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RESUMO 
 
 A sociedade capitalista tem como pressuposto a desigualdade de classes. Traz no 
bojo do seu processo histórico o acumulo de riqueza, concentrada nas mãos da classe 
dominante. Tal classe detém os meios de produção explorando a mão de obra dos que não 
o detém, formando assim duas classes distintas, uma dominante e outra dominada. 
Consequentemente, esta dicotomia favorece as mazelas produzidas pelo acumulo de 
riqueza, dividido de forma não igualitária. Neste sentido, surge uma sociedade com grandes 
embates. A sociedade capitalista distingue-se de outras formas organizacionais societárias, 
por ser pautada na desigualdade de classes e sustentada pela propriedade privada. Para 
garantir o poder hegemônico do seu ideário, a classe dominante tem a seu favor o Estado, 
que exerce papel fundamental nesta sociedade, sendo um gestor, que administra suas 
funções baseadas nas formulações capitalistas, garantindo a propriedade privada, 
anunciando políticas para o fortalecimento do mercado financeiro, e eximindo-se das 
responsabilidades sociais. O Estado também exerce seu poder de forma coercitiva, 
diminuído os direitos sociais, aplicando políticas sociais paliativas, que não garantem a 
emancipação dos sujeitos. Uma estratégia governamental para encher os olhos dos órgãos 
internacionais, que injetam recursos financeiros a juros altos, com o discurso de promover a 
igualdade, erradicar os problemas sociais como a fome, pobreza ou a educação. O Brasil, 
um país periférico norteado pelas políticas neoliberais, é palco de grandes embates sociais. 
Neste sentido, a política educacional, que faz parte de um conjunto de formulações 
baseadas nas propostas neoliberais, vai sofrer os impactos desta política fragmentada. 
Assim, torna-se instigante conhecer o processo e a implantação da Educação Especial no 
modelo societário em questão.    
 
Palavras-chave: Sociedade capitalista, políticas educacionais, educação especial.   
.   
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ABSTRACT 
 

 A capitalist society presupposes the inequality of classes. The historical process of 
this kind of society has shown wealth accumulation concentrated on the hands of a dominant 
class. Due to the dominant one has the ownership of all production means, and the labor 
force participates with, nothing else than, his workforce, this context results in the creation of 
two distinct classes: the dominant and the dominated one. Consequently, this dichotomy 
reinforces the ills generated by the wealth accumulation shared in not equality way.  For this 
reason, between others, became one society with huge struggles. The capitalist society 
differs from other forms of corporate organizations, because is based on inequalities of 
classes and is kept by private ownership. To maintain the hegemonic power of its ideals, the 
dominant class has in its favor the State, exercising its fundamental role in this society, being 
a manager, who administrates its functions focused on the capitalists principles, 
strengthening the private property, publishing policies for the strength of the financial market, 
and giving up from its social responsibilities. The State also applies its power in coercive 
way, diminishing the social rights, applying palliative social policies, that give no guarantees 
to people’s emancipation. This government strategy, focused in fill the eyes of international 
institutions, inserts financial resources at high interests, with the argument to promote the 
equality and to eradicate the social problems - such as starvation, poverty or education. The 
Brazil, one nation of the periphery, driven by newliberal policies, is center of huge social 
struggles. In this way, the educational policies, that is part of a formulation set based on 
newliberal proposals, is going to suffer with the impacts of that segmented policies. 
Therefore, becomes instigating to know the process of implementation of Special Education 
using the corporate model in question. 

  

Key Words:  Capitalist Society, Educational Policies, Special Education.  
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     INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho busca contribuir para o amadurecimento do debate sobre Educação 

Especial no Brasil. Para tanto, o recorte será a Inclusão do aluno especial nas Escolas 

Municipais de Rio das Ostras.  

 A escolha do tema é permeada pela construção teórica e metodológica dos estudos 

acadêmicos que o curso de Serviço Social da UFF (Universidade federal Fluminense) 

oferece para formação de um profissional propositivo e interventivo, uma das características 

do curso. 

 A motivação para realização do trabalho veio do estágio curricular, realizado na 

Instituição APAE-RO (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio das Ostras). A 

APAE-RO é uma associação civil, filantrópica sem fins lucrativos, fundada no município em 

19 de agosto de 2004. A instituição oferece atendimento especializado para 

crianças/adolescentes com deficiência, física, intelectual e mental, inclusive os casos de 

encefalopatia crônica (paralisia cerebral não progressiva); ADNPM (atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor); e síndromes.  

No decorrer dos atendimentos e na rotina do exercício profissional da Assistente 

Social, foi observado que os responsáveis dos alunos especiais oriundos da rede municipal 

de ensino de Rio das Ostras procuravam a Instituição para que seus filhos obtivessem aula 

de “reforço escolar” (A Instituição oferece aula regular para aluno especial que necessita de 

um apoio pedagógico), pois na maioria dos casos os alunos especiais não conseguem 

acompanhar as aulas regulares da rede municipal de ensino de Rio das Ostras. A Instituição 

conta com professores especializados para atender a demanda das crianças deficientes e o 

termo “reforço escolar” é designado para diferenciar o tratamento fisioterápico, psicológico e 

assistencial. Os alunos são atendidos em salas de aulas, trazendo seus exercícios 

escolares para que o professor da Instituição possa identificar suas dificuldades. 

 Diante dessa demanda que frequentemente chegava aos atendimentos, surgiu o 

seguinte questionamento: como a Educação Especial é realizada no município de Rio das 

Ostras e quais as dificuldades enfrentadas pelos professores para atender esta demanda? 

 Assim, várias perguntas foram fomentando a vontade de desenvolver o trabalho para 

esclarecer essas dúvidas e trazer a discussão para o debate profissional. 

Neste sentido, Iamamoto (2008, p. 20), fortalece o desafio de construir um trabalho 

que nos leve as reflexões do cotidiano profissional e que o mesmo possa nos dar subsídios 

para enfrentar a realidade que permeia a vida dos sujeitos. Nas palavras da autora: 

  

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é desenvolver 
sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e 
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capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no 
cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só executivo.  
 

 Buscando os desafios inerentes a profissão de Assistente Social, não restou duvida 

em realizar tal trabalho. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho se traduz em 

identificar os limites e possibilidades enfrentados pelos alunos especiais e pelos 

profissionais envolvidos nas escolas municipais de Rio das Ostras. 

 Os objetivos específicos, por seu turno, se desdobram em: 

1. Levantar a infraestrutura disponível nas escolas municipais de Rio das Ostras que 

atendem a demanda de inclusão de alunos especiais; 

2. Identificar porque os alunos especiais das escolas municipais de Rio das Ostras que 

frequentam o ensino regular necessitam de auxilio nas Instituições filantrópicas para 

o chamado “reforço escolar”; 

3. Identificar a qualificação dos profissionais que atendem a demanda de inclusão de 

alunos especiais nas escolas municipais de Rio das ostras. 

 A metodologia está pautada na discussão critica e dialética das orientações 

acadêmicas do curso de Serviço Social. Assim, o materialismo histórico irá nortear o 

trabalho no sentido que este possa trazer a luz da discussão da Educação Especial os três 

princípios fundamentais do método: a unidade dos opostos, quantidade e qualidade, 

negação da negação. 

 Para abarcar o conteúdo da pesquisa será utilizada a pesquisa bibliográfica, 

documental e um questionário com questões abertas. 

 Para falar de Educação Especial, nos moldes neoliberais, faz-se necessário trazer 

para o debate algumas considerações a cerca do processo hegemônico do capitalismo. Por 

isso, o primeiro capítulo terá como eixo central as bases ideológicas da sociedade 

capitalista, e quais os impactos que essa ideologia traz para a maioria dos sujeitos que 

estão às margens dessa sociedade. A sociedade capitalista tem como pressuposto a 

desigualdade de classe, pautada na exploração da mão de obra dos que não detém os 

meios de produção. Conseqüentemente, as mazelas produzidas pelo acumulo de riqueza 

dividido de forma não igualitária, vão tecer uma sociedade com grandes embates.  

Visualizar a Educação Especial e seus desdobramentos a partir dessas 

considerações é fundamental para compreendermos o que significa a Educação Especial 

em uma sociedade pautada na desigualdade de classes. 

Outro fator importante que trata esse capítulo é as múltiplas expressões da “questão 

social”, no qual o impacto da mesma traz consequências significativas na vida dos sujeitos 

marcados pelo antagonismo de classe, característico no modo de produção e reprodução do 

capitalismo.  
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Pessoas com necessidades especiais independem de classe social, porém, é na 

camada mais empobrecida que vamos observar as sequelas e transtornos dessas pessoas 

em obter uma vida de qualidade e usufruir de direitos que em sua maioria lhe são negados. 

No caso da educação, os questionamentos são ampliados, além de conviverem com suas 

deficiências, enfrentando a barreira da segregação, também sofrem com a falta de 

qualidade de uma vida digna. A dicotomia imposta pela sociedade capitalista ceifa suas 

vidas a partir do momento em que essas pessoas não têm acesso à moradia, saúde e 

educação de qualidade. Dependem, portanto, de políticas publicas que possam trazer-lhes 

um pouco de dignidade. 

No segundo capitulo será abordado o contexto histórico da Educação Especial no 

Brasil e como às políticas públicas foram articuladas para atender essa demanda ao longo 

do contexto histórico. Essa articulação será imbuída de reflexões criticas, trazendo para o 

debate quais as barreiras impostas para as pessoas com necessidades especiais em 

garantir uma educação de qualidade. O processo educacional para esses indivíduos é 

marcado pela segregação, conforme demonstra o curso histórico para inserção das pessoas 

com necessidades especiais nas escolas regulares de ensino. Além dessas barreiras, as 

pessoas com necessidades especiais, ainda tem que conviver com as mazelas 

características da sociedade capitalista, visto que grande parte dessas pessoas faz parte da 

camada mais empobrecida da sociedade. 

No terceiro capitulo, que é o eixo central do objeto deste trabalho, objetiva-se atender 

as metas do questionamento levantado no decorrer do estágio curricular realizado na 

Instituição APAE-RO, conforme já foi citado nesta introdução. Assim, foi formulado um 

questionário com dez perguntas, no sentido de abarcar as informações necessárias a 

realização da pesquisa. O questionário com questões abertas foi realizado nas escolas 

municipais de Rio das Ostras e na Secretaria de Desenvolvimento.  

 Concomitantemente também serão tecidas as reflexões criticas através de uma 

abordagem que possa clarificar os motivos da discussão que tratou todo o conteúdo do 

trabalho. 

Neste sentido, a Educação Especial oferecida no município de Rio das Ostras, tem 

seus rebatimentos ao que tange as políticas educacionais no contexto neoliberal. Os alunos 

especiais que estão inseridos nas escolas do ensino regular, também atravessam as 

dificuldades impostas e os embates do processo educacional. 

Todavia, trazer os elementos que nortearam o discurso do trabalho, será a 

oportunidade de demonstrar a importância do Serviço Social nas diversas áreas de atuação, 

no sentido de fortalecer todos os segmentos da sociedade em que os sujeitos que estão à 

margem do sistema venham compreender o significado do exercício profissional do 

Assistente Social. 
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Assim, percebe-se a relevância de se trazer os questionamentos da Educação 

Especial, para o debate do arcabouço teórico e metodológico do Serviço Social, já que a 

Educação Especial abrange outros segmentos profissionais. 
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1. OS DESDOBRAMENTOS DA SOCIEDADE CAPITALISTA E OS IMPACTOS NA 

CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL.  

  

 Neste capitulo são tecidas algumas considerações acerca do modo de produção 

capitalista, partindo do pressuposto de que as desigualdades sociais preconizadas nesta 

sociedade não poderiam ser desconsideradas. A Educação Especial no Brasil tem suas 

peculiares e os rebatimentos das transformações societárias que o Brasil incorporou através 

das medidas neoliberais tem sido motivo de grandes debates na área educacional. Nesse 

sentido, torna-se fundamental correlacionar a Educação Especial com o cenário mais amplo 

onde se descortinam as mais variadas manifestações da questão social.  

 Outro fator importante que possibilitou trazer questionamentos sobre a questão 

social, abordados neste capitulo, foi o fato de saber, segundo o censo demográfico de 2000, 

que o Brasil tem 24, 5 milhões de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, isto 

corresponde a 14,5 % da população brasileira. Dentro deste parâmetro, 29,05% das 

pessoas com deficiência vivem abaixo da linha da miséria, o que significa uma renda per 

capta menor do que meio salário mínimo. Essas condições de vida nos levam a refletir que o 

modo de produção e reprodução capitalista vai tecendo a vida desses sujeitos, que são 

obrigados a conviver, muitas vezes, com as desigualdades sociais impostas por um sistema 

em que a divisão de classe limita suas vidas em condições subumanas. Vale lembrar que a 

deficiência física, visual ou mental pode ocorrer em qualquer classe social, porém, é na 

camada mais empobrecida que os fatores dessa deficiência serão fortemente agravados 

pela falta de condições digna de sobreviver.  

 Falar de Educação Especial nos moldes de uma sociedade capitalista, sem abarcar 

os assuntos que serão tratados nos próximos itens, poderia obscurecer alguns fatos 

fundamentais para compreendermos não só o contexto histórico da Educação Especial no 

Brasil, mas também como essa educação ocorre em um país periférico, cercado de políticas 

neoliberais, no qual o Estado exerce seu poder marcado por forte gestão orientada pela 

lógica capitalista.   

 

1.1. CAPITALISMO: O SIGNIFICADO DA TRANSFORMAÇÃO DE UMA SOCIEDADE E 

OS REBATIMENTOS NA EDUCAÇÃO DE UM POVO. 

 
 O arcabouço teórico e metodológico que sustenta a profissão dos Assistentes 

Sociais é repleto de contradições, características próprias da profissão. Nesse sentido, 

trazer a discussão do significado do Capitalismo e seus desdobramentos para iniciar um 

trabalho de conclusão do curso de Serviço Social torna-se fundamental. Compreender a 

dinâmica da realidade que estamos inseridos e propor um trabalho pautado nos conceitos 
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teóricos e metodológicos da profissão é abrir o leque para fundamentar o desenvolvimento 

do mesmo. 

 O discurso que Martinelli (2010) traz para iniciar o capítulo de seu livro “Serviço 

Social Identidade e alienação” é apenas um norte para compor nosso objetivo. Neste 

sentido, objetiva-se clarificar as bases que compõe nossa sociedade capitalista, a dinâmica 

da relação capital/trabalho e seus desdobramentos. Essa relação capital / trabalho, tornou 

se objeto de muitas inquietações, as quais sempre aparecem nos referenciais teóricos e 

metodológicos do Serviço Social, compondo a bibliografia do mesmo para explicitar os 

fenômenos a ela inerentes. No nosso caso, será ponto de partida para nosso estudo, neste 

momento pode parecer estranho falar da relação capital/trabalho, já que o objeto de nossa 

pesquisa é a Educação Especial. 

