 Eixo 7 - Educar/cuidar – resgata um princípio que ficou 
relativamente esquecido ou desvalorizado durante um período da 
história da educação. (DIADEMA, 2007a) 

 
A publicação da Secretaria Municipal de Educação de Diadema de 2007 “O 

movimento de reorientação curricular em Diadema”, apresenta em sua formulação o 

interesse por medidas educacionais voltadas para os interesses das camadas 

populares, e a construção de uma proposta curricular para a cidade. Tal proposta é 

composta dos cadernos: Caderno Introdutório, Diversidade, Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Áreas do conhecimento – 1 e 2 

(DIADEMA, 2007). As ilustrações a seguir apresentam esses cadernos. 

 
Ilustração 11 – Caderno Introdutório

 
Fonte: Diadema (2007).  Apresenta o processo de construção Curricular em Diadema, no período de 

2001/2007, e os eixos curriculares. 
 
 

Ilustração 12 – Diversidade na Escola 

 
Fonte: Diadema (2007). Escola de Todas as Cores: Propostas desenvolvidas e subsídios para o 

trabalho de professores de Diadema, subsidio a implementação da Lei Federal 10.639/03- Ensino da 
Hist. da África e Cultura Afro-Brasileira. 

 
Ilustração 13 – Áreas do Conhecimento (02 volumes) 

http://www.educacao.diadema.sp.gov.br/Arquivos/downloadAction.do?&actionType=download&idArquivo=2938
http://www.educacao.diadema.sp.gov.br/Arquivos/downloadAction.do?&actionType=download&idArquivo=673
http://www.educacao.diadema.sp.gov.br/Arquivos/downloadAction.do?&actionType=download&idArquivo=2939
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Fonte: Diadema (2007). Áreas do Conhecimento (02 volumes): Apresenta a concepção das áreas do 

conhecimento, concepção de ensino e experiências das escolas. 
 
 

Ilustração 14 – Educação Infantil 

 
Fonte: Diadema (2007). Apresenta o percurso da Educação Infantil no Município de Diadema, as 

concepções presentes nas práticas pedagógicas e os pressupostos que fundamentam a proposta de 
uma Pedagogia da Infância. 

 
 

Ilustração 15 – Ensino Fundamental 

 
Fonte: Diadema (2007). Apresenta a organização do Ensino Fundamental no ciclo de 5 anos na rede 

municipal. 
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Ilustração 16 – Educação de Jovens e Adultos 

 
 Fonte: Diadema (2007). Apresenta a reorientação curricular na Educação de Jovens e Adultos 

pautado na necessidade de reduzir o índice de evasão e priorizando a Rede Cultural e a Educação 
de Jovens e Adultos com Orientação Profissional (EJA OP). 

 
 

Já no Caderno Introdutório da Proposta Curricular, pode-se verificar a 

explicitação da afinidade da gestão com a visão freireana de pensar a escola a pública: 

É nessa perspectiva, de formação, participação, reflexão-ação que a 
Secretaria registra o movimento de reorientação curricular de Diadema 
vem atuando. A escola deixou de ser um espaço de opressão 
sociocultural e de alienação, seletivo e canalizador dos sentidos e 
significados hegemonicamente instituídos e inertes, para tornar-se um 
espaço de construção coletiva da resistência instituidora e 
organizadora de práticas críticas e emancipatórias, comprometidas 
com uma nova ordem sociocultural e econômica, ética e democrática. 
Nada mais pertinente à escola pública contemporânea. (DIADEMA, 
2007a, p.7) 

Ainda nesse Caderno é possível checar os propósitos que consideram 

princípios de diversidade e da equidade em uma escola para todos: 
 

Além disso, o Projeto Político ‐ Pedagógico da Secretaria Municipal de 
Educação de Diadema expressou ações para o combate às 
desigualdades, opressões e exclusões sociais através dos princípios 
da democracia, participação e da autonomia. Nesse sentido: O Projeto 
da Secretaria de Educação fundamenta‐se nos princípios da 
democracia, solidariedade, justiça, liberdade, tolerância, equidade, de 
modo que ele contribua para a realização das pessoas e da sociedade, 
considerando a diversidade, respeitando os diferentes, fortalecendo‐
os e tornando a escola um espaço de permanência prazerosa e 
significativa, na direção de ser uma referência da comunidade local, 
uma vez que é lugar de todos e precisa ser feito com todos. 
(DIADEMA, 2007a, p. 7) 
 
 

E ainda de forma mais explícita a SME assume a escola inclusiva de forma 

ampla para cumprir seus objetivos: 
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A escola inclusiva em Diadema desnaturaliza a desigualdade e 
respeita as diferenças. Retrata ainda o trabalho desenvolvido na rede 
municipal de Diadema pelos professores de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e EJA e pela equipe de professores itinerantes, que dão 
suporte às práticas inclusivas nas salas de aula em Diadema. 
(DIADEMA, 2007a, p. 4) 

 
 
 
2.2 PERCURSO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM DIADEMA  
 

"Temos o direito a sermos iguais quando a 
diferença nos inferioriza. Temos o direito a sermos 
diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. 

As pessoas querem ser iguais, mas querem 
respeitadas suas diferenças”.  

(Boaventura de Souza Santos, 1997) 
 

 

No panorama internacional, nos anos 1990, cabe destacar como produção a 

Declaração Mundial de Educação Para Todos (1990); a Declaração de Santiago 

(1993); as Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com 

Incapacidades (ONU, 1993); a Carta de Salamanca de Princípios, Política e Prática 

em Educação Especial (1994).  

