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RESUMO  
 

O presente projeto aborda os entraves enfrentados diariamente por gestores de escolas públicas que 
possuem alunos com dificuldades escolares e participantes de programas de educação inclusiva. O objetivo 
é identificar o papel do gestor na inclusão desses alunos, a fim de identificar se há alguma transferência de 
responsabilidades. Para tanto, serão realizadas entrevistas com diretores e pedagogos responsáveis pela 
gestão de escolas públicas, que ofertem o Ensino Fundamental I, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. 
A pesquisa contará com uma revisão bibliográfica, será de natureza qualitativa e desenvolvida em campo por 
meio das entrevistas, cujas apurações serão por meio de Análise do Discurso. A questão que norteará esse 
estudo sintetiza-se em: existe transferência de responsabilidades do/para o gestor escolar? O estudo justifica-
se pela necessidade de pedagogos conhecerem a função desse profissional dentro da escola e verificar como 
ele assegura o direito a Educação aos alunos com necessidades especiais, seguindo as políticas de inclusão. 
Espera-se com essa pesquisa, contribuir com as reflexões sobre as responsabilidades de cada integrante das 
instituições de ensino, bem como a necessidade de políticas públicas que norteiem as ações acerca da 
inclusão escolar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Gestão; Necessidades especiais.  
 

1  INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa tem por objetivo geral identificar o papel do gestor escolar como 
agente inclusivo, a fim de identificar se há alguma transferência de responsabilidades de 
outros membros da sociedade escolar para o gestor e vice-versa. Caso se confirme, 
pretende-se refletir sobre as medidas cabíveis que podem ser realizadas.  

Para tanto, pretende-se verificar por meio de pesquisas bibliográficas as políticas de 
inclusão que garantem os direitos a educação escolar aos alunos com necessidades 
especiais de aprendizagem, a fim de identificar o que a legislação propõe atualmente. 
Posteriormente, investigar por meio de entrevistas com a equipe gestora (diretores e 
pedagogos) as responsabilidades no que tange a inclusão de alunos que necessitam de 
assistência, para que possamos verificar se há transferências de responsabilidades e como 
isso impacta as crianças. Por fim, refletir sobre as responsabilidades acerca da inclusão e 
as lacunas que ainda há nas políticas que asseguram o direito a educação escolar de 
qualidade para todos.  

Entende-se por inclusão escolar a acolhida de alunos com necessidades 
educacionais especiais e a garantia do direito a educação de qualidade, atendendo as suas 
especificidades. No entanto, é frequente a falta de ambientes adaptados para prática 
pedagógica efetiva, professores e pedagogos descontentes com a falta de políticas 
públicas, bem como a transferência das responsabilidades de cada sujeito envolvido nas 
políticas de inclusão (DUARTE et al., 2013).  

Por mais que a gestão seja a responsável pela coordenação do corpo estudantil, é 
necessário pensar se todas as questões inerentes à inclusão cabem, exclusivamente, a 
gestão escolar. Segundo Anjos (2015), é dever do gestor liderar os docentes, encorajá-los 
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e apoiar as lutas pela inclusão em sua escola, pois deve pautar-se em uma gestão 
democrática, assim, garantindo o direito de todos a educação escolar. 

Algumas pesquisas demonstram a importância de o gestor estar atento às mudanças 
na legislação e outros aspectos da inclusão, bem como a necessidade da sua formação 
continuada, por um viés mais humanizado, pois a escola precisa se tornar um espaço mais 
acolhedor (DUARTE et al., 2013; ANJOS, 2015). Como a pesquisa ainda está em 
andamento, pretende-se levantar mais dados estatísticos e qualitativos sobre o papel do 
gestor, os conceitos e representações de inclusão, dentre outros aspectos inerentes desta 
pesquisa. 

Considerando o exposto, questiona-se a existência da transferência de 
responsabilidades do/para o gestor escolar no que tange a inclusão escolar de alunos com 
necessidades especiais. O estudo justifica-se pela necessidade de pedagogos conhecerem 
a função desse profissional dentro da escola e verificar como ele assegura o direito a 
Educação aos alunos com necessidades especiais, seguindo as políticas de inclusão. A 
hipótese considerada é que há transferência de responsabilidades, dificultando a inclusão 
de forma efetiva. 
 