 Nos próximos capítulos e até a conclusão do trabalho, levaremos para nosso leitor a 

oportunidade de se debruçar em uma realidade instigante. Tal realidade revela-se nos 

acontecimentos que, ao longo do processo hegemônico do capitalismo, foram 

transformando as relações sociais, econômicas, culturais e políticas, impactando de forma 

abrupta a vida dos sujeitos, principalmente nas classes mais vulneráveis, produzidas pelo 

antagonismo de classe tão marcante nessa sociedade. 

 De forma geral, a Educação no Brasil também vai sofrer transformações com as 

mudanças significativas do processo hegemônico capitalista. Por isso é importante abrir 

nossa discussão falando do significado do capitalismo e suas teias, composta por um 

emaranhado de formulações tão bem articuladas, capaz de produzir os mais variados 

efeitos na sociedade em que este sistema norteia os princípios da própria reprodução da 

vida. 

 Assim Martinelli (2010) inicia sua produção: 

 
Todas as palavras são portadoras de ideias, são plenas de significados. Estes, 
porém, alojados em seu interior, não se manifesta de pronto nem se revelam de 
modo imediato. É preciso procurá-los na dinâmica do processo histórico, descobri-
los nas tramas constitutivas do real. Quanto ao capitalismo, termo de uso tão 
constante e de forma tão heterogênea, tal procura se torna indispensável, pois a 
própria diversidade de acepções e ele atribuída é reveladora de que não há acordo 
sobre seu significado. (MARTINELLI, 2010, p.27) 

  

 Para Dobb (apud, MARTINELLI, 2010), para se obter uma compreensão efetiva do 

capitalismo como categoria histórica, três grandes vertentes devem ser analisadas: 

 

A primeira é a proposta pelo economista alemão Werner Sombart (1863-1941), que 
partindo de uma concepção idealista considera que o capitalismo, como forma 
econômica, é criado do “espírito capitalista”, o qual por sua vez constitui uma síntese 
de espírito empreendedor e racional. Assim, a gênese do capitalismo e seu 
aparecimento no cenário histórico devem ser tributados ao desenvolvimento de 
estados de espírito que, inspirando a vida de toda uma época, produzindo formas e 
relações econômicas que caracterizam o sistema capitalista. […] A segunda vertente 
descende historicamente da Escola Histórica Alemã, também chamada Escola 
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Clássica Alemã, e acentua o caráter de sistema comercial do capitalismo, situando-o 
como uma forma de organização da produção que se move entre o mercado e o 
lucro (MARTINELLI, 2010, p.28). 

  

 A terceira vertente, conforme Martinelli, (2010), amplia nossa visão do capitalismo, é 

a que nos interessa, fundada no pensamento de Karl Marx nos revela novos pressupostos: 

“a essência do capitalismo deixa de ser buscada na natureza das transações monetárias ou 

sem fins lucrativos, o capital não é mais encarado como uma coisa e a modalidade de 

propriedade dos meios de produção ganha um novo sentido”. 

 Percebe-se aqui, uma nova configuração para o modelo hegemônico que o processo 

do capitalismo engendrou em seu curso histórico, propiciando transformações societárias 

nunca vistas antes em outros modelos de sociedade.  

 Essas transformações foram sendo construídas a partir de concepções ideológicas, 

fundadas pela classe dominante. Como esta mesma classe torna-se detentora dos meios de 

produção e como é minoritária, surge então o pilar que sustenta o capitalismo: a propriedade 

privada e a divisão de classe, pois quem não detém os meios de produção vende sua força 

de trabalho. 

 Neste sentido: 

  O modo de produção capitalista definia, assim, uma forma específica e peculiar de 
relações entre os homens, e entre estes e as forças produtivas dos meios de 
produção. Definia também, como conseqüência, uma nova estrutura social, pois a 
concentração da propriedade dos meios de produção nas mãos de uma classe que 
representava a minoria determinava outra classe, constituída por aqueles que nada 
tinham, a não ser a sua própria força de trabalho (MARTINELLI, 2010, p.29).  

 

 A partir dessa concepção, Martinelli (2010, p.28) reforça a terceira vertente, 

reiterando “sua marca peculiar”: 

 
O capitalismo como modo de produção passa a se assentar em relações sociais de 
produção capitalista, marcadas fundamentalmente pela compra e venda de trabalho, 
tornada mercadoria como qualquer outra, pois essa é a base desse sistema que traz 
como exigência implícita a existência de meios de produção sob forma de 
mercadoria e o trabalho assalariado.  

  

 Conforme a classe dominante foi moldando sua estrutura organizacional, para 

garantir sua hegemonia, todavia, paralelamente, outra classe social surge à margem do 

sistema, uma classe dominada, desapropriada dos meios de produção. Nessa direção, é 

imperativo pensar que a questão social tem seu processo embrionário nesse antagonismo 

de classe. Tal antagonismo se fortalece à medida que a classe dominante altera seu modo 

de produção, elencando o acumulo de riqueza, quanto maior seu domínio imperialista, maior 

a vulnerabilidade dos que não detém os meios de produção.  

 Para Castel, (2000) a questão social tem sua expressão colocada pela primeira vez 

em 1830. Neste período, apresenta-se como uma ameaça representada pelos proletários 
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das “primeiras concentrações industriais”, dos aglomerados dessa população a margem do 

processo industrial emergente, da parcela da sociedade excluída e marginalizada. 

    

São essas populações flutuantes, miseráveis, não socializadas, cortadas de seus 
vínculos rurais e que ameaçam a ordem social, seja pela violência revolucionária, 
seja como gangrena. […] uma espécie de contaminação da miséria, da desgraça 
que infectaria progressivamente todo corpo social (CASTEL, 2000, P.239). 

  

 Nesse primeiro momento tratava-se a questão social como doença, mas ao longo do 

processo de produção do capitalismo foi adquirindo uma nova configuração, no qual se 

observa que a luta por melhores condições de vida por parte da classe trabalhadora abriu 

novos espaços de conquista, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho que na 

Revolução Industrial chegava a 16 horas.        

 Assim temos, de um lado, uma classe hegemônica dominante, detentora dos meios 

de produção, usando todo o arsenal ideológico para manter seu propósito fundamental, o 

acumulo de riqueza através da exploração da força de trabalho dos desprovidos dos meios 

de produção e, de outro, os vendedores da força de trabalho, que lutam para conseguir 

condições de sobreviver na sociedade que lhes tira o direito a própria a vida. 

 Um trecho de uma entrevista retirado do texto “História da riqueza do Homem” nos 

revela a degradação da classe subalternizada no período Industrial da Inglaterra, ficando 

claro que a luta entre ambas as classes seriam marcadas por forte dominação, mas também 

por grandes contestações. Como podemos observar, 

 

com a chegada das máquinas e do sistema fabril, a linha divisória se tornou mais 
acentuada ainda. Os ricos ficariam mais ricos e os pobres, desligados dos meios de 
produção, mais pobres. Particularmente ruim era a situação dos artesãos, que 
ganhavam antes o bastante para uma vida decente e que agora, devido à 
competição das mercadorias feitas pela máquina, viram-se na miséria. Temos uma 
idéia de como era desesperada a sua situação pelo testemunho de um deles, 
Thomas Heath, um tecelão manual: 
“Pergunta: Tem filhos? 
“Resposta: Não. Tinha dois, mas estão mortos, graças a Deus! 
“Pergunta: Expressa satisfação pela morte de seus filhos? 

“Resposta: Sim. Agradeço a Deus por isso. Estou livre do peso de sustentá-los e 

eles, pobres criaturas, estão livres dos problemas desta vida mortal.” (HUBERMAN, 
1974, p.189). 

 
 

 Segundo Martinelli (2010), o auge da revolução Industrial no final do século XIX foi 

um período impactante da chamada era industrial, entre algumas sucessivas crises no inicio 

do século e a explosão capitalista, o marco desse evento histórico denotou novos rumos à 

sociedade, as transformações sociais e econômicas com indicio de se tornarem 

hegemônicas, dividindo a sociedade em duas classes distintas.  

 
Tal surto de desenvolvimento, que antecedia o período considerado de maior 
progresso capitalista, conhecido por isso como período áureo da Revolução 
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Industrial, atraiu para a Inglaterra, entre 1835 e 1850, cerca de um milhão e 
quinhentos mil irlandeses, massacrados pela fome e pela barbárie inglesa. Tudo 
parecia impregnado pelo signo da mercantilização, o capitalismo evoluía em escala 
continental e depois mundial, proporcionado um avanço maciço da economia e 
tornando irreversível a revolução na produção industrial. […] As transformações 
trazidas pela revolução Industrial não ficavam, portanto, circunscritas aos limites da 
produção industrial. Era a sociedade como um todo que ganhava uma nova ordem 
social, polarizando-se cada vez mais radicalmente em duas grandes classes – a 
burguesia e o proletariado –, cujas vidas se desenrolavam sob o signo da 
contradição e do antagonismo (MARTINELLI, 2010, p.42). 

 

 As mazelas dessa acirrada luta irão tecer as determinações socialmente produzidas 

pelo capitalismo. 

 Entre conquistas e concessões1 o que se observa no curso da história é uma 

vulnerabilidade nos nichos da classe subalternizada, no qual o acesso aos bens produzidos 

pelo esforço de seu próprio trabalho, não se dá de forma direta, pois sua vida é permeada 

pelas imposições da classe dominante, dependendo assim de políticas sociais que mudem 

sua condição de pauperismo, pois este fenômeno é um dos principais fatores da questão 

social que engendra as discussões sobre a vida desses sujeitos que estão à margem do 

sistema.  

 Atualmente, a exclusão atinge várias esferas da vida social, manifestando-se, por 

exemplo, na falta de acesso a bens considerados básicos, tais como alimentação, saúde e 

educação. Como demonstrado até aqui, trata-se de um processo histórico que se desenrola 

até os dias atuais, pois muitos sujeitos ainda estão excluídos das riquezas socialmente 

produzidas e de bens culturais fundamentais. Dentro da dinâmica do capital a exclusão se 

naturalizou, deixando a margem aqueles que detinham uma posição considerada inferior, 

tais como pessoas em situação de vulnerabilidades, pessoas com necessidades especiais, 

e todas que por infelicidade não conseguem fazer parte da elite dominante.  

 Como bem disse Ribeiro (1995, p.53), o “Brasil vive um processo genocida”, diante 

da perplexa afirmação do autor, e com pesar em suas palavras, concordamos com sua 

manifestação, quando diz que, […] nossa gente acabará se tornando mentalmente 

deficiente (grifo nosso) para compreender seu próprio drama […].Quantas pessoas ainda  

terão que morrer de fome, desnutridas, vitimas da mercantilização dos acessos básicos 

como saúde, moradia, educação e cultura. Milhares de crianças morrem anualmente 

vitimas de enfermidades facilmente curadas. A guerra urbana instaurada pelo discurso 

moralista mata diariamente crianças e jovens vítimas da violência do trafico de drogas. 

Diante deste cenário não se esgota os argumentos tecidos até agora, as pessoas com 

necessidades especiais que fazem parte da triste estatística de pertencer aos que vivem 
_________________________ 

1
 O assunto ora citado é amplo, não faz parte de nosso objeto de estudo, foi citado para provocar novas 

reflexões, sugerimos que recorram ao texto de: COUTO, B.R. O Direito Social e Assistência Social na Sociedade 

Brasileira: uma equação possível? 4. Ed. São Paulo: Editora Cortez, 2010. 
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abaixo da linha da pobreza, além de coviver com sua deficiência, também tem que enfrentar 

as mazelas características da sociedade capitalista. Fazer parte das políticas educacionais é 

um grande desafio para esses sujeitos. 

 
1.2 QUESTÃO SOCIAL: O DEBATE QUE NÃO SE ESGOTA, ENQUANTO PERDURAR A 
DOMINAÇÃO IDEOLÓGICA CAPITALISTA. 
 
 Na concepção de alguns autores, pode-se observar importantes conceituações no 

trato da questão social, pontos relevantes para nossa compreensão e avanço em nossos 

estudos. A clareza a respeito da questão social aqui apresentada faz parte de um conjunto 

de informações onde cada item construído ira revelar a importância de trazermos esses 

fatos, aguçando nossas reflexões. 

 Assim como sugere Ianni (1996 p.89), o Brasil tem suas peculiaridades históricas, 

pois “um ou mais aspectos importantes da questão social estão presentes” na história da 

sociedade brasileira. Nas palavras do autor: 

 

 Desde o declínio do regime de trabalho escravo, ela passou a ser um ingrediente 
cotidiano em diferentes lugares da sociedade nacional. A despeito das lutas sociais 
que envolve, e das medidas que se adotam em diversas ocasiões,para fazer face a 
ela, continua a desafiar os distintos setores da sociedade. Ao longo das várias 
repúblicas formadas desde a Abolição da Escravatura e o fim da Monarquia, a 
questão social passou a ser um elemento essencial das formas e movimentos da 
sociedade nacional. As várias modalidades do poder estatal, compreendendo 
autoritarismo e democracia, defrontam-se com ela (IANNI, 1996, p.87). 

 

 Segundo Ianni (1996), a emergência do trabalho livre após a Abolição seguida das 

lutas por “condições melhores de vida e trabalho”, insere a questão social no contexto 

histórico do país e nas discussões políticas da época. Apesar de ainda ter um cunho 

repressivo advindo do poder estatal, os direitos “adotados nas constituições e nos códigos 

supõe a possibilidade de negociação” (ibid p.88). 

 O medo desse novo aglomerado de pessoas em busca de trabalho e condição digna 

de vida, erguido por suas bandeiras de protesto social, insere nos círculos de “alguns 

setores dominantes” e nos “governos” a temática da questão social.  Aos poucos, estes 

setores vão reconhecendo que a “questão social é uma realidade”. Passando a tratá-la não 

“como um problema de policia” mais “como problema político”. (ibid p.89) 

 A partir daí vamos observar que entre avanços e retrocessos, as formulações no 

trato da questão social vão depender dos governantes e de suas ações políticas, bem como 

da maneira como as manifestações populares irão ser tratadas. 

 Nos anos que sucederam a Nova República, observa-se a gravidade da situação 

social brasileira, herança deixada pelas raízes do populismo e militarismo. Apesar dos 

investimentos, como diz Ianni (1996, p.89), “[…] enquanto a economia cresce e o poder 

estatal se fortalece, a massa dos trabalhadores padece”.  
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Sob essas condições, manifestam-se aspectos mais ou menos graves e urgentes da 
questão social, As lutas sociais polarizam-se em torno do acesso à terra, emprego, 
salário, condições de trabalho na fábrica e na fazenda, garantias trabalhistas, saúde, 
educação, [grifo nosso] direitos políticos,cidadania. Aos poucos, a história da 

sociedade parece movimentada por um vasto contingente de operários agrícolas e 
urbanos, camponeses, empregados e funcionários. São brancos, mulatos, negros, 
caboclos, índios, japoneses e outros. Conforme a época e o lugar, a questão social 
mescla aspectos raciais, regionais e culturais, juntamente com os econômicos e 
políticos. Isto é, o tecido da questão social mescla desigualdade e antagonismo de 
significação estrutural (IANNI, 1996, p.92). 