A educação especial no Brasil baseou-se nos modelos europeu e norte-

americano, e pode-se, de forma didática, dividi-la em dois principais momentos: um 

primeiro dado pelas iniciativas governamentais isoladas ou particulares entre os anos 

de 1854 a 1956; e um segundo momento dado pelas iniciativas de caráter nacional, a 

partir de 1957, que se mantêm até os dias atuais. (MAZZOTA, 1996) 

Neste panorama nacional, a Educação Especial dos anos 1990, estava 

pautada no documento do Ministério da Educação/MEC: Política Nacional de 

Educação Especial (1994), que reunia em seus fundamentos os elementos já 

estabelecidos na legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 4.024/61), da 

Constituição Federal (1988), do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), e do 

Plano Decenal de Educação para Todos (1993). (GARCIA; MICHELS, 2011)  

O Ministério da Educação foi reestruturado em março de 1990, ficando a 

Secretaria Nacional de Educação Básica (SENEB) com o papel de gestão das ações 

da educação especial, e em novembro desse mesmo ano passou a ser renomeada, 

como Departamento de Educação Supletiva e Especial (DESE). Com a saída do 



52 
 

 

presidente Collor, em 1992, a DESE tornou-se a Secretaria de Educação Especial. 

(ibid.) 

Em 1994, com a promulgação da Declaração de Salamanca, o fundamento 

integracionista foi alterado pelo inclusivista no Brasil: 

Entretanto, como indica Bueno (2008), a introdução do termo inclusão 
em substituição à integração, no Brasil, está constituída de problemas 
em relação à tradução do referido documento. Segundo o autor, a 
primeira tradução impressa da Declaração de Salamanca, publicada 
pela Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência - CORDE, em 1994, assumia uma orientação integradora. 
(GARCIA; MICHELS, 2011, p. 107) 

 
 

No contexto da Educação nos anos 1990, o financiamento, e consequente 

desenvolvimento da educação especial, estava fortemente firmado nas parcerias com 

as instituições especializadas de educação especial, ficando o ensino público num 

plano secundário, como esclarecem Garcia e Michels (2011), embora um dos 

princípios de organização da educação especial neste momento fosse o da 

integração: 
 

 Contudo, a reforma do Estado brasileiro na década de 1990 favoreceu 
uma situação que já estava naturalizada para a Educação Especial [...] 
a relação público/privado na execução do atendimento educacional. 
As instituições privado-assistenciais assumiram o atendimento de 
Educação Especial, recebendo financiamentos públicos, que podem 
servir para a estrutura física, o transporte escolar e mesmo para a 
sustentação do quadro de professores, muitos deles cedidos pelas 
secretarias estaduais e/ou municipais. (GARCIA; MICHELS, 2011, p. 
110) 

 
Esta foi uma marca ambígua que atravessou a reforma educacional para o 

setor nos anos de 1990, com o Governo Federal objetivando as políticas para a 

integração das pessoas com necessidades especiais, porém deixando aos Estados, 

Municípios e às ONGs, as medidas que assegurariam tal política. (ibid.) 

É importante evidenciar que a história da Educação Especial em Diadema foi 

pesquisada através do Projeto sobre Políticas Públicas em Educação, financiado pelo 

Programa de Pesquisas em Políticas Públicas da FAPESP/2002 (n.º Processo 

2001/02953-8), em 2003/2004, em uma parceria entre a Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FEUSP), o Centro Universitário Fundação Santo André 

(CUFSA) e a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Diadema (SECEL), 
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sob a coordenação da pesquisadora Prof. Dra. Rosângela Gavioli Prieto/USP/SP. De 

forma mais específica, o C.A.I.S. – Centro de Atenção à Inclusão Social – e a política 

de Educação Especial do município de Diadema, foram alvo de estudo na tese de 

doutorado da Profa.Dra. Marli Vizim: “Avanços e impasses nas políticas públicas de 

inclusão: o centro de atenção à inclusão social de Diadema”, com a análise das ações 

políticas expressas nos documentos oficiais de três gestões municipais, abrangendo 

o período de 1993 a 2004. 

Pode-se resumir o levantamento temporal das pesquisas de Prieto 

(2003/2004) e Vizim (2009) na seguinte cronologia descrita no quadro 2, a seguir: 
 
Quadro 2 – Cronologia da Educação Especial de Diadema  
 

Fonte: Adaptado de Prieto (2003/2004) e Vizim (2009). 
 

A introdução da educação especial ocorreu no município nos anos 1980, com 

a reivindicação da população, por meio das discussões dos orçamentos participativos 

 
1988 

 

- Criação de uma escola especial para alunos com deficiência auditiva, E. M. E. E. “Olga Benário 
Prestes”.  

 
1991 

 

- A escola especial atende o ensino fundamental para alunos surdos e atende-se todos alunos 
com necessidades educacionais especiais, inclusive os com deficiência auditiva. na educação 
infantil. 

 
1993 

 

- Organização do Serviço de Educação Especial, com: a E.M.E.E. “Olga Benário Prestes”, o 
convênio com a APAE/Diadema, o transporte da pessoa com deficiência e o atendimento pela 
modalidade itinerante, responsável por desenvolver o “Programa de Integração”.  

 
1994 

 

- Criação do cargo de professor para alunos com deficiência visual e mental,  
- Implantação do atendimento fonoaudiológico para crianças surdas que estavam matriculadas 
na rede municipal  
- I Seminário Municipal de Educação Especial, intitulado: “O Portador de deficiência 
conquistando sua cidadania”.  

 
1995 

 

- Criação das Salas de Recursos (SR), dentro da na E.M.E.E. “Olga Benário Prestes”, para 
atendimento dos alunos com deficiência visual e auditiva.  
- Atendimento por meio de serviço itinerante aos jovens e adultos matriculados no Serviço de 
Educação de Jovens e Adultos (SEJA).  

 
1996 

 

- Realização do “I Censo do Portador de Deficiência”,  
- Primeira expansão do atendimento, as Salas de Recursos passam a atender nos períodos 
manhã e tarde e ampliam o número de alunos.  
- Uma professora da equipe de educação especial assume o cargo de “Professora Assistente 
Técnico-Pedagógica” (PATP) junto ao Departamento de Educação (DEPED).  
- Criação dos: Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência (COMPEDE) e o 
Conselho Escolar na E.M.E.E. “Olga Benário Prestes”.  
 - Instalação da Sala para alunos com deficiência física, e  
- Organização da II “Semana da Educação Especial” e do “I Encontro de Comunicação como 
Forma de Expressão”.  