2   MATERIAIS E MÉTODOS  
 

A princípio será realizado um levantamento bibliográfico sobre os documentos já 
existentes acerca do processo de inclusão de alunos, selecionando os mais atualizados. A 
fundamentação teórica será com base em autores que pesquisam sobre o tema, cujas 
publicações sejam as mais recentes e encontre-se no banco de dados do Scielo, por ser 
de confiança. 

A pesquisa também contará com um estudo de campo, por meio de uma entrevista 
com questionário semiestruturado direcionado aos gestores de escolas municipais da 
cidade de Contagem-MG, sendo, provavelmente, dois pedagogos e dois diretores. O tema 
das questões engloba as políticas de inclusão e seu papel nesse processo. A análise das 
respostas será realizada por meio da Análise do Discurso de Bardin (2009). 

Dessa forma, o ciclo de políticas será adotado como metodologia de pesquisa. As 
abordagens são qualitativas. Os instrumentos para coleta de dados são: um questionário 
semiestruturado com seis questões, cuja entrevista será previamente agendada com os 
gestores que aceitarem participar do estudo. Após a coleta de dados, as respostas serão 
transcritas para então serem mensuradas. Assim, será possível comparar os resultados 
com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008), bem como demais documentos e artigos selecionados no levantamento 
bibliográfico. 

As entrevistas serão realizadas nas escolas municipais da cidade de Contagem, 
município mineiro localizado na Região Sudeste do Brasil. Contagem pertence à Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, que é a capital do estado e é o terceiro município mais 
populoso de Minas Gerais. Segundo as estatísticas do IBGE (BRASIL, 2010), em 2018 
havia 659.070 habitantes na cidade. Há 119 Centros de Educação, sendo estes divididos 
entre UMEI (Unidade Municipal de Educação Infantil), Escolas conveniadas e Escolas 
Municipais e anexas. As entrevistas acontecerão nos centros localizados na Regional 
Várzea das Flores (Bairros Icaivera, Darcy Ribeiro, Tupã e Nova Contagem) e a amostra 
abrangerá dois Diretores e dois pedagogos. 

Para identificar as responsabilidades e complexidades acerca da inclusão 
educacional, serão utilizados os seguintes instrumentos: a) Questionário Sociodemográfico 
e; b) Roteiro de Entrevista Semiestruturada. As entrevistas serão gravadas e, 
posteriormente, transcritas na íntegra. O questionário sociodemográfico terá por finalidade 
traçar o perfil dos participantes da pesquisa enquanto a entrevista semiestruturada terá 
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como finalidade investigar e definir as responsabilidades dos gestores e dos diretores 
escolares.  

A coleta de dados se dividirá em duas etapas: a primeira na busca por gestores 
escolares na cidade de Contagem-MG que se disponham voluntariamente a participar das 
entrevistas, após concessão e obtenção de autorização, a coleta seguirá para sua segunda 
etapa, que se baseará no retorno às escolas para agendamento e, por fim, encontro com 
os que concordarem em participar do projeto, neste, será solicitado a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido e após serão apresentados os instrumentos que 
serão utilizados na coleta de dados (questionário sociodemográfico e entrevista 
semiestruturada). A pesquisa já se encontra aprovada pelo parecer substanciado do Comitê 
de Ética da UniCesumar. 

 
3  RESULTADOS ESPERADOS  
 

A escola tem como função social (independentemente de particularidades) formar 
cidadãos (BRASIL, 1996). A partir desta ideia espera-se verificar se existe transferência de 
responsabilidades, implicando no processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. 
Pretendemos com essa pesquisa, contribuir com as reflexões sobre as responsabilidades 
de cada integrante das instituições de ensino, bem como a necessidade de políticas 
públicas que norteiem as ações acerca da inclusão escolar. 

 
4 CONCLUSÃO 
 

A pesquisa será uma oportunidade de confirmar ou refutar a hipótese inicial de que 
há transferências de responsabilidades do papel do gestor sobre a inclusão de crianças 
que precisam de atenção educacional especial. Essa condição leva ao atraso do 
atendimento pedagógico especializado, podendo causar déficits a aprendizagem da criança 
enquanto ela não tem seus direitos de inclusão garantidos, seja em salas de ensino regular 
ou em salas de apoio. Dessa forma, espera-se concluir o estudo com a constatação na 
prática sobre o papel do gestor, sua relação com as ações sobre inclusão e as formas de 
resolver eventuais problemas. 
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