 
  
 Diante do exposto, percebe-se que esse processo deflagrou uma dinâmica de lutas e 

reivindicações por acesso a um conjunto amplo de direitos, tendo ressonância significativa 

no campo educacional. No caso das pessoas deficientes que estão inseridas nas classes 

vulneráveis da sociedade, a luta por um espaço educacional, torna-se um desafio, pois o 

acesso à escola perpassa a discussão do processo de inclusão. Apesar das Políticas 

educacionais garantirem o acesso ao ensino regular a essas pessoas, um grande embate 

rodeia suas vidas, ceifadas o tempo todo de bens que possa trazer-lhes dignidade. 

 Para Iamamoto (2008, p. 29), a questão social, hoje, deve ser repensada, pois não 

podemos perder o foco da complexidade dos dados históricos que nortearam as ações do 

processo capitalista para manter sua hegemonia. 

 As marcas da expansão capitalista no pós-guerra demonstraram um crescimento 

econômico “sob a liderança do capitalismo industrial”, no qual a sustentabilidade do sistema 

apoiou-se nas determinações estratégicas, fordista/taylorista, um legado que delineou os 30 

anos gloriosos do capitalismo. 

 A filosofia da produção em série e em massa permitiu não só o avanço das forças 

produtivas, norteadas por uma nova configuração para o processo de gestão do trabalho, 

mas também uma dimensão histórica para classe trabalhadora. 

 A política do pleno emprego e o consumo em massa aliada as políticas anticíclicas, 

elencam certo padrão de vida da classe trabalhadora. 

 
O Estado buscava canalizar o fundo público, tanto para o financiamento do capital, 
quanto para a reprodução da força de trabalho, movido pela lógica de que para 
impulsionar a produção, há que ampliar mercados e preservar um certo poder 
aquistivo da população, capaz de viabilizar o consumo de mercadorias e 
dinamização da economia. […] Coube ao Estado viabilizar salários indireto por meio 
das políticas sociais públicas, operando uma rede de serviços sociais, que 
permitisse liberar parte da renda monetária da população para o consumo de 
massas e conseqüentemente dinamização da produção econômica (IAMAMOTO, 
2008, p.30). 

  
 As medidas adotadas pela chamada regulação keynesianas trouxeram de certa 

forma, avanços na área de bem estar social, principalmente nos países de primeiro mundo, 

este evento ficou conhecido como Welfare State. 



21 

 

 Porém, a estagnação do padrão fordista/taylorista não respondeu mais aos 

interesses do capital e começou a dar sinais de fratura em meados da década de 70. O 

declínio das políticas do bem-estar social e os altos índices inflacionários indicam novas 

estruturas de poder. O Estado começa a desfalecer, sua mão deixa de regular os padrões 

produtivos do mercado e, consequentemente, o pacote social que beneficiava de certa 

forma a classe trabalhadora, passa por mudanças significativas. 

 O levante econômico do Japão e a Alemanha tira o poder econômico exclusivo dos 

Estados Unidos; o desmonte do Leste europeu, na década de 80, abre as portas para um 

novo domínio das relações de poder no mundo. 

 A estratégia em busca de novos mercados para atingir as metas da expansão 

capitalista e manter o ciclo de acúmulo de riqueza, insere no cenário econômico, político e 

social as transformações da relação capital/trabalho, que irão mudar significativamente o 

poder da classe burguesa sobre a classe trabalhadora, fragmentando-a e desarticulando 

suas reivindicações. Apesar de a classe trabalhadora ser a mola propulsora do acumulo de 

riqueza socialmente produzida, através da exploração de sua mão de obra, ficara a partir 

dessas transformações à mercê do novo padrão de acumulação que desponta de maneira 

impetuosa. 

 O império capitalista ergue sua bandeira nos moldes econômicos, conhecido como 

toyotismo, surge a referencia do novo padrão de acumulação de riqueza, a flexibilização, 

descaracterizando as relações trabalhistas impondo a mudança de gestão no processo de 

trabalho. 

 A possibilidade de negociação direta entre os donos do capital e os vendedores da 

força de trabalho dá novo sentido à vida da classe trabalhadora. Ameaçada pela estrutura 

da flexibilização, torna-se uma classe mais vulnerável, à medida que os pressupostos 

econômicos avançam em prol da classe burguesa. 

 A liderança dos conglomerados industriais surge para compor as forças produtivas, a 

partir da competitividade de novos mercados, exigindo um novo trabalhador, polivalente 

capaz de realizar várias tarefas pelo mesmo salário, que antes só exigia uma única 

especialização. 

 A visão deste mercado é obter o melhor produto, com custo médio baixo, alta 

competitividade para garantir a rentabilidade de forma globalizada. 

 Estamos diante de um contexto social que delimitou as condições futuras da classe 

trabalhadora, dividindo-a em porções mercantis ainda mais rigorosas, nas quais serão 

comercializadas de acordo com sua utilidade para atender a demanda do mercado de 

trabalho, que inseriu a desregulamentação, redefinindo as relações trabalhistas, com indicio 

de mudanças radicais na vida dessa massa empobrecida pela lógica capitalista. 
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 Neste sentido, grande parte dessa massa não será reconhecida como mercadoria de 

valor, sendo descartada, desqualificada, engrossando as fileiras da desigualdade social, 

solidificando o antagonismo de classe. Paralelamente ao novo padrão de acumulação, 

constrói-se um arsenal de mão de obra barata disponível a serviço das manobras 

operacionais do levante neoliberal.  

 A chamada terceirização estabelece os fatores imprescindíveis para era vindoura. 

 
E as terceiras tendem, cada vez mais, a precarizar as relações de trabalho, reduzir 
ou eliminar direitos sociais, rebaixar salários, estabelecer contratos temporários, o 
que afeta profundamente às bases de defesa do trabalho conquistadas no pós-
guerra (IAMAMOTO, 2008, p.32). 

 
 
 O levante neoliberal ultrapassa a barreira reguladora do Estado e este passa exercer 

suas políticas sob as recomendações do Consenso de Washington. Com a crise fiscal do 

Estado, em meio à recessão, fortalece-se a visão de ajuste nas políticas publicas, 

construindo-se a ideia de que o “enxugamento” da máquina administrativa pública seria uma 

saída para crise. Tais ideias são absorvidas pelo Estado, que formula uma nova era para o 

capitalismo. 

 O Estado passa a aplicar o receituário neoliberal assumindo uma postura de gestão 

que contempla, entre outras coisas, as prioridades do mercado financeiro, a proteção da 

propriedade privada, o estabelecimento de políticas fortalecedoras do poder econômico 

privado, a redução dos gastos nas áreas sociais, eximindo-se das suas responsabilidades 

sociais. Tais tarefas passarão a ser dirigidas pelo próprio mercado e pela sociedade. 

 A Reforma do Estado tem seu pilar alicerçado no ajuste fiscal, garantindo a margem 

de lucro do setor privado, favorecendo altas taxas de juros, desregulando as ações que 

visassem uma sociedade pautada nos direitos de uma vida digna. Os avanços das 

propostas neoliberais vão tecendo uma sociedade marcada por forte dominação 

imperialista, a fragmentação da classe trabalhadora, desdobra-se em nichos vulneráveis 

com aspectos diferenciados.  

 

A questão social apresenta diferentes aspectos econômicos, políticos e culturais. 
[…] A complexidade da problemática social é de tal ordem que suscita enfoques 
diferentes e contraditórios. A despeito das múltiplas e até mesmo contraditórias 
interpretações e denominações, é inegável que muitos são os que procuram 
equacioná-la. Uns dizem desemprego, subemprego, marginalidade, periferia, 
pobreza, miséria, menor abandonado, mortalidade infantil, desamparo, ignorância, 
analfabetismo, [grifo nosso], agitação, baderna, violência, caos, subversão. 

Também há os que falam em harmonizar trabalho e capital, conciliação de 
empregados e empregadores, paz social, pacto social. E os que dizem movimento 
social, pauperismo, greve, protesto, toma de terras, ocupação de habitação, saque, 
expropriação, revolta, revolução (IANNI, 1996, pp.94-95). 

 
 Nesse sentido, o debate travado até aqui evidencia que a problemática da questão 

social é fundamental quando o assunto é inclusão, pois este modelo societário acaba 
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obstaculizando o acesso aos bens necessários para o desenvolvimento de uma vida plena 

de realizações. O Estado, por sua vez, entra em cena para condicionar políticas focalizadas 

e descentralizadas no combate à pobreza, como também exerce o poder repressivo. Além 

disso, as mazelas do sistema são determinadas pelas condições de vida dos 

subalternizados e, ainda, inculca-se culpabilidade no individuo, marginalizando a luta por 

melhores condições de vida. 

 Por conseguinte, é preciso conhecer os fatores que permeiam a vida dos sujeitos 

que de alguma forma não conseguem viver com dignidade, pois suas vidas são ceifadas por 

um sistema capaz de manipular a própria reprodução da vida. Vale lembrar que são esses 

sujeitos que estarão diante de nós no cotidiano profissional. 

 Nesse sentido, para nós Assistentes Sociais em formação, fica sinalizado que não 

podemos tratar os assuntos que permeiam a vida desses sujeitos marginalizados, 

subalternizados em seu cotidiano, sem trazer os fatores que influenciam suas vidas 

rompidas pela manipulação de uma classe dominante. Classe que visa em seu ideário um 

padrão de acumulação de riqueza que não contempla uma divisão igualitária da riqueza 

socialmente produzida. 

 Assim sendo, não poderíamos deixar de citar as seguintes indagações: 

   
  Como convivendo com o poder do capital sobre o trabalho, com as diversas 

manifestações da questão social, trabalhando nos limites da realidade, com suas 
complexas indagações e opressões, compreender, recusar e intervir? A que 
parâmetros recorrer? Como construir mediações e como desvendar as mediações 
do real? Como capturar esse homem comum que se apresenta diante de nós com 
fome, analfabeto (grifo nosso),  sem trabalho ou na informalidade, alvo de 
violência, criança, adolescente, doente mental, portador de deficiência (grifo 
nosso), mulher, velho, desamparado, consumidor de drogas, homem pobre de 
liberdade, de possibilidade, de oportunidade e de esperança. Homem desqualificado 
por clichês (muitos cridos por nós): “excluído”, ”marginal”, “problematizado”, portador 
de “altos riscos”, (grifo do autor) alvo de pedagogia de reerguimento e promoção 
(VERDÉS LEROUX, 1986, apud, YAZBEK, 2001, p.39).   

 
 
 A partir dessas concepções, podemos observar que o processo de produção e 

reprodução do capitalismo envolve toda a vida dos sujeitos. Condições dignas de moradia, 

saúde, educação, alimentação, lazer, cultura, ficam ameaças por uma ideologia dominante 

que não contempla esse conjunto de condições, isto é, para classe subalterna viver com 

dignidade fica inviável, uma vez que a mesma não participa da riqueza produzida nesta 

sociedade. 

 Diante do exposto, é plausível considerar que a Educação Especial não pode ser 

considerada como fato isolado, simplesmente como processo educacional, como se não 

houvesse interferência dos fatos políticos, econômicos e sociais. O capitalismo tem como 

peculiaridade precarizar o conjunto de necessidades mínimas para sobrevivência, deixando 

a margem grande parcela da população. 
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 Vamos observar que a educação no Brasil é fonte de debate para órgãos 

internacionais intervirem com suas políticas neoliberais, impondo aos países periféricos 

condições para a erradicação da pobreza por meios educacionais. No caso do Brasil, 

podemos citar como exemplo o “Programa Bolsa Família”2,  este condiciona o benefício a 

regras, tais como manter a criança na escola. É fato que estes programas de transferência 

de renda são uma maneira de minimizar as fronteiras da desigualdade social que essas 

famílias enfrentam e também servem para manter a criança na escola, tirando-as da rua. 

Porém, o que se discute é como esses programas são focados e paliativos, pois o que se 

busca é a universalização dos direitos, como veremos no próximo item. A discussão da 

educação para todos dentro do ideário neoliberal, foi mais uma poderosa arma para seguir 

com a ideologia dominante. 

 
1.3 POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ESTADO NEOLIBERAL.  

   
 Para iniciarmos a questão, escolhemos uma citação do trecho de uma carta dos 

índios por ocasião do tratado de paz entre os Índios das Seis Nações com a Virginia e 

Maryland. A carta ficou conhecida após alguns anos através de Benjamin Franklin que 

costumava divulgá-la em vários lugares (apud Brandão, 1993).  

 Após o tratado, os governantes enviaram aos índios cartas, pedindo-lhes que 

enviassem alguns de seus jovens para que fossem educados nas escolas dos brancos, 

assim prontamente os chefes responderam: 

 
Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e 
agradecemos de todo coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que 
diferentes nações têm concepções diferentes das coisas e, sendo assim, os 
senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa idéia de educação não é a 
mesma que a nossa.  […]  Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas 
escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam 
para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de 
suportar o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e 
construir uma cabana e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto 
totalmente inúteis.   Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como 
conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não 
possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão oferecemos aos nobres senhores 
de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o 
que sabemos, e faremos deles homens (BRANDÃO C. R, 1993, p.9). 
 

 O trecho da carta dos índios nos revela os pressupostos para abrir o debate das 

políticas educacionais no contexto da sociedade capitalista. A educação pode servir para 

atender os interesses de uma sociedade, faz parte de um conjunto de ideais estruturados 

com objetivos específicos. Na sociedade capitalista, a hegemonia da classe burguesa 
__________________________ 

2 
O Programa Bolsa Família é uma programa de transferência direta de renda, foi criado em 9 de janeiro de 2004 

pela Lei n º10.836, é destinado a atender famílias de baixa renda. Segundo os dados, mais de 13 milhões de 
famílias recebem o beneficio. Para maiores informações: Cf. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
COMBATE À FOME. Bolsa Família. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia. Acesso em: 14 out. 
2012. 
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anuncia que a educação é um meio de obter-se ascensão social, Ghiraldelli (1993, p.107), 

este discurso é imbuído ideologicamente, que é possível todos terem as mesmas 

oportunidades de adquirir os bens socialmente produzidos, para isso, quem estuda tem a 

possibilidade de fazer parte da classe dominante, este argumento inunda as paginas dos 

relatórios dos organismos multilaterais. A falta de educação é um dos motivos da situação 

de vulnerabilidade das pessoas que estão fora do acesso ao ensino tradicional realizado nas 

instituições escolares governamentais. 

 O fato da educação dos brancos não servir aos interesses da sociedade indígena, 

demonstra claramente que é através da educação que iremos definir nossos homens, pois 

“a educação participa do processo de produção de crenças e ideais, de qualificação e 

especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em conjunto, 

constroem tipos de sociedade. E é essa a sua força”. (BRANDÃO C. R, 1993, p.11). 