 
 

1999 

 

- Implantação e implementação do “Centro de Atenção à Inclusão Social” (CAIS), no espaço de 
uma escola de educação infantil que estava desativada, a E.M.“Elza de Lourdes Segres”. 

 

 

2000 

 

- O projeto inscrito no programa “Gestão Pública e Cidadania da Fundação Getúlio Vargas”, 
sobre o CAIS, foi premiado, com classificação entre os 10 finalistas.  
- Criação da sala para Atendimento da estimulação essencial (0 a 3 anos) 

 

2004 
 

- Inauguração do novo espaço do CAIS financiado pelo BNDES.  
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para a instalação de uma escola para alunos surdos.  O atendimento a esses alunos 

do município ganhou o cenário político da cidade com a Escola Municipal de Educação 

Especial (EMEE) “Olga Benário Prestes” concretizada em 1988. Em 1994, foi 

implantado o atendimento fonoaudiológico para crianças surdas dentro da própria 

escola.  

Os serviços pedagógicos de apoio à inclusão dos alunos com deficiência na 

rede municipal de ensino de Diadema, iniciou-se em 1993, com o nome ainda de 

Projeto Integração. Esta era uma nova iniciativa de serviço da educação especial, com 

outro tipo de atendimento à rede municipal, com a presença do professor 

especializado indo até as escolas. Este serviço, primeiramente, teve o nome de 

serviço de integração, ainda sem uma sede ou um setor específico para o atendimento 

às pessoas com necessidades educacionais especiais no município de Diadema. 

(VIZIM, 2009) 

O serviço contava com uma equipe de quatro professores especializados que 

realizavam a itinerância nas escolas da rede de escolas de Educação Infantil, que era 

o segmento atendido pela municipalidade na época. (PRIETO, 2003/2004) 

Este início dos serviços educacionais especializados, já demonstra a 

antecipação das diretrizes nacionais na democratização do acesso e da permanência 

de todos na escola, como diretriz da política do município, seguida de democratização 

da gestão e da qualidade do ensino.  

Assim, o Serviço de Educação Especial do município de Diadema encontra-

se estruturado em duas unidades: a E.M.E.E. ”Olga Benário Prestes” e o C.A.I.S. –

Centro de Atenção à Inclusão Social. 

A E.M.E.E. ”Olga Benário Prestes” possui professores especializados na área 

da deficiência auditiva para o atendimento dos alunos surdos na educação especial 

exclusiva, com salas de Educação Bilíngue, em uma proposta educacional na qual a 

LIBRAS é a língua de instrução e a Língua Portuguesa é a segunda língua na 

modalidade escrita. A escola atende também alunos ouvintes no ensino fundamental 

regular. Ressalto aqui que o termo educação especial exclusiva, só é utilizado no 

cadastramento do censo escolar, categoria esta definida pelo INEP para distinguir os 

alunos com deficiência enturmados por esta deficiência no que anteriormente se 

chamava de salas e/ou escolas especiais. 
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A partir de 2006, a gestão municipal da educação estabeleceu um 

reordenamento no atendimento na E.M.E.E. “Olga Benário Prestes”, baseada nas 

análises do início da gestão em 2005. (DIADEMA, 2009a). Naquele momento as salas 

de educação bilíngue contavam com um número de alunos reduzido e chegaram a 

ser feitas matrículas de alunos surdos de outras municipalidades, que terminaram por 

abandonar a escola após acharem uma opção mais próxima de suas moradias. 

Cabe ressaltar que houve uma redução no nascimento de munícipes com 

surdez na cidade e, como consequência, uma diminuição dos alunos surdos na escola 

especial; como resultado de várias ações na esfera da atenção à saúde em anos 

anteriores.  

Ao longo desses anos outras demandas foram estabelecidas na busca da 

inclusão escolar e social com qualidade, e já contando com um setor de Educação 

Especial na Secretaria Municipal de Educação, outros serviços foram sendo criados. 

 
 
 

2.3 INCLUSÃO EDUCACIONAL 
 

“A exclusão é uma relação social historicamente 
determinada. No transcorrer da história podemos observar 
suas formas distintas. Estar excluído é ocupar um lugar a 
margem de um processo, permanecer na periferia. Trata-se 

de uma relação social que podemos ler na complexidade das 
múltiplas relações sociais. A exclusão como conceito pode 

ser lida em processos de segregação espacial ou nas formas 
de organização da produção econômica”.                          

(Tamara Tania Cohen Egler) 
 
 

A pesquisadora Profa. Dra. Maria Teresa Eglér Mantoan tem se destacado nos 

últimos anos na defesa da inclusão escolar e colaborado nas diretrizes nacionais para 

esta temática, na formulação das Salas de Recursos Multifuncionais e na formação 

de professores no AEE – Atendimento Educacional Especializado. 

Mantoan (2006) esclarece que toda crise de paradigma gera muita incerteza, 

insegurança, mas também, muita liberdade e ousadia na busca de alternativas, de 

outras formas de interpretação, de novos conhecimentos que sustentem e norteiem a 

realização de mudanças. A autora reafirma suas concepções com estímulo e 

animosidade ao mencionar que a crise de paradigmas é uma crise de concepção, é o 



56 
 

 

período no qual podem ser estabelecidas as novas bases teóricas suscitadas pela 

mudança de tais paradigmas.  

Atualmente, ainda se observa esta etapa difícil, em que caíram os 

fundamentos sobre os quais a ciência se assentava, a escola especial, sem que a 

próxima etapa estivesse totalmente desenvolvida, a inclusão escolar. (ibid.) 

Desse modo, a autora defende a inclusão total e irrestrita, como oportunidade 

para reverter a situação da maioria das escolas, nas quais ao aluno com deficiência é 

atribuído o que ele não sabe. Ainda não se chegou à análise de o que e como a escola 

ensina, de modo que os alunos não sejam penalizados pela repetência, evasão, 

discriminação e, consequentemente, a exclusão.  

Trata-se de uma tarefa delicada, com múltiplos desafios para os sistemas de 

ensino, no sentido da superação das categorizações, de um currículo que atenda à 

flexibilização dos saberes, no debate e na organização da escola para o olhar 

individualizado e, ao mesmo tempo, para todos os alunos. 