 
A educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as 
pessoas criam para tornar comum, (grifo do autor) como saber, como idéia, como 
crença, aquilo que é comunitário (grifo do autor) como bem, como trabalho ou como 
vida. Ela pode existir imposta por um sistema centralizado de poder, que usa o saber 
e o controle sobre o saber como armas que reforçam a desigualdade entre os 
homens, na divisão dos bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos (BRANDÃO 
C. R, 1993, p.10). 

 

  No contexto da sociedade capitalista, fazendo um paralelo com a carta dos índios, o 

que queremos criar, guerreiros ou burocratas? Estamos construindo uma sociedade 

consciente e livre? Ou estamos presos nos referenciais ideológicos hegemônicos de uma 

classe dominante? Parece que perpetuarmos os dogmas culturais da classe dominante, 

assim como o chefe dos índios não viu nenhuma finalidade na educação dos brancos. 

Fazendo uma analogia, o que estamos ensinando a nossa sociedade? A que interesses a 

educação, sob a égide do capital, esta sendo subserviente? O que se constata é uma 

política educacional abordada segundo os preceitos da ideologia dominante. É um processo 

de mercantilização da educação, geralmente as instituições de ensino privado condensam 

um arcabouço educacional, excluindo os sujeitos que estão limitados por suas condições 

precárias, condições estas produzidas pela falta de políticas realmente universais, que 

venha garantir uma educação de qualidade para todos e não para minoria.  O discurso é 

sempre o mesmo, o desmantelamento do Estado, é marcado pela forte atribuição: 

   

Inepto, ineficaz, ineficiente, responsável pelo déficit público são alguns dos adjetivos 
que integram o discurso para designar a crise estrutural do Estado e cimentar a 
cultura que distorce e destrói a necessidade de sua existência. È no interior desse 
discurso que vem se fortalecendo a dicotomia entre “público” e “privado”, 
caracterizando-se por público tudo o que é ineficiente, aberto ao desperdício e à 
corrupção, e por privado a esfera da eficiência e da qualidade. Modernizar o Estado, 
reconstruí-lo, reformá-lo. Estas foram às metas perseguidas pelos diferentes 
governos a partir das orientações dos organismos internacionais. […]. As agenciais 
de cooperação internacional, especialmente o Banco Mundial, têm articulado uma 
“aliança tecnocrática transnacional”, no sentido de racionalizar os investimentos 
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nessa área, diminuindo as funções estatais e fortalecendo as ações de natureza 
privada (SIMIONATTO, 2001, p.34).  

  

 No Brasil, o governo de Fernando Collor de Melo, meados da década de 1990 

merece destaque ao que se refere às políticas educacionais. Isto se deve ao fato de seu 

governo ter sido marcado pelas medidas neoliberais, inauguradas pelo modelo do governo 

Thatcher na Inglaterra. O paralelo se da por conta das referenciais do pensador britânico 

Christopher Norris. Para este autor, os anos 90 representaram “uma verdadeira contra 

revolução nas esferas social, política e ideológica” (apud Shiroma et al, 2000, p.53).  Para 

Norris o advento neoliberal trouxe um grande prejuízo para sociedade britânica no que tange 

as conquistas sociais e políticas. A desestabilização do Walfare State repercutiu de diversas 

formas nos países capitalistas em que este modelo estatal não foi uma realidade.  

 Norris (apud Shiroma et al, 2000, p.54), faz uma colocação que nos traz a dimensão 

da força ideológica anunciada pelas medidas neoliberais. Nas palavras do autor: 

 

 Trata-se de uma espécie de pragmatismo que se manifesta em um certo   “realismo” 
político, que desqualifica “velhos” ideais e valores (socialistas e progressistas) dados 
como utopias, incapazes de levar em conta a dura e crua realidade da vida 
econômica marcada pela concorrência, forças de mercado, desemprego estrutural. 
Como decorrência, forma-se uma espécie de consenso segundo o qual é inútil opor-
se às mudanças, já que expressariam legítimas e profundas transformações no 
sentimento da população, cujo senso-comum rendeu-se finalmente à dura e 
inconfortável facticidade da economia. Em virtude disso, o máximo que se poderia 
“realisticamente” pretender seria assimilar tais mudanças e delas tirar partido prático. 

 
  

 Como o Brasil não viveu o Estado de Bem Estar Social, as medidas neoliberais 

deflagradas por Collor, inseriram o país prematuramente na economia mundial, trazendo 

mudanças significativas na vida dos brasileiros.  

 O Brasil tem peculiaridades históricas ao que tange sua economia, marcado pelo 

forte poder agroexportador; passou pelo período governamental conhecido como populista 

através da “Era Vargas”; e foi levado pelo impulso desenvolvimentista, pela célebre frase de 

Juscelino Kubitschek “cinquenta anos em cinco”, a expectativa de torna-se um país em 

condições competitivas com os países desenvolvidos, acirrou ainda mais os problemas 

sociais, que já atravessavam os governos anteriores. 

 As ações governamentais inauguradas por Color assumiram as propostas 

neoliberais, exigidas pela reestruturação econômica mundial. Estas ações levaram o Brasil a 

condições econômicas, sociais e políticas que atropelaram a própria economia interna.  

 

Abriu-se prematuramente o mercado o mercado doméstico aos produtos 
internacionais, em um momento em que a indústria nacional, em meados dos anos 
de 1980, mal iniciaria seu processo de reestruturação produtiva. Enquanto os 
consultores internacionais popularizam conceitos como lean-production,qualidade 

total, produção em estoque, sistema just-in-time, entre outros, pesquisadores 
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brasileiros alertam para a existência de poucas ilhas de excelência no país, 
reafirmando para enleio dos gurus das fábricas do futuro, que o fordismo estava vivo 
no Brasil. Estudos revelavam que o progresso tecnológico e suas benesses não 
chegariam facilmente até nós. Percebia-se que não se tratava de uma questão de 
tempo, mas da posição que cabia ao país na excludente divisão do trabalho 
(SHIROMA et al, 2000, p.55).  

 

 A economia interna do Brasil logo da os primeiros sinais de estagnação, a indústria 

nacional começa perder espaço para os produtos importados. Sem condições de competir 

com os produtos estrangeiros, a indústria nacional inicia os passos de recessão, fechando 

inclusive alguns polos da indústria nacional. Consequentemente, a massa trabalhadora 

perde seus espaços, alargando a base do desemprego, contribuindo ainda mais para o 

avanço das propostas neoliberais.  

 Este contexto que inaugura a reestruturação produtiva traz um importante conceito 

para o novo mercado de trabalho, fala-se de novas tecnologias, e a necessidade de 

capacitação para se atender ao novo mercado, ou seja, é necessário dominar as tecnologias 

que estaria por vir, para se conseguir um emprego. O processo de reestruturação produtiva 

foi uma resposta do capital a crise do Estado de Bem Estar Social, caracterizando-se pela 

flexibilização das relações de trabalho e pela implantação do ideário neoliberal. Essas 

medidas geraram um processo de precarização do trabalho e potencializaram as 

expressões da questão social na medida em que aumentaram ainda mais a exclusão. Do 

ponto de vista educacional, as políticas também começam a ser pautadas por essa lógica, 

evidenciando-se um processo de privatização e mercantilização da educação que 

interessava ao capital.  

 Aqui começa uma nova era para as propostas de políticas educacionais, seguindo 

a orientação de importantes organismos multilaterais, que irá atribuir o importante papel da 

educação para atender as necessidades econômicas. Por intermédio do campo educacional 

poder-se-ia elevar o grau de instrução e qualificação profissional aumentando a massa 

trabalhadora capaz de atender o novo mercado tecnológico que despontara para gerar um 

novo modelo de gestão na divisão sociotécnica do trabalho. Nesse fluxo histórico,  

 

Em 1990, realizou-se em Jomtirn (Tailândia), a Conferência Mundial de Educação 
para Todos, financiada pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 
Infância), PNUD (Programa das Nações unidas para o Desenvolvimento) e Banco 
Mundial. Dela participaram governos, agências internacionais, organismos não 
governamentais, associações profissionais e personalidades destacadas no plano 
educacional em todo o mundo. Os 155 governos que subscreveram a declaração ali 
aprovada comprometeram-se a assegurar uma educação básica de qualidade a 
crianças, jovens e adultos. Esse evento foi o marco a partir do qual os nove países 
com maior taxa de analfabetismo do mundo (Bangladesh, Brasil, China, Egito, índia, 
Indonésia, México, Nigéria e Paquistão), conhecidos como ”E9”, foram levados a 
desencadear ações para a consolidação dos princípios acordados na Declaração de 
Jomtien. (ibid, 2000, p.57). 
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 Segundo a autora Rosa Torres (apud Shiroma et al, 2000, p.57), a conferencia trouxe 

maior visibilidade para a área educacional, uma vez que sua atenção passa fazer parte da 

pauta de discussões mundial, principalmente ao que se refere a educação básica.  

 A proposta que embasa a educação neste momento visa atender as “necessidades 

básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos”. A primeira leitura que Torres (apud 

Shiroma et al, 2000, p.58) traz, nos remete que essa necessidade de aprendizagem básica 

é uma referencia para que o sujeito tenha condições de enfrentar suas necessidades 

através da educação básica. Esta envolverá as situações cotidianas, melhorando não só o 

conhecimento, mas também capacitando-o para uma vida melhor, sendo essa articulação o 

norte das ações educacionais que despontava  para o novo milênio. 

    

1.satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de todos – crianças, jovens e 
adultos. Porém, sendo as necessidades diferentes, também deveriam ser os 
conteúdos, meios e modalidades de ensino e aprendizagem; 2.dar prioridade às 
meninas e mulheres, eliminando toda forma de discriminação na educação; 3. Dar 
atenção especial aos grupos desamparados e aos portadores de necessidades 
especiais (grifo nosso) 4.concentrar a atenção mais aprendizagem e menos em 

aspectos formais, como o número de anos de escolarização ou de certificados, 
assegurando que crianças, jovens e adultos pudessem efetivamente aprender, bem 
como utilizar sistemas de avaliação de resultados; 5. Valorizar o ambiente para a 
aprendizagem de crianças, jovens e adultos, responsabilizando cada sociedade pela 
garantia de condições materiais, físicas e emocionais essenciais para aprender, 
incluindo nutrição, atenção à saúde entre outros; 6.fortalecer o consenso entre os 
vários interesses, reconhecendo a obrigação do Estado e das autoridades, 
educacionais em proporcionar educação básica à população e a necessidade de 
envolver a sociedade: organismos governamentais e não governamentais, setor 
privado, comunidade, grupos religiosos, famílias (grifos nossos). Destaca-se a 

urgente necessidade de melhorar a situação docente; 7.ampliar o alcance e os 
meios da educação básica que começa no nascimento e se prolonga por toda a 
vida, envolvendo crianças, jovens e adultos, reconhecendo a validade dos saberes 
tradicionais e do patrimônio cultural de cada grupo social e que realizam não apenas 
na escola, mas também por meio de modalidade não formais e informais (TORRES, 
apud SHIROMA et al, 2000. p.59). 

 

 Não resta duvida que envolver a sociedade para dar mais visibilidade à educação foi 

um passo importante para abrir o leque das propostas que embasaram a reestruturação na 

área educacional, todavia, o que chama a atenção é a articulação das propostas neoliberais, 

inauguradas neste período, que já conduziam a sociedade para enxergar o Estado como 

coadjuvante das políticas sociais e educacionais.  

 O artigo 205 da Constituição de 1988 é elucidativo: A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, (grifo nosso) será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Do mesmo modo, a lei nº 9.394 

(1996) que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional traz em seu segundo 

artigo a seguinte afirmação: A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, (grifo nosso) tem por 
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finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho. 

 Podemos observar que na constituição de 1988 o Estado aparece em primeiro plano 

como responsável nas ações educacionais, porém com a LDBA o Estado vem em segundo 

plano, inclusive coloca-se a solidariedade humana como papel importante nas ações 

educacionais, fortalecendo o terceiro setor (ONGs, associações, etc), que entrara em cena 

como um dos principais articuladores das iniciativas em diversas áreas. 

   

Após o impeachment do presidente Collor, em 1992, as bases políticas e ideológicas 
para educação lançadas na Conferência Mundial de Educação para Todos, 
começam a fertilizar a mentalidade brasileira, inspirando a publicação do Plano 
Decenal de Educação para Todos, em 1993, já na gestão do ministro da educação 
Murílo de Avellar Higel, no governo Itamar Franco, vice-presidente de Collor e seu 
sucessor. Com esse plano o Brasil traçava as metas locais do acordo firmado em 
Jomtien e acenava aos organismos mutilareis que o projeto educacional por eles 
prescrito seria aqui implantado (TORRES, apud SHIROMA et al, 2000. p 62). 

  

 Mesmo que juridicamente a educação fosse considerada um “dever do Estado”, 

concretamente o que ocorria com as políticas neoliberais era um verdadeiro 

desmantelamento dos direitos proclamados na constituição. Não havia um 

comprometimento estatal com uma educação pública e de qualidade, mas somente com um 

tipo de educação que servia aos interesses da classe dominante. Por isso é que a, na 

década de 1990, um aumento substancial de instituições privadas. Dentre os organismos 

multilaterais que incentivavam essa perspectiva educacional podemos citar o Banco 

Mundial, pois este se tornou um dos maiores articuladores e credores das políticas 

educacionais dos países periféricos. 

 

Nascido no pós-guerra, o Banco Mundial é um organismo multilateral de 
financiamento que conta com 176 países mutuários, inclusive o Brasil. Entretanto, 
são cinco os países que definem suas políticas: EUA, Japão, Alemanha, França e 
Reino Unido. Esses países participam com 38,2% dos recursos do Banco. Entre 
eles, os EUA detêm em torno de 20% dos recursos gerais e o Brasil 
aproximadamente 1,7%. A liderança norte-americana se concretiza também com a 
ocupação da presidência e pelo poder de veto que possui. Na verdade, o Banco 
Mundial tem se constituído em auxiliar da política externa americana. Para se ter 
uma ideia, cada dólar que chega ao Banco Mundial mobiliza em torno de 1.000 
dólares na economia americana e cada dólar emprestado significa três de retorno 
(SHIROMA et al, 2000. p. 73).  

  

 A motivação do Banco Mundial em financiar a educação, segundo Shiroma et al 

(2000), se da por conta do diagnóstico da existência de um bilhão de pobres no mundo. 