A implantação da inclusão educacional exige a construção de algo que não foi 

vivido: a capacidade de avaliar os alunos de uma forma diferente da que se avaliou 

ao longo dos anos de estudo. Este contexto inédito pode tanto incentivar os 

educadores enchendo-os de questionamentos e estudos quanto paralisá-los, 

fechando a questão se são pró ou contra. É um terreno movediço que desafia todos 

ao estudo, à compreensão macro da política educacional e seus reflexos no chão da 

escola. 

A inclusão educacional foi (e ainda é) motivo de polêmicas, alterações, 

avanços e retrocessos, desde 2009 nas etapas municipais, estaduais e da 

Conferência Nacional de Educação-CONAE, com a discussão da Meta 4, até a 

promulgação recente do Plano Nacional de Educação em 2014. 

A opção por uma escola inclusiva, que valoriza a diversidade, não pode 

escapar de questão maior que é a inclusão social. Estas questões precisam ser 

tratadas concomitantemente, visto que escola e a sociedade se influenciam 

simultaneamente. Nesse sentido, cabe à escola fortalecer os estudantes para que 

compreendam a dinâmica social e ampliem suas possibilidades de inserção, ou seja, 
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que vivenciem a inclusão no espaço escolar em que estão inseridos e, com isso, 

também aumentem suas possibilidades de inclusão na sociedade.  

Por hora, encontra-se em andamento o “Estudo em Rede Nacional sobre as 

Salas de Recursos Multifuncionais nas Escolas Comuns”, do Observatório Nacional 

de Educação Especial, que abrange 16 estados brasileiros, com equipes de 

universidades federais e estaduais, sob a coordenação da Profa. Dra. Enicéia 

Gonçalves Mendes da UFSCAR. O referido estudo tem como objetivo 

a avaliação em âmbito nacional do programa de implantação de Salas 
de Recursos Multifuncionais (SRM), promovido pela Secretaria de 
Educação Continuada Alfabetização, Diversidade e Inclusão - 
SECADI/MEC, a qual desde 2005 vem apoiando a criação de sala de 
recursos como um atendimento educacional especializado (AEE) para 
o público alvo da Educação Especial em todo o país. (MENDES, 2010, 
p. 07) 

As avaliações desenvolvidas pelo Observatório de Educação Especial, dos 

indicadores da política implementada pelo governo federal com o AEE, já têm gerado 

vários livros, artigos e dissertações sobre variados aspectos desta política, e portanto, 

podem promover avanços para a educação inclusiva. 

Na apresentação do Projeto do referido estudo são colocadas questões 

pertinentes à abrangência conceitual da educação inclusiva: 

 Entretanto, o termo educação inclusiva se refere a uma população 
abrangente, que não se restringe à tradicional população referida para 
a Educação Especial. Para evitar confusões conceituais decorrentes 
da redução do conceito de educação inclusiva à educação de 
estudantes com NEEs, temos adotado por convenção o termo 
“inclusão escolar” para em referência à questão específica da 
escolarização dessa parcela da população. (ibid., p. 09, grifos da 
autora) 

 

Mendes (2010) faz uma reflexão sobre a dimensão do escopo da educação 

inclusiva e de como este novo paradigma incide duramente nos nós críticos da 

educação de forma ampliada: 
 
Embora a questão da inclusão escolar não devesse ser tão 
controvertida, o tema tem despertado um debate fervoroso nos últimos 
30 anos, em parte porque, esta filosofia não afeta apenas os 
estudantes com NEEs10, mas implica também em modificar a 
educação de todos os alunos. E é na necessidade de reestruturar a 
escola brasileira que reside o fascínio desta filosofia que promete 

                                                      
10 Termo utilizado para referência ao conceito de Necessidades Educacionais Especiais. 
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dinamizar uma escola básica que tem um dos piores desempenhos do 
planeta, mas que ao mesmo tempo representa um enorme desafio, 
frente à complexidade que este tipo de reforma impõe a um sistema 
educacional que resiste a mudanças. (ibid., p. 09) 
 

 
O trabalho pedagógico para a garantia do direito à educação de todos os 

alunos, focado no desenvolvimento de uma escola inclusiva implica, necessariamente, 

em mudanças profundas, tanto nas concepções já assentadas quanto nas práticas 

desenvolvidas. Aí reside a beleza, pois a proposta é uma reinvenção do que já se 

executa até este momento, mas também significa o desafio de se refletir 

constantemente, ou seja, é “a dor do crescimento”.  

A educação inclusiva trabalha com o objetivo de que todas as crianças e 

jovens podem aprender, porém os caminhos para alcançar os conhecimentos são 

múltiplos. Para abrir os caminhos, é prioritário acolher os estudantes, inseri-los no 

convívio, criando um ambiente favorável à aprendizagem e à expressão de cada um, 

na sua singularidade. Nesta perspectiva, não há escolha aleatória dos objetivos de 

aprendizagem e nem descontextualizados da realidade dos estudantes.  

Mendes (2010), ao citar Wang, Reynolds e Walberg (1995), esclarece que 

estes autores consideram que o conhecimento científico acumulado sobre a educação 

de crianças e jovens com NEEs, indica, no mínimo, três tipos diferenciados de 

programas educacionais para essa parcela da população: 