Assim, condicionou sua estratégia de combate a pobreza com políticas “públicas” voltadas 

para área educacional. Dentre outros setores que abrangem a área social, em seus 

relatórios, a educação está diretamente ligada com a condição de vida dos sujeitos, neste 

caso quanto maior os anos de estudo melhor a condição de vida desses sujeitos. 
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Na concepção do Banco Mundial (1997), as políticas públicas são entendidas como 
forma de assegurar “que o crescimento seja compartilhado por todos e contribua 
para reduzir a pobreza e a desigualdade”, devendo os governos atribuir prioridade 
máxima aos “setores sociais” fundamentais. Tal orientação vem fortalecendo o papel 
compensatório das políticas públicas, retirando seu caráter universal, assumindo 
uma perspectiva focalista, na medida em que visa a atender aos segmentos 
populacionais mais vulneráveis. Essa lógica do Banco Mundial decorre tanto das 
teses difundidas por seus analistas quanto da cultura criada sobre a ineficiência das 
políticas sociais e da sua incidência nos estratos de maior renda, cabendo aos 
governos corrigir tais desequilíbrios e o aumento da privatização para garantir a 
eficácia e a equidade do gasto social (COSTA, apud SIMIONATTO, 2001 p.35).  

 
 Assim sendo, podemos perceber que as ações neoliberais lideradas pelos órgãos 

multilaterais, trazem em seu bojo um discurso de forma contundente, preconizando as 

medidas sociais por meios de políticas “sociais” que em seus discursos nada mais é do que 

reforçar a teoria de um Estado mínimo. Percebe-se, portanto, que 

   
nos países de capitalismo periférico, onde o Estado de Bem-estar Social não chegou 
a ser constituído na sua expressão clássica, como é o caso dos países do Mercosul, 
as políticas sociais universais, como Previdência, Saúde, Assistência e Educação 
Básica, (grifos nossos) sofreram perdas irreparáveis, agravando-se de forma 

crescente as já precárias condições sociais da grande maioria da população 
(SIMIONATTO, 2001 p .35)  

  

 Nesse sentido, reforçamos o pressuposto de que a Educação Especial no Brasil não 

poderia ser discutida sem compreendermos a dinâmica de nossa sociedade capitalista.  

 Todos os argumentos aqui apresentados foram indispensáveis para nossas analises 

e corroboram o entendimento de que: 

 
O simples acesso a escola é condição necessária, mas não suficiente para tirar das 
sombras do esquecimento social milhões de pessoas cuja existência só é 
reconhecida nos quadros estatísticos. E que o deslocamento do processo de 
exclusão educacional não se dá mais principalmente na questão do acesso a escola, 
mas sim dentro dela, por meio das instituições de educação formal. O que está em 
jogo não é apenas a modificação política dos processos educacionais – que 
praticam e agravam o apartheid social –, mas a reprodução da estrutura de valores 

que contribui para perpetuar uma concepção de mundo baseada na sociedade 
mercantil (MESZÁROS, p. 11, 2008). 

  

 Segundo o documento Retratos da Deficiência no Brasil (2000, p.1), o Brasil possui 

uma das maiores taxas de desigualdade e ainda persiste a elevada concentração de renda. 

“Cerca de 50 milhões de pessoas vivem em condições miseráveis, com quantias 

insuficientes para suprir as necessidades diárias de alimentação”.  

 O conjunto das formulações que abarcam as questões das políticas educacionais, na 

perspectiva aqui defendida, deveria ir além das propostas dos índices estatísticos que 

atendem as proposições dos organismos multilaterais favorecendo os números quantitativos 

e não qualitativos do ensino. Além disso, é necessária uma mudança significativa nas áreas 

sociais, no qual o processo que envolve a vida humana seja realmente acessado de forma 
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universal, e não fragmentado, paliativo, temporário e manipulado para garantir a 

financeirização da tragédia social que atinge os países periféricos controlados pela lógica 

capitalista, perpetuada nos moldes neoliberais que hoje vivemos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

2. EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: LIMITES E POSSIBILIDADES. 

    

 Neste capítulo, será apresentada a história da educação especial no Brasil, através 

de uma análise critica, trazendo fatos relevantes para compreendermos a importância, da 

inserção do aluno especial nas escolas regulares de ensino.  

 A trajetória histórica da Educação Especial no Brasil traz elementos que demonstra a 

formação de uma sociedade pautada nos conceitos de segregação. As pessoas com algum 

tipo de deficiência por muito tempo deixaram de ocupar os espaços sociais. No caso da 

Educação Especial este processo passou por um longo período, sendo desconsiderada em 

sua plenitude, já que as referencias educacionais para esses indivíduos, tinham o cunho de 

tratamento, em outras palavras, a visão de educação era transformada em reabilitação 

buscando trazer esses indivíduos, para “padrões” considerados “normais” para a sociedade.  

    

Aqueles que fogem dos “padrões”, de certa forma agridem a “normalidade” e se 
colocam à parte da sociedade. É por isso que se procura alcançar por qualquer  
meio e a qualquer preço estes “padrões” (RIBAS, 2003, p.18). 

  

 Ser diferente dos valores ou padrões determinados pelos diversos tipos de 

sociedade, sempre foram motivos de questionamento. 

 Os valores produzidos pelos núcleos sociais ao longo da história foram determinados 

pela ação do homem. Projetando concepção de mundo, idealizado em seu processo de 

humanização. 

 A história do homem é dinâmica, esta por sua vez determinada por suas ações, sua 

capacidade teleológica deu-lhe a oportunidade de distinção dos demais animais, sua 

prospecção em relação as suas necessidades, teceu-lhe mudanças significativas ao longo 

de seu processo histórico. Transformando a natureza para garantir sua sobrevivência e 

saciar suas necessidades, tornou-se um ser social.  

 A sociedade capitalista com suas peculiaridades tem aspectos bem diferenciados 

das demais sociedades. Ao discutir-se os fatores sociais, culturais, políticos, econômicos, 

que permeiam a vida dos sujeitos nesta sociedade, percebe-se que a influencia no modo de 

ser dos sujeitos, estão diretamente ligados aos valores produzidos pela classe dominante. 

Fato este concretizado pelo modo de produção e reprodução capitalista, já demonstrado no 

capitulo anterior.  

 Neste sentido, é na sociedade capitalista que se fomenta as mazelas que permeiam 

a vida dos sujeitos marginalizados, que em determinadas circunstancias são considerados 

os próprios autores de suas mazelas, lembrando que nesta sociedade tem-se o principio de 

homem livre, porém esta liberdade é ceifada a partir do momento que o contexto da 
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sociedade capitalista não contempla direitos básicos de sobrevivência, comprometendo 

assim a própria reprodução da vida.  

 

2.1 EDUCAÇÃO E TRATAMENTO: DUAS CATEGORIAS DISTINTAS, PORÉM UNIDAS 

COM A MESMA FINALIDADE.  

 

 Primeiramente, é necessário explicitar os termos utilizados para definir pessoa com 

algum tipo de deficiência. A terminologia utilizada em nossa bibliografia aparece em 

momentos diferenciados na história, por isso ressaltamos os diferentes termos que possam 

surgir ao longo do trabalho.  

Atualmente, a nomenclatura utilizada é “pessoa com necessidades especiais”, ainda 

nos deparamos com o termo “portador de deficiência”. Este termo consta em documentos 

oficiais, inclusive na Constituição de 1988. Porém vale ressaltar que a promulgação da 

Constituição de 1988, foi um avanço dos direitos sociais para as pessoas com necessidades 

especiais. Antes as questões que permeavam a vida desses sujeitos tinham uma forte linha 

de subjugação, em que os termos para identifica-los eram totalmente pejorativos. 

 Apesar dos esforços de se ter propostas com a intenção de eliminar terminologias de 

subjugação ainda se têm entraves para se definir um termo que traga uma forma definitiva 

para determinar as pessoas com algum tipo de deficiência, (visual, motora, auditiva, ou algo 

que possa trazer-lhe uma limitação). 

 De acordo com o Decreto nº 914 de 6 de setembro de 1993, para efeitos legais, em 

seu art. 3º considera pessoa deficiente:  

 

Aquela que apresente, em caráter permanente, perdas ou reduções de sua 
estrutura, ou função anatômica, fisiológica, psicológica ou mental, que gerem 
incapacidade para certas atividades, dentro do padrão considerado normal para o 
ser humano. 

 

 A intenção de trazer mudanças significativas na vida desses sujeitos ocorre em um 

dado momento em que um determinado grupo de pessoas percebe que a forma como esses 

indivíduos eram tratados, já não tinha o mesmo sentido. Se antes eram fadados a viver 

isolados por sua deficiência, ou reconhecidos como incapazes, passam a fazer parte dos 

interesses de pessoas que em suas manifestações, abre novos espaços de proposta a 

inserir esses indivíduos na vida social.  

 De acordo Mazotta, (1996) até o século XVIII, as referências significativas que 

tratavam da educação aos portadores de deficiência, não tinham um cunho científico. 

Basicamente, a noção de deficiente estava ligada ao misticismo e ocultismo: 
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Considerando que, de modo geral, as coisas e situações desconhecidas causam 
temor, a falta de conhecimento sobre as deficiências em muito contribui para que as 
pessoas portadoras de deficiência, por “serem diferentes” fossem marginalizadas, 
ignoradas (MAZZOTA, 1996, p.16,).  

  

 Para Carvalho, (2007), “a história da educação especial” é permeada ora por um 

sentimento de piedade, movido pelo altruísmo, ora de forma excludente. Para a autora,  

 

tais sentimentos materializaram-se após o advento do Cristianismo, pois, 
anteriormente, as crianças deficientes até eram sacrificadas, porque percebidas como 
estorvos ou como manifestações demoníacas, que precisavam ser segregadas, 
excluídas ou eliminadas (CARVALHO, 2007, p. 22). 

   

 Segundo Mazotta, (1996), os primeiros movimentos para o atendimento aos 

deficientes deram-se principalmente na Europa, fortalecendo os grupos sociais, trazendo a 

concretização de medidas educacionais. Essas medidas expandiram-se por diversos países, 

inclusive o Brasil. 

  A importância dos movimentos sociais em trazer à tona a discussão da inserção das 

pessoas deficientes nas escolas regulares de ensino, desvinculou as tradicionais formas de 

ensino segregado. As terminologias utilizadas eram camufladas por rótulos terapêuticos. 

 

Uma investigação sobre estas medidas mostra que até o final do século XIX 
diversas expressões eram utilizadas para referir se ao atendimento educacional aos 
portadores de deficiência: Pedagogia de Anormais, Pedagogia Teratológica, 
Pedagogia Curativa ou Terapêutica, Pedagogia da Assistência Social, Pedagogia 
Emendativa. […] Sob o titulo de Educação de Deficientes encontra-se registros de 
atendimento ou atenção com vários sentidos: abrigo, assistência, terapia etc. Daí 
deve revestir-se de extremo cuidado a seleção de medidas e ações educacionais 
destinadas aos deficientes (MAZZOTTA, 1996, P.17). 

  

 Vale ressaltar que a discussão ora citada não se restringe ao fato da necessidade 

terapêutica em casos específicos, de acordo com a gravidade da deficiência por ela exigida, 

e sim pela segregação dada a essas pessoas por sua deficiência. 

 De acordo com Glat, (2007), a Educação Especial: 

   

Se constitui, originalmente a partir de um modelo médico [grifo do autor] ou clínico. 

Embora esta abordagem seja hoje bastante criticada, é preciso resgatar que os 
médicos foram os primeiros a despertar para necessidade de escolarização de 
indivíduos com deficiência que se encontravam misturados na população dos 
hospitais psiquiátricos, sem distinção patológica ou de idade, principalmente no caso 
da deficiência mental. Sob esse enfoque o olhar médico tinha precedência: a 
deficiência era entendida como uma doença crônica, e todo o atendimento prestado 
a essa clientela, mesmo quando envolvia a área educacional, era considerado pelo 
viés terapêutico. A avaliação e a identificação eram pautadas em exames médicos e 
psicológicos com ênfase nos testes projetivos e de inteligência, e rígida classificação 
etiológica (GLAT, 2007, p. 19). 
 

 Nesse contexto, a educação era sinônimo de tratamento, pois sua natureza não 

representava cunho acadêmico. Sem prioridade, poucas horas eram determinadas para tal 
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atividade. As atividades pedagógicas na maioria das instituições, pública ou privada, eram 

baseadas em atividades individuais “coordenadas pela Medicina” (ibid, p.20). A realização 

de um trabalho educacional dentro dos parâmetros do ensino regular oferecido nas escolas, 

não era considerado relevante, uma vez que as pessoas com necessidades especiais eram 

consideradas incapazes de serem inseridas nas escolas regulares de ensino.  

  A educação toma outra forma, insere-se a necessidade de socializar esses 

indivíduos para que pudessem tornar-se o mais “normal” possível dos padrões exigidos pela 

sociedade. A visão era de cuidados especiais diários, 

   

o trabalho educacional era voltado para a autonomia nas atividades de vida diária 
(AVD) e relegado a um interminável processo de “prontidão para a alfabetização”, 
sem maiores perspectivas, já que não havia expectativa de que esses indivíduos 
ingressassem na cultura letrada formal. Assim muitos alunos passavam anos 
consecutivos aprendendo a escovar os dentes, a tomar banho, e a comer sozinhos; 
a enfiar contas em arames e fios, a usar o papel apenas para pintura e 
recorte/colagem. Sua “escolarização” limitava-se à discriminação de figuras iguais e 
diferentes das apresentadas e a resolver exercícios de sequência lógica, com o 
objetivo de “preparar-se” para a aprendizagem da leitura escrita. Alunos cegos e 
surdos, quando recebiam educação, era em escolas especializadas segregadas, 
muitas vezes em regime de internato, exigindo a separação de suas famílias (GLAT, 
2007, p. 20). 

 

 A colocação pertinente de Ribas (2003) reflete as questões que permeiam a vida 

desses sujeitos segregados, permitindo pensar a sociedade como um corpo fisiológico que 

para ser considerado sadio tem que estar perfeito. Neste sentido, nos leva a refletir que: 

 

O nosso corpo individual tem íntima ligação com esse “corpo social”. Todos nós nos 
expressamos através da realidade sociocultural. Esta realidade está tão presente em 
nosso corpo, como o nosso corpo está presente na realidade. Na medida em que a 
sociedade não é vista como uma realidade sociocultural fraturada, diversa, que 
apresenta contradições internas, mas sim vista como um “corpo social” que deve 
estar em ordem, o corpo humano também deve acompanhar a ordem social. Isso 
equivale a dizer que um corpo humano que apresente qualquer malformação 
(amputações, sequelas de qualquer tipo etc.) não é um corpo estruturalmente em 
ordem. (RIBAS, 2003, p.15) 

  

 Trazendo o debate para o Serviço Social, vamos nos deparar com as mazelas 

características da sociedade capitalista. A culpabilidade imposta aos indivíduos que estão à 

margem da ideologia dominante são marcas profundas dessa sociedade que tangencia as 

relações humanas, produzindo de forma categórica, classes sociais distintas. 

 Para manter a ordem, é necessária a mediação dos conflitos de forma que a 

denominação aos “desvios” da chamada ordem social é escamoteada com termos de 

subjugação, obstaculizando o avanço da dignidade humana. 