1.Um primeiro tipo de programa seria uma versão de uma boa escola, 
com educação de qualidade para todos os tipos de estudantes. Tal tipo 
de programa poderia prevenir a ocorrência de dificuldades no 
processo de escolarização tanto para os alunos já considerados de 
risco quanto para qualquer tipo de aluno. Especificamente em relação 
ao ensino especial, esse tipo de programa poderia beneficiar os 
estudantes com dificuldades específicas de aprendizagem, deficiência 
intelectual leve, distúrbios emocionais, dificuldades de linguagem, 
distúrbios leves de conduta, e mesmo aqueles pertinentes a grupos 
minoritários em desvantagem cultural. A população para tal programa 
é estimada em cerca de 75% do alunado da Educação Especial, e por 
ser maioria numérica essa população tem sido referida na literatura 
como aquela das “dificuldades de alta incidência”.   
2.Um segundo conjunto de programas inclui tipos efetivamente 
distintos de práticas instrucionais que são tradicionalmente 
encontradas na escolar regular, tal como, por exemplo, o ensino do 
Braille para cegos, de língua de sinais para surdos, de sistemas de 
comunicação alternativos para alunos sem produção de fala, etc. Este 
tipo de programa requer competências altamente especializadas do 
professor e um tipo de organização escolar ainda indefinida. Existe 
inclusive na literatura muita controvérsia sobre os tipos mais 
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adequados de arranjos educacionais para esse tipo de programa, cuja 
população alvo seria a de alunos com deficiências auditivas, visuais, 
intelectuais (de nível moderada e até severa), e aqueles com 
distúrbios acentuados de linguagem; que correspondem a cerca de 20 
a 25% do alunado da Educação Especial.  
3.O terceiro conjunto de programas destina-se a alunos que 
apresentam dificuldades realmente acentuadas e em vários domínios, 
nos quais tanto a organização escolar quanto o conhecimento sobre 
instrução que se têm são ainda muito limitados. Tal programa seria 
necessário para uma minoria da população do ensino especial, e o 
atendimento educacional previsto iria requerer mais do que serviços 
de escolarização, pois deveria envolver coordenação com outras 
agências de prestação de serviços da comunidade e particularmente 
um intensivo envolvimento da família. (WANG; REYNOLDS; 
WALBERG apud MENDES, 2010, p. 10, grifos nossos). 

 

Desse modo, a inclusão escolar remete, necessariamente, a uma diversidade 

de possibilidades de intervenções pedagógicas, que vão além do simples acesso à 

escolarização. As estruturas de atendimento pedagógico requerem uma diversidade 

de atendimentos para poder considerar a aprendizagem de todos os alunos e de cada 

um. 

Conforme Mendes (2010) há atualmente no cenário da discussão dois 

elementos que geram impasse, tanto entre os pesquisadores quanto no chão da 

escola: 

1. De modo geral tem havido pouca controvérsia quando se fala de 
inclusão escolar no caso dos alunos com dificuldades leves, que 
compõe cerca de 80% dos alunos com necessidades educacionais 
especiais que demandam apenas uma escolarização apoiada e uma 
escola de boa qualidade. Entretanto, o consenso diminui quando se 
trata dos cerca de 20% de alunos referidos para o segundo e terceiro 
tipo de programa que exigem especificidades de ensino que não são 
necessariamente compatíveis com a escolarização em classe comum. 
2. Como bem apontou Sowell (1995), há no presente uma divisão 
ideológica, onde de um lado estão os “iluminados” que advogam com 
mais ênfase em favor da inclusão total, mais radical, e que tem sido 
hegemônicos na definição dos caminhos da política, e do outro, os 
“ignorantes”, uma condição atribuída aos que manifestam qualquer 
espécie de resistência, cautela ou mesmo de rejeição radical a este 
tipo de proposta. (p. 11, grifos da autora) 

 
A área de conhecimento científico da Educação Especial deve aprofundar o 

conhecimento sobre a inclusão escolar com a produção de pesquisas e se balizar pela 

sua missão de investigar e prover a melhor educação possível para as crianças e 

jovens com NEE. (ibid.) 
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Com tais tensões postas no cotidiano do desenvolvimento da inclusão escolar, 

corre-se riscos ao se inclinar para esta ou aquela tendência da discussão. Nesse 

sentido, cabe conhecer com maior clareza a realidade escolar, reconhecer o que o 

conhecimento científico tem desenvolvido a este respeito e trabalhar para a garantia 

de políticas com a necessária continuidade, que permitam o real desenvolvimento dos 

alunos, afinal, as gerações de alunos não podem ser  a estopa que queima entre as 

discussões que não se firmam. 

 
 
 
 

2.4 O CENTRO DE ATENÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL – C.A.I.S. E A ATUAÇÃO NO 
FOCO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 
 

No ano de 2004, ocorreu a inauguração do novo prédio do Centro de Atenção 

à Inclusão Social – C.A.I.S. – em um espaço reformado e adaptado, fruto da 

premiação do projeto enviado pelos professores do C.A.I.S. para a reforma do espaço 

da E.M. Elza de Lourdes Segres e construção de um prédio adaptado com recursos 

para qualificar a inclusão educacional em Diadema. O projeto foi premiado pela 

Fundação Getúlio Vargas – FGV – e obteve financiamento pelo BNDES. Nesse ano 

também foi reaberta a Sala de Recursos de Estimulação Essencial. 

No panorama nacional, entre muitas discussões, em 2005, o governo federal 

sancionou a Lei n° 11.114/2005, estabelecendo a obrigatoriedade da matrícula de 

crianças com seis anos de idade no Ensino Fundamental (BRASIL, 2005).  

No ano de 2005, em Diadema, iniciou-se o atendimento no ensino 

fundamental pelos profissionais do C.A.I.S., e através de novo concurso ocorreu a 

contratação de professores especializados promovendo um aumento histórico desse 

quadro, de 15 para 39 especialistas. (DIADEMA, 2008) 

No ano seguinte, em 2006, o governo federal sancionou a Lei n° 11.274/2006, 

que ampliou a etapa da Educação Básica de oito para nove anos, com início aos seis 

anos de idade, sendo estabelecido o ano 2010 como a data limite para sua 

implantação. (BRASIL, 2006).  

Essas leis entraram em incongruência com a Constituição Federal de 1988 

até o dia 19 de dezembro de 2006, quando foi aprovada a Emenda Constitucional nº 
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53/2006, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Tal emenda deu nova 

redação ao artigo 208 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo o atendimento 

na Educação Infantil às crianças de zero a cinco anos de idade. (JACOMINI; ROSA; 

ALENCAR, 2012) 

O município de Diadema, a partir de 1998, passou a dividir a responsabilidade 

pelo atendimento ao ensino fundamental com a rede estadual, após resistir ao 

processo de municipalização do ensino, em curso no Estado de São Paulo desde os 

anos de 1980 (ARELARO, 1999). Assim, foi realizada a implementação do Ensino 

Fundamental de Nove Anos em 2006, sendo que a rede estadual de ensino só o de 

professores fez em 2010, o que gerou muitos descompassos na gestão desse 

segmento da educação básica na cidade.  