 

A verdade é que esta tal sociedade é assim, discriminadora e excludente, ela é 
assim porque os homens que nela habitam construíram historicamente e 
reproduzem divisões estruturais entre classes, divisões estas permeadas por 
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conflitos inconciliáveis, com desdobramentos múltiplos, que determinam todas as 
exclusões e discriminações (RIBAS, 2003, p.23). 
 

 Para Glat e Nogueira (2002, apud, Glat, 2007), o processo educacional das pessoas 

com necessidades especiais, têm características explícitas contraditórias.  

 

A dicotomia entre ensino “regular” e “especial” esta imbuída no pensamento 
engessado dos professores. Acreditava-se no modelo “normal” e “saudável” de 
ensino, “para todos os sujeitos”. Quando um desses indivíduos apresentava uma 
deficiência ou dificuldade “eram considerados anormais […] eufemisticamente 
denominados ‘alunos especiais’, e alijados do sistema regular de ensino” (GLAT E 
NOGUEIRA, 2002, apud, GLAT, 2007, p.31). 

  

 Os esforços para minimizar o processo educacional das pessoas com necessidades 

especiais foram sendo reformulados à medida que as propostas pedagógicas até então 

aplicadas, passam a não dar conta das exigências desse grupo segregado. 

   

No bojo dessa transformação, as estratégias e práticas tradicionais da Educação 
Especial passaram a ser questionadas, desencadeando a busca por alternativas 
pedagógicas menos segregadas, oficializadas nas políticas públicas nacionais e 
internacionais (GLAT, 2007, p.22). 
 
 

 Porém a dificuldade de aplicar uma metodologia pedagógica para atender todos de 

forma universal nas salas de aula, ainda é um processo bastante debatido. A inserção do 

aluno especial nas escolas regulares requer mudanças significativas, tais como a 

construção de políticas que atendam aos interesses desses grupos e formação adequada 

do corpo docente. A visão de um ambiente que possa atender todos em condições de 

igualdade tem seus rebatimentos na própria formação dos profissionais que têm que lidar 

com essa realidade. Nesse sentido, 

   

A maior inquietação dos professores que trabalham com alunos com necessidades 
especiais incluídos em turmas comuns diz respeito à dinâmica do cotidiano da sala 
de aula, pois, já possuindo tantos educandos que demandam sua atenção, parece 
um desafio grande atender aos alunos que apresentam peculiaridades e dificuldades 
acentuadas no processo de aprendizagem (WEISS E CRUZ, 2007, apud,GLAT, 
2007, p.72). 

 

 Com base nos estudos de Glat (2007), os avanços metodológicos de ensino 

trouxeram possibilidade às pessoas com deficiência, pois possibilitaram, entre outras coisas, 

uma maior adaptação social, minimizando as dificuldades em seu cotidiano. Apesar do 

processo de precarização da educação oriundo de um modelo societário intrinsecamente 

excludente, os gritos da luta contra a marginalização é uma tendência mundial que contribui 

para consolidar os princípios educacionais da educação inclusiva. 

 A autora esclarece que a nova proposta de Educação Especial se deu por conta da 

filosofia da “Normalização”, ela enfatiza que as criticas a essa proposta são equivocadas, 
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pois a premissa não era de “normalizar o deficiente”, mas viabilizar seus direitos de usufruir 

uma vida da melhor forma possível dentro da sociedade, extinguindo as formas anteriores 

de isolamento.  

Os estudos pedagógicos, os esforços dos profissionais que atendiam os excluídos do 

sistema educacional, aliados aos movimentos sociais, denotaram papel importante no 

conceito de Educação Especial. Abrindo o leque para as propostas de inclusão dos alunos 

especiais, torna-se objeto prioritário nas pautas reivindicatórias dos órgãos governamentais. 

 As charges (Gil, 2005) abaixo ilustram o sintomático processo de exclusão a que 

essas populações são submetidas:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Apesar da maneira bem humorada das charges apresentadas, compreende-se que o 

processo de exclusão desses indivíduos, é sintoma de uma sociedade que desconsidera 

suas diferenças, e, por conseguinte precisa constantemente de ações que fortaleçam os 

indivíduos marginalizados em suas potencialidades. 

 Ser diferente, não significa ser incapaz. A inclusão dos alunos especiais nas escolas 

regulares é um avanço nas propostas educacionais, merecendo toda atenção dos órgãos 

governamentais juntamente com a sociedade, no sentido de ampliar todos os esforços, que 

ocorreram ao longo do contexto histórico da Educação Especial, garantido que as políticas 

educacionais, para a inclusão do aluno especial, não venham a tornar-se mais uma 

movimentação estratégica da política neoliberal. 
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2.2 CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL. 

 

Segundo Mazzotta, (1996), a História da Educação Especial3 no Brasil sofreu 

influência direta da Europa e dos Estados Unidos. No século XIX essa influência levou 

alguns brasileiros a organizar serviços para atender os grupos de pessoas com deficiência. 

 A chamada inclusão dos portadores de deficiência nas políticas educacionais 

brasileira ocorreu no final da década de 50 e inicio de 60 no século XX. 

 Mazzotta (1996) traz alguns referenciais históricos da Educação Especial no Brasil, 

destacando dois períodos nas ações para educação dos portadores de deficiência. 

 O primeiro período vai de 1854 a 1956, seu destaque é pelas iniciativas oficiais e 

particulares isolados. Em 12 de setembro de 1854, D.Pedro II funda na cidade do Rio de 

Janeiro, através do Decreto nº 1.428, o Imperial Instituto dos meninos Cegos. Em maio de 

1890, o Instituto passa a ser chamado de Instituto Nacional dos cegos, através do Decreto 

nº 408; posteriormente em janeiro de 1891 passou a ser chamado de Instituto Benjamin 

Constant (IBC), uma homenagem ao atuante professor de Matemática e ex-diretor Benjamin 

Constant Botelho de Magalhães. 

 Em 26 de setembro de 1857, D. Pedro II funda também no Rio de janeiro, o Imperial 

Instituto dos Surdos-Mudos. Em 6 de julho de 1957, após cem anos da sua fundação, 

passou a ser chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). O ensino do 

INES atendia meninos “surdos-mudos” na faixa etária de sete a quatorze anos, oferecendo 

“educação literária e ensino profissionalizante”. 

 A fundação destes dois importantes Institutos abriu o leque das discussões sobre 

educação dos portadores de deficiência, no 1º Congresso de Instrução Pública que ocorreu 

em1883. Porém, mesmo com a criação desses Institutos, em 1872, o Brasil tinha uma 

população de 15.848 cegos e 11.595 de surdos sendo que apenas 35 cegos e 17 surdos 

tinham atendimento (ibid,1996, p.29). 

 Em 1874, tem inicio o atendimento assistencial aos deficientes no Hospital Estadual 

de Salvador, na Bahia, as informações sobre o tipo de assistência prestada aos deficientes 

são insuficientes para caracterizá-las como educacionais, poderia ser médica ou médico 

pedagógico (ibid,1996, p.30). 

 O interesse da sociedade em educar os portadores de deficiência deu espaço para 

novos estudos científicos e técnicos com publicações no começo do século XX. Em 1900, o 

Dr. Carlos Eiras trouxe para o 4º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado no 

                                                 
3
 Procuramos trazer de forma condensada os fatos históricos, muito bem articulados por MAZZOTTA M.J.S. 

Educação Especial no Brasil: história e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1996. Sugerimos para 

conhecimento mais detalhado dos fatos históricos que recorram à obra original. 
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Rio de Janeiro, a monografia com o título Educação e Tratamento Médico-Pedagógico dos 

Idiotas. Em 1915 outras publicações vem somar na discussão sobre educação de 

deficientes: A Educação da Infância Anormal da Inteligência no Brasil, Tratamento e 

Educação das Crianças Anormais da Inteligência e A Educação da Infância Anormal e das 

Crianças Mentalmente Atrasadas na America Latina. Por volta de 1920 foi publicado pelo 

Professor Norberto de Souza Pinto de Campinas (SP) o livro Infância Retardatária. 

 Em meados de 1950, o Brasil contava com quarenta estabelecimentos de ensino 

regular, os quais um era federal e os demais estaduais, com algum atendimento escolar 

especial a deficientes mentais. Para atender outras deficiências contava, com catorze 

estabelecimentos de ensino regular, sendo um federal e nove estaduais. 

  Outras Instituições também vieram a contribuir com a inserção dos deficientes na 

esfera da educação, apesar do viés ainda ser vinculado ao tratamento.  

 Muitas dessas Instituições tinham fundo religioso, até porque este momento no 

Brasil, a Igreja Católica exerce forte influência nas questões políticas, sociais e econômicas 

no país.  

 Entre as Instituições destacam-se: Instituto de cegos Padre Chico, Escola Municipal 

de educação Infantil Helen Keller, (considerada em 1952 como I Núcleo Educacional para 

Crianças Surdas), Fundação para o Livro do Cego no Brasil (importante Instituto foi fundado 

para distribuir livros em braile para, Instituto Santa Terezinha, Instituto Educacional São 

Paulo (IENS), Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Lar-Escola São Francisco, 

Associação de Assistência à criança Defeituosa (AACD) - um dos mais importantes centro 

de reabilitação do Brasil, Instituto Pestalozzi, Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). Esta ultima instituição teve grande vulto, criando várias associações 

em diversos estados, possuindo, já em 1962, em torno de dezesseis instituições. 

 Observa-se, no entanto, que neste primeiro período a educação é mesclada com a 

condição de tratamento. Por outro lado, não resta dúvida que, apesar de apresentar este 

cunho, tais fatores foram fundamentais para a conquista de espaços educacionais, pois 

esse processo histórico proporcionou aos deficientes a oportunidade de sair dos resquícios 

da segregação. 

 O segundo período destacado por Mazzotta (1996) compreende o ano de 1957 a 

1993. Nesse período, a educação dos excepcionais é assumida pelo governo federal, 

através da criação de Campanhas com a finalidade exclusiva de educar os deficientes. 

 Pelo decreto Federal nº 42.728, em 3 de dezembro de 1957, foi criada a primeira 

Campanha para Educação do Surdo Brasileiro (C.E.S.B). Essa campanha tinha por 

finalidade promover educação e assistência de forma ampla em todo o país, mas foi 

desativada alguns anos depois devido a problemas orçamentários. 
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 Em 1958, pelo Decreto nº 44.236, surge a Campanha Nacional de Educação de 

Reabilitação de Deficiente da Visão, vinculada ao Instituto Benjamin Constant. Em 1960, 

passa se denominada de (CNEC). Com a criação dessa Campanha, as atividades 

desenvolvidas deram uma maior oportunidade aos deficientes visuais, inclusive 

treinamentos e especialização aos profissionais e técnicos envolvidos na reabilitação dos 

deficientes visuais. 

 Motivados pelas Instituições Pestalozzi e Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais e com o apoio do Ministro Pedro Paulo Penido, foi criada, em 1960, pelo 

Decreto nº 48..961, a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes 

Mentais (CADEME). Esta Campanha tem uma abrangência significativa no desenvolvimento 

educacional dos excepcionais. Por sua abrangência, foi criado um fundo Especial no Banco 

do Brasil, constituído de contribuições previstas no orçamento da União, Estados e 

Municípios, além das contribuições particulares provenientes de pessoa física ou jurídica. 

 A consolidação das medidas educacionais para os portadores de deficiência vem 

através da força reivindicatória dos grupos de atendimentos das Instituições governamentais 

e não governamentais, reformulando os atendimentos e trazendo tanto para sociedade e 

para os órgãos públicos a responsabilidade de se manter e aprimorar o atendimento 

educacional dos portadores de deficiência. 

 Entre 1972/74 chega ao Brasil o norte-americano James Gallger, um especialista em 

educação especial. Sua contribuição nos estudos na área educacional favoreceu a criação 

do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) em 3 de julho de 1973 que tinha o 

compromisso de ampliar e melhorar o atendimento dos excepcionais. Após sua criação, 

foram extintas a (CNEC) e (CADEME). 

 Em 1986, a CENESP foi transformada na Secretária de Educação Especial (SESPE), 

que manteve a mesma organização, porém, concentrou outros órgãos e secretarias para o 

apoio a educação dos excepcionais. Esse foi um fator importante, pois com a criação da 

SESPE a discussão da educação especial torna-se assunto nacional. A transferência da 

coordenação geral localizada no Rio de Janeiro para Brasília tira o caráter hegemônico do 

grupo, que detinha as ações educacionais para os deficientes.   

 Em 15 de março de 1990 o Ministério da Educação foi reestruturado a SESPE é 

extinta e as atribuições referentes à educação especial passa ser da Secretária Nacional de 

Educação Básica (SENEB). 

 Após o embargue da candidatura do Presidente Fernando Collor de Mello, ocorreu 

uma nova reorganização dos Ministérios e, com essa nova organização, reaparece a 

Secretaria de Educação Especial (SEESP), agora como órgão especifico do Ministério da 

Educação e Desporto pela lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992. 
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 Diante dos fatos históricos até aqui apresentados, percebe-se uma movimentação 

política para atender as demandas oriundas das necessidades educacionais das pessoas 

deficientes. Concordamos com Mazzotta (1996) quando diz que todas as propostas para 

incluir o deficiente nas salas de aula do ensino regular são ações socialmente construídas e 

são decorrentes das condições sociais, econômicas e culturais. O autor salienta que tais 

iniciativas por parte do governo em articular a educação especial no âmbito nacional surgem 

no momento político caracterizado de populista.  

   

Os chefes populistas têm como ideia fundamental, como diretriz básica, nunca 
afrontar os movimentos populares. Eles vão se aproveitando das ideias que medram 
no povo, vão se utilizando dos movimentos populares para benefício pessoal, mas 
nunca se manifestam claramente contra (COMPARATO, F.K, apud MAZZOTTA, 
1996, p.63). 

  

 É instigante conhecer os fatos históricos que permeiam a sociedade capitalista, eles 

corroboram o fortalecimento dos ideais de uma sociedade mais justa e igualitária, já que a 

ideologia capitalista nos revela uma manipulação clara das propostas que emanam dos 

sujeitos marginalizados que vivem sob a égide das forças capitalistas. Quando tratamos de 

Educação Especial nos moldes desta sociedade, mesmo trazendo de forma condensada os 

princípios que norteiam a sociedade capitalista, é trazer a oportunidade de clarificar a 

importância de manter-se viva a chama da resistência dos grupos segregados. 

 Até aqui se compreende que os esforços para inserir o aluno especial nas escolas 

regulares, não vêm de ações exclusivas governamentais, mas sim das reivindicações dos 

movimentos sociais que ao longo desse processo histórico exerceram um papel 

fundamental na conquista das ações políticas educacionais para as pessoas com 

necessidades especiais. 

 Com o decreto nº 6.571/2008 foi aprovado o apoio técnico e financeiro para 

Educação Especial, conforme a regulamentação do artigo 58 da Lei 9394/96. A Educação 

Especial passa a ser oferecida pelas Instituições de ensino da rede pública. Essa conquista 

é um marco histórico, pois reforça a importância dos movimentos sociais que desde as 

primeiras reivindicações para concretização do direito educacional das pessoas com 

necessidades especiais, vem tecendo papel importante na efetivação desses direitos. 

 Segundo o relatório publicado no Diário Oficial de 24/09/2009, foi encaminhado para 

o Conselho Nacional de Educação o oficio SEES/GAB nº 3.019, de 26 de novembro de 

2008, a solicitação da regulamentação do Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, 

com a colocação que a partir de janeiro de 2010 haveria a distribuição de recursos 

financeiros do FUNDEB ( Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) 

para viabilizar o atendimento educacional especializado na Educação Básica, modalidade 
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Educação Especial. Com isso, a obrigatoriedade de incluir o aluno especial nas escolas da 

rede pública traz um novo cenário para esses sujeitos. 

 Neste contexto de muitas inquietações, o avanço das propostas educacionais 

consolidados na legislação vigente, ainda enfrenta os embates para garantir o acesso às 

pessoas com necessidades especiais, uma vez que a exclusão das pessoas deficientes em 

nosso país está além das salas de aula.  

 Glat e Blanco (2007) chamam atenção para uma questão importante, qual seja: a 

proposta embrionária da Educação Especial configurou-se de forma segregadora, porém, as 

novas demandas e “expectativas sociais aliadas aos avanços tecnológicos” denotou nos 

últimos dez anos uma nova configuração para educação escolar. O modelo de Educação 

Inclusiva vem fortalecer os avanços das políticas educacionais que envolvem a vida desses 

sujeitos apartados do ensino regular. A escola tem que estar preparada para atender de 

forma permanente as diferenças dos alunos que chegam com suas peculiaridades. As 

autoras enfatizam a necessidade de se obter uma Educação Inclusiva de forma progressiva 

e contínua. Nessa direção, é essencial a qualificação profissional nas redes de ensino 

regular e formulações pedagógicas que tragam uma especificidade para os alunos 

especiais. Entende-se que não basta ter uma legislação bem formulada, que garanta o 

acesso desses sujeitos, mas sim um esforço contínuo de manter esses alunos em 

condições reais de atendimento escolar. 

 Se antes eram segregados pelas Instituições que mantinham a educação sob forma 

de tratamento, hoje os desafios são obter uma educação de qualidade no contexto de uma 

Educação Inclusiva que vise uma atuação conjunta com apoio das ações governamentais, 

aprimorando as políticas públicas, além de contar com a participação dos movimentos 

sociais que exercem um papel fundamental para a consolidação dessas propostas. 

 

2.3 TRANSPONDO BARREIRAS: UMA JORNADA ALÉM DOS LIMITES DA 

DEFICIÊNCIA. 

  

 No primeiro capítulo deste trabalho foram abordadas as características da sociedade 

capitalista, seus desdobramentos e o impacto de suas políticas neoliberais na vida dos 

sujeitos. O trato da questão social foi um ponto fundamental para compreensão da 

desigualdade de classes presente nesta sociedade. 

  Neste sentido, reforça-se a necessidade de discutir as barreiras impostas às pessoas 

com necessidades especiais, que enfrentam em sua vida cotidiana, as mazelas 

características da sociedade capitalista, visto que dos 24,5 milhões de brasileiros que 

apresentam algum tipo de deficiência, 29,05% vivem abaixo da linha da miséria. Os 

números são preocupantes, nos leva acreditar que as pessoas com necessidades especiais 
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que vivem com uma renda per capta menor que meio salário, atravessa dupla segregação. 

Além de conviverem com as barreiras das desigualdades de classe, também tem que lutar 

para garantir uma educação de qualidade. A união dessa dupla segregação é um dos 

pontos chaves para compreendermos o significado das articulações debatidas nas políticas 

educacionais no contexto neoliberal. 

 Se por um lado tivemos avanços econômicos e tecnológicos, anunciados no inicio do 

século XX, pelas propostas da sociedade capitalista, em elevar a qualidade de vida dos 

sujeitos, por outro lado, tivemos à degradação da classe trabalhadora, tão massacrada pela 

desigualdade social. Desigualdade esta, imposta pelo modelo societário, que despontou 

com características de grandes transformações sociais, econômica e políticas. A cada ciclo 

econômico da classe hegemônica burguesa, novos valores sociais são erguidos para 

manter-se o acumulo de riqueza, concentrado nas mãos da minoria, impedindo uma real 

qualidade de vida para a classe subalternizada. 

 Até aqui se compreende, que as questões que permeiam a vida de pessoas com 

necessidades especiais, que faz parte da camada mais empobrecida, vão muito além de 

suas deficiências. A luta para transpor as barreiras da deficiência torna-se apenas mais um 

obstáculo. Sem acesso as condições mínimas de ter uma vida digna, estão longe de 

acessar os avanços tecnológicos e econômicos anunciados pelas propostas capitalistas.

 Hoje já existe uma gama de aparelhos ortopédicos, entre outros equipamentos que 

poderia facilitar a vida dessas pessoas, que dependendo do grau de sua deficiência, torna-a 

muito limitada. 

 Porém, essa tecnologia não contempla os que estão à margem desta sociedade, 

pois o alto custo desses equipamentos divide os que podem dos que não podem ter esse 

recurso. Essa dicotomia, tão debatida em nossas articulações, continua segregando todos 

os que não fazem parte da elite dominante. Todavia, no ideário neoliberal, temos as 

instituições filantrópicas que levantam suas bandeiras da caridade e exercem seu papel 

solidário, abrindo as portas para a sociedade doar as migalhas e atender uma pequena 

parcela dos que necessitam de uma simples cadeira de roda. Também podem contar com a 

mídia, em que os programas sensacionalistas, aproveitam a tragédia social, e elegem 

sempre alguém para compor suas matérias. O que deveria ser universal passa a ser de uma 

minoria escolhida ao bel prazer, trazendo de forma ilusória que todos podem ter um lugar ao 

sol nesta sociedade. 

  Mais isto é apenas uma gota no oceano, pois as dificuldades ainda são mais 

rigorosas. A desigualdade de classe não só aumenta o sofrimento dos que já possuem uma 

deficiência, como também é capaz de provocar inúmeras deficiências. Fato este que não é 

difícil de constatar, já que a maioria das pessoas com deficiência pertence à população de 

baixa renda. Ribas (2003, p.80) faz alusão a este aspecto da seguinte maneira: 
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a população mais pobre está mais sujeita à carência de alimentação mínima 
necessária, à falta de higiene, à moradia em habitações precária, á falta de 
saneamento básico, aos acidentes de trabalho e, portanto, mais exposta a doenças, 
contaminações e acidentes que podem trazer como consequências o nascimento de 
crianças deficientes ou á aquisição da deficiência. São pessoas que moram em 
barracos nas favelas ou periferias distantes, em pequenos cômodos sujos dos 
cortiços etc. (RIBAS, 2003, p.81). 
 

Percebe-se que as expressões da questão social oriundas da atual configuração 

societária podem deixar sequelas na vida dos sujeitos que não tem acesso as condições 

mínimas de existência. É o que demonstra a charge (Ribas, 2003) abaixo: 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para engrossar a fileira das estatísticas da deficiência, ainda se tem os trabalhadores 

autônomos, aqueles sem vinculo empregatício, que vendem sua força de trabalho sem as 

garantias das leis trabalhistas, pois sem as garantias estão expostos aos riscos e acidentes 

de trabalho. 

 A importância de resgatar a trajetória histórica da Educação Especial com o olhar 

crítico até agora apresentado, fortalece a visão do Serviço Social como profissão 

socialmente determinada. Norteiam os princípios do projeto ético-político, as Diretrizes 

Curriculares e do Código de ética da profissão. Quando se trata de analisar os fatos que 

permeiam a vida dos sujeitos que fazem parte do cotidiano profissional, do Assistente 

Social, é fundamental conhecer e identificar as condições que permeiam suas vidas.  
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3. A INCLUSÃO DO ALUNO ESPECIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIO DAS 
OSTRAS: UMA REFLEXÃO CRITICA FRENTE ÀS DIFICULDADES DOS 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS. 

 

  O município de Rio das Ostras está localizado a cerca de 170 km da cidade do Rio 

de Janeiro. Em 1992 conquistou sua emancipação econômica e política. Teve um 

crescimento populacional significativo conforme os dados do gráfico abaixo: 

 

 

(fonte: http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html) 

 

 Esse crescimento demográfico é um reflexo do Polo Petroquímico da Petrobrás, 

instalado na Bacia de Campos. 

 A tentativa de obter uma qualidade de vida melhor atrai um número constante de 

pessoas que vem em busca de trabalho nas cidades vizinhas do Polo Petroquímico. Entre 

elas estão: Rio das Ostras, Quissamã, Macaé, Carapebus, entre outras.  

 Assim, rapidamente após sua emancipação, o município buscou ampliar sua 

infraestrutura, sua economia e novas propostas políticas. Apesar desse crescimento, ainda 

persistem os problemas característicos de uma cidade do interior. A falta de saneamento, 

transporte de qualidade e a distribuição de água, são problemas que necessitam de maior 

atenção. 

 O preâmbulo dos dados acima é apenas uma introdução para se falar da Educação 

Especial no município, pois esta está inserida nesse contexto de crescimento desenfreado, 

participando, também, de suas consequências políticas, sociais, econômicas e culturais. 

 A Educação Especial representa um avanço nas políticas educacionais para as 

pessoas com necessidades especiais. Porém de acordo com contexto histórico tecido no 

segundo capítulo deste trabalho, observa-se que não se trata de uma simples questão 
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política na área educacional, mais de uma construção historicamente determinada. Os fatos 

inerentes à educação de pessoas com necessidades especiais ultrapassam os limites de 

sua deficiência. Pois estamos falando de Educação Especial nos moldes de uma sociedade 

capitalista. Neste sentido os fatos inerentes à educação desses sujeitos perpassam as 

condições de vida subalternizada por um sistema que segrega esses sujeitos não só pela 

sua deficiência, mas pela falta de condições dignas de acessar uma educação de qualidade.   

   Foi no decorrer do Estágio Curricular realizado na Instituição APAE-RO (Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio das Ostras), no período de agosto de 2009 e 

novembro de 2011, durante a rotina do exercício profissional da Assistente Social, que os 

questionamentos sobre a inclusão do aluno especial nas escolas municipais foram sendo 

levantados. A premissa partiu da observação, das dificuldades pedagógicas que esses 

alunos – oriundos das escolas municipais, traziam em seus exercícios escolares. A 

Instituição oferece o chamado “reforço escolar” para os alunos que necessitam de um apoio 

pedagógico, tanto os que estão matriculados nas escolas municipais quanto para os que 

frequentam apenas a Instituição.  

 Sendo assim, algumas considerações e contribuições desta Instituição, nas questões 

educacionais das pessoas com necessidades especiais, não poderiam deixar de serem 

trazidas nesta fase do trabalho.  

 A APAE é uma associação civil, filantrópica sem fins lucrativos, aparece no contexto 

histórico da Educação Especial no Brasil, como citado no item 2.2 do capítulo anterior. Hoje 

é considerada uma referencia no atendimento de pessoas com deficiência, conta com mais 

de mil instituições por todo país. 

 A Instituição de Rio das Ostras oferece tratamento na área de psicologia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional entre outras atividades que envolvem o 

desenvolvimento psicomotor das pessoas que procuram a instituição. Aproximadamente 160 

pessoas são atendidas na Instituição. Destas 160, 70 fazem parte do projeto de sala de aula 

que a Instituição oferece, com orientação da pedagoga que coordena os trabalhos 

realizados com esses alunos. Esse projeto tem como objetivo atender pessoas com 

necessidades especiais na área educacional, dos 70 alunos, 40 estão matriculados nas 

escolas municipais de Rio das Ostras. Por isso, não é possível falar em Educação Especial 

nas escolas sem considerar o papel desempenhado por esta instituição.   

 Neste sentido, buscou-se através da utilização de um questionário com questões 

abertas, obter dados que nos dessem as respostas para atender nossos questionamentos 

levantados durante o estágio. Este questionário foi aplicado nas escolas municipais de Rio 

das Ostras, em que o primeiro contato fosse através da direção de cada escola. Este tornou-

se um desafio, pois as primeiras visitas não foram bem sucedidas, já que alguns entraves 

foram colocados diante do assunto que seria abordado na pesquisa: A Inclusão do aluno 
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especial nas escolas do município. Geralmente as respostas eram únicas. “Esse assunto 

quem saberá responder é a Secretaria de Desenvolvimento, lá tem uma pessoa que poderá 

te responder”. Outra afirmativa também fez parte desse entrave: “Não sabemos o que vai 

acontecer, pois a partir de janeiro o município contara com a nova administração”. Isto 

porque foi eleito um novo prefeito para cidade nas eleições que ocorreram no dia 07 de 

outubro de 2012. O assunto referente às questões políticas do município têm rebatimentos 

direto no exercício das funções dos servidores municipais. 

 Os entraves são um reflexo das mudanças que ocorrera na direção das escolas, 

alguns funcionários são contratados, porém, com a realização do último concurso, muitas 

vagas serão preenchidas, assim tanto professores como diretores, preferiram não se 

manifestar sobre as atuais condições educacionais referentes ao ensino dos alunos 

especiais. 

 Mas isto não foi motivo para desaminar, foi à força que faltava para impulsionar as 

metas e garantir as respostas necessárias que fundamentaria todo este trabalho. 

  

3.1 A ESCOLA E O PROCESSO PEDAGÓGICO: O PAPEL DO PROFESSOR DIANTE 

DAS DIFERENÇAS. 

 

 Diante das dificuldades em acessar as escolas, procurou--se um dos órgãos da 

prefeitura com a esperança de abrir os horizonte e seguir com a proposta: Conhecer o 

processo de inserção do aluno especial no município de Rio das Ostras. Esta estratégia foi 

um sucesso e nos propiciou a oportunidade de conhecer nossa primeira entrevistada. 

Praticamente todas as questões que permearam as dúvidas sobre a inclusão do aluno 

especial e os enfretamentos dos profissionais envolvidos, foram relatadas durante as 

perguntas que fizemos. 

 Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Educacional do município, Rio das Ostras 

conta com 41 escolas, e tem em torno de 21 mil alunos matriculados. A primeira 

entrevistada relatou que dos 21 mil alunos matriculados, apenas 300 alunos com 

necessidades especiais estão matriculados em toda a rede de ensino do município. Nas 

suas palavras: 

 

Os embates para a educação para todos de forma igualitária, perante os deficientes 
requer um estudo aprofundado e que envolva todos os setores da escola. A 
multidisciplinaridade é um ponto fundamental. A ideia de Inclusão tem que sair dos 
muros da Escola. Pais com filhos com deficiência tem que se conscientizar que seus 
filhos podem frequentar o ensino. O medo também entra como fator para a baixa 
frequência, inclusive eu escuto muito, pais dizerem: meu filho é aposentado, não 
pode trabalhar se não perde o beneficio, eles até usam uma expressão carinhosa 
meu aposentadinho. Muitas famílias vivem desse beneficio e tem medo de perder. 
Pois associam ensino com trabalho e independência. Não fortalecem a autonomia, a 
questão do trabalho não é bem vinda. Só para ter uma ideia, quando chega 
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denuncia que tem uma criança deficiente que os pais escondem e não quer colocar 
na escola, quando se chega ao local para verificar e conversar com os pais o que se 
escuta, geralmente é o medo de alguém machuca-lo, meu filho não vai conseguir 
aprender, não podemos perder o beneficio. Eu posso arriscar e te dizer que 85% 
das famílias recebem o BPC (ENTREVISTADA 1). 
 