Ainda em 2006 foi criado o Serviço de Adaptação de Material Pedagógico 

(S.A.M.P.E.), visando ao desenvolvimento de materiais acessíveis para utilização dos 

alunos com deficiência ou transtorno.  

Já em 2008, ocorreu a criação da Equipe de Formação no C.A.I.S.; e a 

parceria no atendimento ao Deficiente Múltiplo (graves comprometimentos e 

comorbidades) com as instituições: NAIHP – Núcleo de Atendimento Individualizado 

Helen Paula – e APAE.  

No ano de 2009 a Prefeitura assumiu a municipalização de quatro escolas 

estaduais. Com esta expansão a gestão municipal da educação buscou reorganizar o 

atendimento nos primeiros anos do ensino fundamental e o atendimento nos demais 

segmentos da educação municipal. (MACHADO, 2009) 

Nesse contexto, a municipalização seguiu ainda pelo ano de 2010 e várias 

creches também foram construídas, objetivando equilibrar as demandas da educação 

infantil e do ensino fundamental. Houve, então, uma elevação numérica do alunado 

que passou de 15 mil em 2008 para 32 mil alunos em 2009 (DIADEMA, 2010).   

Com a ampliação da etapa obrigatória da Educação Básica e a expansão do 

ensino fundamental na cidade, esta nova configuração provocou impacto direto nos 

serviços pedagógicos especializados, com um aumento de demanda por atendimento 
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e com reflexos na estruturação da atuação dos Serviços Pedagógicos Especializados 

do C.A.I.S., no ensino fundamental. 

Tais serviços tiveram sua organização sintetizada na Resolução S.E. n°. 04, 

de 27 de dezembro de 2012. Para a realização dessa normativa, inicialmente foi 

construído um texto base a partir das discussões em grupos de estudos com os 

professores do C.A.I.S. Esse texto base foi levado para as reuniões com os diretores 

e coordenadores pedagógicos, os quais, por sua vez, levaram as questões polêmicas 

para diálogo com os professores de suas escolas nos horários de formação, 

retornando com as sugestões de alterações. Finalmente, estas sugestões eram 

discutidas com o coletivo dos gestores das unidades escolares. Após este processo, 

o texto final construído passou por análise do setor jurídico do município e terminou 

sendo publicada no final da gestão em 2012. 

A Resolução S.E. n.° 04/2012 “Estabelece normas e fixa diretrizes para a 

Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, modalidade da Educação 

Básica, para o Sistema de Ensino Municipal de Diadema”. Este documento esclarece 

a atuação no foco da educação inclusiva e define a escola inclusiva e a inclusão 

escolar:  

(...) é aquela onde todos os alunos devem aprender juntos, 
independentemente das deficiências, dificuldades, diferenças ou 
necessidades específicas que apresentem, devendo a diversidade ser 
encarada como um fator de enriquecimento e de desenvolvimento; 
(...) visa assegurar o acesso da criança, adolescente ou adulto à 
educação, sua permanência com qualidade e procura remover 
barreiras de acessibilidade, detectar os problemas e buscar  soluções; 
(...) deve adotar práticas pedagógicas, referenciadas no 
reconhecimento e na valorização das potencialidades humanas, na 
cooperação, na aceitação das diferenças, no respeito à singularidade 
de cada um em contraposição à lógica de um modelo de intervenção 
centrado nas deficiências, restrições e incapacidades; 
que a  inclusão escolar desafia a necessidade mudança, estimula a 
flexibilidade das relações e recursos, estimula o trabalho em equipe e 
é de responsabilidade de todos os envolvido direta e indiretamente. 
(DIADEMA, 2012b) 

 
O documento é composto por uma introdução que se reporta a toda legislação 

federal, estadual e municipal que trata da inclusão educacional. Referendando-se e 

respeitando-se, desse modo, o que já foi legislado sobre esta temática, ainda são 

definidos os conceitos de trabalho pedagógico e o público alvo dos serviços. A referida 

resolução define ainda no decorrer de seu texto, a competência de todos os agentes 
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envolvidos no processo da educação inclusiva, gestores, coordenadores 

pedagógicos, professores. Assim, as atribuições do C.A.I.S presentes nesse 

documento são: 

 
Art.21. O Centro de Atenção à Inclusão Social - C.A.I.S., localizado na Rua 
São Luiz, 81, Chácara Húngara é um equipamento com acessibilidade que 
centraliza os recursos de suporte pedagógico especializado à rede municipal 
de ensino e implementa as diretrizes políticas da educação inclusiva definidas 
pela Secretaria de Educação. 
§1º. O C.A.I.S. é um centro público, gratuito e laico de direito da população e 
entendido como um espaço educacional, cultural e social vinculado à gestão 
do Serviço Pedagógico Especializado da Secretaria de Educação. 
§2º. As ações do C.A.I.S. devem contemplar as necessidades dos alunos 
público-alvo e munícipes por meio de um plano de trabalho, próprio.  
§3º. O C.A.I.S. é um espaço integrado à rede municipal de ensino, através 
dos serviços de suporte pedagógico, de ações e formações no campo da 
Educação Inclusiva, visando: 
a) Socializar o conhecimento acumulado desta modalidade da Educação, 
tendo a formação de alunos, professores, pais e comunidade, como mote 
para a construção de possibilidades de transformar as interações sociais.  
b) Desenvolver ações articuladas em rede juntamente com outros 
segmentos, programas, secretarias e serviços do município, focando um 
outro olhar sobre as diferenças; 
c) Discutir e implementar práticas pedagógicas que beneficiem a diversidade 
deste alunado; 
d) Promover reflexões sobre a educação, no sentido da construção de uma 
escola de qualidade para TODOS;  
e) Propiciar condições para que o munícipe com deficiência desenvolva seu 
potencial nos aspectos: físico, cognitivo, social e afetivo, favorecendo sua 
inclusão e permanência no ensino regular, para que possa desta forma, atuar 
em diferentes espaços sociais como protagonista da sua história. (DIADEMA, 
2012b) 
 
 

O alunado público-alvo é assim definido: 
 
 

Art.25. O Atendimento Pedagógico Especializado será ofertado, aos alunos 
pertencentes à Rede Municipal de Ensino e munícipes que são atendidos nos 
programas específicos e de estimulação, que apresentem: 
a) Deficiências nas áreas visual, auditiva e física, com desempenho escolar 
adequado a faixa etária, que necessitam de recursos de acessibilidade e 
tecnologia assistiva necessárias ao avanço pedagógico; 
b) Diagnóstico ou hipótese de deficiências nas áreas: visual, auditiva, 
intelectual, física que apresentam defasagem no desempenho pedagógico; 
c)  Dificuldades de comunicação e linguagem que necessitem de códigos 
aplicáveis, como o Braille; 
d)  Dificuldade de comunicação e linguagem que necessitem da 
oralização ou LIBRAS. 
e)  Diagnóstico ou hipótese de Transtornos Globais do Desenvolvimento; 
f)  Superdotação / altas habilidades, que apresentem potencial elevado e 
grande envolvimento com áreas do conhecimento, isoladas ou combinadas, 
associadas a um alto grau de motivação para aprendizagem e para realização 
de tarefas em assuntos de seu interesse conforme normas definidas pela 
Resolução SE - 81 de 07/08/2012; 
g)  Dificuldades acentuadas de aprendizagem, atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor ou limitações no processo de desenvolvimento que 
dificultem o acompanhamento das atividades curriculares.(DIADEMA, 2012b, 
grifos nossos) 
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Ainda no ano de 2004 o C.A.I.S. atendeu em seus serviços 329 alunos com 

necessidades especiais matriculados na rede regular de ensino. (PRIETO, 

2003/2004).  A ilustração 17, a seguir, demonstra o aumento dos alunos atendidos 

pelo Serviço de Itinerância, entre 2006 e 2011: 
 

Ilustração 17 – Gráfico da evolução do número de alunos atendidos no Serviço de Itinerância 

 
Fonte: Diadema (2011) 
 
 

 
Os Serviços Pedagógicos Especializados lotados no C.A.I.S. e 

disponibilizados ao alunado na rede municipal são: 

 Serviço de Itinerância; 

 Serviço de Adaptação de Material Pedagógico Especializado – SAMPE;  

 Serviço de Formação Continuada para professores da rede municipal no foco da 

educação inclusiva; 

 Programas voltados à utilização de Recursos Pedagógicos Acessíveis para 

alunos da rede municipal e/ou munícipes egressos de escolarização que adquiriram 

deficiência de forma tardia; 

 Serviço de Salas de Recursos; 

 Serviço de Atendimento à Comunidade 
 

O Serviço de Itinerância caracteriza-se pela ida à escola do professor 

especializado, semanalmente, sendo que o foco inicial de sua atuação está no aluno 

e seu professor. Esse serviço e as atribuições dos professores que nele atuam estão 

assim definidos no artigo 26 da referida normativa: 
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§1º. O Serviço de Itinerância que tem como objetivo acompanhar o 
desenvolvimento educacional dos alunos matriculados na Rede Municipal, 
em todos os níveis de ensino, oferecendo suporte ao processo de inclusão.  
§2º. A equipe de professores especializados do Serviço de Itinerância 
compete: 
a) Realizar Avaliação Pedagógica no contexto escolar, para a identificação 
das necessidades educacionais do aluno, observando se o espaço físico 
apresenta: muita ou pouca luminosidade, excesso de ruído, distância entre o 
professor e o aluno, etc.  
b) Oferecer suporte à equipe escolar na tomada de decisões quanto às 
estratégias inclusivas, os procedimentos metodológicos, os recursos 
didáticos e as ferramentas de aprendizagem que devem ser canalizadas no 
atendimento das necessidades específicas do aluno. 
c) Elaborar agenda de acompanhamento às escolas.  
d) Levantar os dados no prontuário do aluno; 
e) Realizar entrevista/anamnese com o responsável pelo aluno.  
f) Realizar encaminhamentos para serviços de apoio ou clínico. 
g) No caso de aluno adulto estes dois itens, acima, serão realizados com o 
próprio aluno;  
h) Solicitar relatório de outros profissionais, quando necessário. Esta ação 
deverá ser socializada com a equipe escolar.  
i) Elaborar e realizar sondagem pedagógica avaliando as características e 
necessidades do aluno tais como, a capacidade de concentração, abstração, 
motivação, conhecimentos anteriores, entre outras. 
j) Indicar recursos de acessibilidade e tecnologia assistivas, orientando a 
equipe escolar quanto ao seu uso.  
k) As diversas modalidades de tecnologias assistivas incluem recursos de 
comunicação alternativa, de acessibilidade ao computador, de atividades de 
vida diária, de orientação e mobilidade, de adequação postural, entre outros.  
l) Manter Registros referentes aos alunos acompanhados. 
m) Manter as listagens e planilhas de atendimento atualizadas. 
n) Desligar alunos que não correspondam ao perfil do alunado público-alvo, 
em formulário próprio e com cópia e ciência da Coordenação Pedagógica e 
Direção Escolar e/ou Vice-Direção da Unidade Escolar.  
o) Indicar para a família quando for necessária a frequência do aluno público-
alvo em Sala de Recursos no contraturno; e após a concordância do 
responsável, registrar a indicação no Livro de Atendimento para Sala de 
Recursos correspondente. 
p) Elaborar relatórios sobre o acompanhamento individual do aluno ao final 
do período letivo. 
q) Em caso de desligamento de algum dos atendimentos, os motivos devem 
ser discutidos nas reuniões de equipe e relatados em formulário próprio, cuja 
cópia deve ser anexada ao prontuário do aluno.  (DIADEMA, 2012b) 

 
O professor itinerante desenvolve variadas funções na escola, com variado 

tipos de atendimentos: orientando e auxiliando professores, intervindo junto aos 

alunos e esclarecendo a todos na escola, professores de maneira geral, diretores, 

coordenadores e demais profissionais que atuam na instituição, sobre o processo de 

inclusão, como se pode visualizar na ilustração 18, a seguir. 
 

Ilustração 18 - Fluxo do Atendimento do Professor Itinerante 
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Fonte: Diadema (2011) 

 

Há ainda um trabalho junto às famílias, realizado pelos professores 

itinerantes, que é o de demonstrar às famílias as capacidades e necessidades do filho 

incluído, para fortalecimento da confiança dos pais em relação aos seus filhos, ao 

trabalho da escola, e à pertinência de efetivar os encaminhamentos clínicos quando 

necessários.   

Esses professores itinerantes estabelecem contatos com um grande número 

de pessoas para a efetivação de todos os procedimentos realizados pelo atendimento 

da Itinerância. Na tabela 2, a seguir, é possível verificar os dados quantitativos dos 

atendimentos de 21 professores itinerantes em um semestre, como exemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2 - Atendimentos do Serviço de Itinerância no 1º. Semestre de 2011 

Mês 
Orientação 
Professor/ 
Formação 

 
Orientação à 

Gestão 
Unidade 
Escolar 

Levantamento 
de  

dados 

Atendimentos  
direto  

aos alunos 

Atendimento 
aos 

Responsáveis 

Total  
de 

atendimentos 

Fevereiro 75 81 62 26 06 250 

Março 148 53 56 28 05 290 

Entrevista 
com o 

professor 
da sala e 

observaçã
o  do aluno

Orientações 
encaminhame

ntos para 
família, 

coordenação 
e equipe 
escolar

Orientações 
sobre rotina, 
linguagem 

estimulação 
(professor 
da sala)

Planejamento 
individual para 

o aluno, a 
partir dos 
objetivos 

levantados em 
conjunto com 
o professor

Acompanham
ento 

sistemático, 
indicação para 
S.Recursos -
dependendo 

da 
necessidade

Indicação 
orientação 

acompanham
ento do uso 
de material 
pedagógico 
específico
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Abril 649 04 01 118 29 801 

Maio 321 01 0 68 03 393 

Junho 215 23 0 167 46 451 

Julho 02 10 0 04 0 16 

Total 1.410 172 119 411 89 2.201 

Fonte: Diadema (2011). 
 

Outro dado importante refere-se à permanência dos alunos em situação de 

inclusão, que não se evadem durante todo o ensino fundamental, como pode ser 

observado na ilustração 19, a seguir. Trata-se do percentual de alunos acompanhados 

em relação à população escolar do mesmo segmento no ano de 2011. A cada faixa 

etária nota-se um crescimento percentual, sendo que não há retrocessos ou 

diminuições numéricas do alunado, refletindo uma tendência de permanência a cada 

ano dos alunos incluídos durante todo o ciclo da educação básica. 

Ilustração 19 – Gráfico da permanência do alunado com N.E.E. no Ensino Fundamental 

 
   Fonte: Diadema (2011). 

 

 
Este atendimento ocorre dentro do turno escolar do aluno, no qual o professor 

itinerante pode observar de forma direta o desenvolvimento do aluno em sala, acessar 

sua situação escolar e interagir com os demais agentes escolares envolvidos in loco, 

no contexto vivido pelos alunos atendidos.  

Em Diadema, a atuação do professor itinerante tem sido importante para 

construir práticas inovadoras nas escolas, empoderar famílias e ampliar o escopo das 

práticas pedagógicas e para o enfrentamento, em especial, das barreiras atitudinais 

dos vários agentes envolvidos no processo pedagógico. O serviço do professor 

itinerante tem como objetivo "atender as necessidades educacionais especiais dos 
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alunos por ele atendidos complementando, suplementando e servindo de apoio ao 

ensino comum". (BÜRKLE; REDIG, 2009, p.1) 

A atuação dos professores itinerantes como agentes de transformação da 

escolar, tem garantido a implementação e monitoramento das políticas públicas de 

inclusão no município. Nesse trabalho, realizado de forma incisiva e cotidiana para 

favorecer mudanças nas práticas escolares, há discussões e reflexões sobre o Projeto 

Político-Pedagógico, acesso ao currículo, metodologia de ensino e avaliação, 

objetivando as mudanças atitudinais que podem gerar ações efetivas no contexto 

escolar.  

O ensino itinerante foi definido pelo MEC em 1995, em data posterior à 

implantação dos serviços em Diadema, como: 

o trabalho educativo desenvolvido em várias escolas por docente 
especializado, que periodicamente trabalha com educando portador11 
de necessidades especiais e com o professor de classe comum, 
proporcionando orientação, ensinamentos e supervisão dos mais 
adequados. (BRASIL, 1995, p. 40) 

Na sede do C.A.I.S. as Salas de Recursos funcionam por deficiência: auditiva, 

intelectual, física e visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento12. Há, também, a 

Sala de Estimulação, o Serviço de Adaptação de Material Pedagógico Especializado 

e o Serviço de Atendimento à Comunidade.  

O Serviço de Salas de Recursos funciona com atendimento aos alunos no 

contraturno escolar. Essas salas, lotadas no C.A.I.S., atendem por área de deficiência, 

sendo assim, com uma definição do alunado para cada sala. Somente a Sala de 

Estimulação é uma exceção, uma vez que atende a todas as deficiências na faixa 

etária de 0 a 3 anos e 11 meses; a partir dos 4 anos os alunos são atendidos em sala 

específica para a sua deficiência.    

Há ainda as Salas de Recursos que funcionam de forma descentralizada, e 

gerenciadas pelos gestores do C.A.I.S., que se encontram localizadas em escolas da 

                                                      
11  O termo portador ainda era utilizado à época, porém foi abolido, pois atualmente considera-se como 
nomenclatura mais adequada a expressão aluno com deficiência ou pessoa com deficiência. 
12 Cabe ressaltar que o atendimento aos alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento ocorreu 
no município com base na demanda estudada pelos serviços do C.A.I.S., com implementação entre 
2000 e 2003, antes das normativas federais e da implantação do Atendimento Educacional 
Especializado – AEE do MEC. 
 