 As palavras da entrevistada reforçaram os dados de uma pesquisa realizada pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social, que saiu no jornal a Folha de São Paulo no caderno 

Cotidiano em 16/08/2010. A pesquisa foi realizada com 190 mil famílias que recebem 

Benefício de Prestação Continuada por “terem em casa criança ou jovem com deficiência 

física ou intelectual”. Segundo a pesquisa a principal a razão que leva as famílias de baixa 

renda não matricular seus filhos na escola, é o fato de considerar que seus os filhos não têm 

condições de aprender.  

 O gráfico abaixo nos da o panorama das razões alegadas pelas famílias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, apud, Folha de São Paulo 16/08/2010.  
 

 Diante do fato, que apenas 300 alunos especiais estão matriculados nas escolas 

municipais de Rio das Ostras, buscou-se obter a informação de quantas pessoas com 

necessidades especiais tem o município. Tal informação não foi possível, porém, segundo o 

Termo de Referencia 01/2012, do projeto Reserva Biológica União4, estima-se que entre os 

______________ 

4 
A Reseva Biológica União é uma área protegida de mata Atlântica localizada na região das Baixadas Litorânea 

do Estado do Rio de Janeiro, nos município de Rio das Ostras, Casemiro de Abreu e Macaé. Foi criada em 1998 
com o objetivo,”assegurar a proteção e recuperação de remanescentes da Mata Atlântica e formações 
associadas, da fauna típica que dela depende, em especial o mico-leão-dourado (Leontopitheus rosalia)”.  
Através do protocolo 20120523121243128, solicita o projeto:”Contratação de serviços de pessoa jurídica para 
obras civis destinadas à adaptação dos acessos e dependências do Centro de Vivência e no percurso  da Trilha 
aos portadores de necessidades especiais”. Disponível em <http://www.funbio.org.br/wp-
content/uploads/2012/06/TdR-Obra-REBIO-Uni%C3%A3o-20120523121243128.pdf> acesso em 08/11//2012. 
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municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé têm em torno de 50 mil pessoas 

com necessidades especiais. A Reserva Biológica União esta localizada entre esses três 

municípios citados. Através do Termo de Referencia 01/2012, foi solicitado à construção de 

acessos e adaptações a todas as dependências da Reserva, para facilitar o acesso aos 

deficientes e incluir essas pessoas nas atividades de Educação Ambiental. 

 Por estimativa, realmente percebe-se que o número de pessoas com necessidades 

especiais matriculados no município é baixo. Até porque, outro fator também nos levou a 

uma reflexão, Rio das Ostras tem outras instituições filantrópicas que atendem o mesmo 

segmento da APAE-RO, entre elas a Pestallozi e a APAD (Associação de Pais e Amigos 

dos Deficientes). Lembrando que só APAE-RO possui 160 pessoas com necessidades 

especiais. 

Dando continuidade a nossa pesquisa, perguntamos a nossa primeira entrevistada: 

Quais as mudanças pedagógicas que a escola adotou para atender a demanda de alunos 

especiais e desde quando esta mudança ocorreu?  Assim nossa entrevistada respondeu: 

 

Ainda não se tem um processo pedagógico definido para atender essa demanda, as 
aulas ocorrem normalmente, os alunos especiais são inseridos nas salas de aula e 
não há uma formação especifica por parte do professor para dar as aulas, são 
professores com formação nos moldes pedagógicos para ensino tradicional. O que 
ocorre é que se houver um aluno sem autonomia existe um professor de apoio para 
acompanha-lo. A metodologia aplicada é de igualdade, porém sabemos que diante 
da diferença dos alunos, é preciso uma formação por parte dos professores para 
atender esses alunos. Podemos dizer que as mudanças significativas ocorreram em 
2009, quando foi inserido os professores itinerantes, estes faziam um percurso nas 
salas de aula onde tinha alunos especiais, e davam um suporte para o professor da 
sala de aula.Não tinha nenhuma formação especial, apenas auxiliava os alunos para 
realização das atividades. Também havia o professor de apoio para os alunos sem 
autonomia, no caso de precisar ir ao banheiro ou outra atividade fora da sala de 
aula. A partir de 2010, os professores itinerantes foram substituídos por professores 
especializados, para atender nas “salas de recurso multifuncional” que foi 
implantada em 13 escolas consideradas escolas Polo, este atendimento é para 
atender a proposta de Educação Inclusiva do MEC, o município faz a solicitação 
para o MEC e este fornece todo o material necessário, tem algumas exigências que 
a escola deve cumprir. Esse programa e o AEE (Atendimento educacional 
especializado). Essas salas são equipadas com computador, jogos, livros, tem um 
professor especializado, que atende os alunos especiais. (depois vou te indicar a 
professora L da escola X para você entender melhor como funcionam essas salas). 
O objetivo dessas salas é desenvolver as percepções cognitivas, orientação de 
higiene, raciocínio lógico e orientação para os pais.  (ENTREVISTADA 1). 
 

 Segundo a Secretaria de Educação Especial SEESP/MEC (2008), o Programa de 

Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais tem como objetivo apoiar a organização 

do atendimento educacional especializado (AEE). Para a Secretaria, 

 
a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas comuns da rede 
pública de ensino atende a necessidade histórica da educação brasileira, de 
promover as condições de acesso, participação e aprendizagem dos alunos público 
alvo da educação especial no ensino regular, possibilitando a oferta do atendimento 
educacional especializado, de forma não substitutiva à escolarização. (MANUAL DE 
IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS/MEC, 2010, p.3). 
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 A Política de Educação Especial na perspectiva de Educação Inclusiva segundo o 

documento de nº 555/2007 esclarece que:  

    

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 
como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os 
sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, 
aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade 
da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação 
superior; oferta do atendimento educacional especializado (grifo nosso); 
formação de professores para o atendimento educacional especializado (grifo 
nosso) e demais profissionais da educação para a inclusão (grifo nosso); 

participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos 
transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação 
intersetorial na implementação das políticas públicas.  

 

 Diante da fala da primeira entrevistada e das propostas da SEESP/MEC (2008), o 

que visualizamos é que a inclusão dos alunos especiais nas escolas públicas ainda são 

motivos de questionamentos, apesar dos avanços na área educacional para as pessoas 

com necessidades especiais. A divergência entre educação especial e educação inclusiva, 

são embates que demandam uma visão ampliada desses conceitos. A proposta da sala de 

recursos multifuncionais, exerce um papel importante dentro do organismo das escolas, ter 

um professor especializado no atendimento aos alunos especiais para estimular suas 

potencialidades é um avanço. Porém, ao visitarmos uma dessas salas no município de Rio 

das Ostras, observou-se que estas salas tem características terapêuticas. Este fato é 

relevante quando se trata de inclusão de pessoas com necessidades especiais nas salas de 

aula regular, isto porque os professores que atendem a demanda de inclusão nas salas de 

aula regular do município de Rio das Ostras não são especializados. O processo 

pedagógico, segundo nossa primeira entrevistada, ainda não tem uma especificidade para 

atender uma sala heterogênea.  

  

A Educação Inclusiva significa um novo modelo de escola em que é possível o 
acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os mecanismos de seleção e 
discriminação, até então utilizados, são substituídos por procedimentos de 
identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem. Para tornar-se inclusiva 
a escola precisa formar seus professores e equipe de gestão, e rever as formas de 
interação vigentes entre todos os segmentos que a compõe e que nela interferem. 
Precisa realimentar, sua estrutura, organização, seu projeto político-pedagógico, 
seus recursos didáticos, metodologias e estratégias de ensino, bem como suas 
práticas avaliativas. Para acolher todos os alunos, a escola precisa, sobretudo, 
transformar suas intenções e escolhas curriculares, oferecendo um ensino 
diferenciado que favoreça o desenvolvimento e a inclusão social (GLAT,2007, p.16). 

 

 A colocação que Glat (2007) faz sobre a Educação Inclusiva, nos da o referencial 

que precisávamos para compor uma das etapas de nossa pesquisa e vem reforçar nossa 

teoria. A Inclusão do alunos especiais nas escolas municipais de Rio das Ostras enfrenta os 

embates da transversalidade das políticas educacionais para pessoas com necessidades 
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especiais. Abre-se um adendo neste parágrafo para salientar que não resta dúvida dos 

esforços das pessoas envolvidas no atendimento as pessoas com necessidades especiais. 

Os episódios aqui relatados são uma forma de enfrentamento para incluir pessoas com 

necessidades especiais nas redes de ensino regular. Porém, diante desses embates, não 

podemos deixar de analisar os fatos que envolvem a inclusão do aluno especial de forma 

crítica. É dentro desse olhar crítico, que construímos uma sociedade mais justa, 

possibilitando que todos possam fazer parte da mesma condição, neste caso, uma 

educação de qualidade que contemple todas as diferenças, principalmente desses sujeitos 

marginalizados. 

 Para a quinta entrevistada, o processo de mudança ocorreu em 2008 quando os 

professores itinerantes foram incluídos nas salas de aula. Assim nos relatou: 

 

Bem primeiro você quer saber sobre as mudanças pedagógicas, neste caso você se 
refere se houve mudanças para adaptar os currículos para atender os deficientes, 
certo. Não, isto não ocorreu, a lei é para incluir esse aluno sem discriminação, 
portanto o ensino aplicado nas salas de aula ou seja o conteúdo programático não 
tem nenhuma adaptação, o que ocorre é que se tiver um aluno sem autonomia, tem 
um  professor de apoio para acompanha-lo, ou no caso de um deficiente auditivo 
temos um professor de braile para auxiliá-lo. Mas tivemos uma mudança significativa 
em 2008. Quando foi inserido nas escolas os professores itinerantes, eles 
circulavam nas salas em que havia algum deficiente e orientava nas dificuldades 
para realização de suas tarefas. Em 2009 surgiu a sala de recursos multifuncionais, 
e esse professores itinerantes nãofazem mais parte da rotina desses alunos, agora 
tem os professores especializados que atendem nessas salas. (ENTREVISTADA 5). 

 

 A importância de uma pesquisa, na área do Serviço Social é essa: trazer dados que 

completem os questionamentos levantados durante o exercício profissional. Aqui estamos 

diante de uma situação percebida durante o estágio, e as respostas vão se aglutinando, 

dando origem a um resultado que nos leve a buscar soluções. A proximidade das falas entre 

as entrevistadas contribui para se alcançar os resultados esperados. Para o exercício 

profissional a pesquisa reforça o compromisso com a lei 8662/93 que regulamenta a 

profissão do Assistente Social, pois em seu Art.4º coloca as competência para exercer a 

profissão, assim em seu inciso VII está escrito: “planejar,executar e avaliar pesquisas que 

possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais”. 

 A oportunidade de conhecer uma das salas de recursos multifuncionais no município 

de Rio das Ostras aprimorou nossos conhecimentos e definiu nossa pesquisa, respondendo 

claramente as hipóteses levantadas para a realização deste trabalho. 

 Nossa segunda entrevistada abriu o leque de informações quando a arguimos como 

funciona a sala de recursos multifuncionais. Nas suas palavras: 

 

Bem como você pode ver estou atendendo duas meninas gêmeas, elas tem 12 anos 
e tem transtorno global do desenvolvimento, é a chamada Síndrome de Asperger, 
neste caso elas tem características do autismo, mas não apresentam a mesma 
dificuldade cognitiva dos autistas. Aqui na sala de recursos eu atendo os alunos 
especiais, no sentido de desenvolver sua capacidade cognitivas. Não ensinamos a 
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matéria curricular que é dada em sala de aula. Esta colagem das figuras que elas 
estão fazendo serve para desenvolver o raciocínio lógico e vai ajudar nas atividades 
da sala de aula. Esta Escola funciona como Polo, aqui eu atendo os alunos desta e 
de outras escolas, este atendimento é exclusivo para alunos matriculados na rede 
municipal, os pais tem que autorizar. Os alunos são atendidos no contra turno, ou 
seja quem estuda de manha frequenta a sala a tarde e vice-versa. Para que o aluno 
frequente a sala os pais tem que apresentar um laudo medico, assim como para 
matricular no ensino regular, que também é usado este critério, pois a verba que o 
MEC oferece anualmente para o atendimento aos alunos da sala dependem do 
Censo Escolar/INEP, de quantos alunos especiais frequentam as salas de recurso. 
Eu fiz pós-graduação na área de educação especial, fui contratada em 2009, quando 
surgiu o atendimento educacional especializado (AEE), como você pode ver, a sala 
de recurso não é a mesma coisa que a sala de aula, lá eles estão inseridos no 
ensino regular juntamente com outros alunos que não apresentam deficiência , aqui 
são atendidos durante 30 ou 40 minutos e participam de varias atividades, inclusive 
orientação de higiene, essas meninas por exemplo, costumava vir muito suja, 
chamei os pais e orientei. Também oriento os professores das salas de aula, já que 
muitos tem dificuldade de lidar com as deficiências de alguns alunos. Esta semana 
uma professora me procurou pois uma das alunas apresentou uma agressividade na 
sala e ela não soube lidar coma situação, neste caso a menina no momento não 
está frequentando a escola, pois o quadro piorou muito. A sala de recurso é uma 
oportunidade de trazer para escola os meios para estimular a capacidade dos 
alunos. Hoje o município conta com 16 salas de recurso e já tem projeção para mais 
4.(ENTREVISTADA 2). 

  

 Diante dessas palavras perguntamos para nossa segunda entrevistada: Qual a maior 

dificuldade que os professores das salas de aula enfrentam para lidar com as turmas que 

estão inseridos os alunos especiais? Sem maiores articulações ela nos respondeu: “São as 

adaptações pedagógicas, a maioria não sabem como vão lidar com essa diferença, e 

também não querem aprender, ainda tem professor que não aceita essa inclusão”. 

 Para comparar sua resposta, fizemos a mesma pergunta para a primeira 

entrevistada, que dentro da mesma linha nos respondeu de forma mais elucidativa. 

   

Eu vou te fazer uma pergunta, na sua época você lembra de ter estudado com 
alguém deficiente?, pois é essa é a questão, os professores ainda não estão 
preparados para lidar com a inclusão de deficientes em suas salas de aula, o 
modelo de aula sempre foi perfeito. Muitos não aceitam ter que da aula para 
pessoas com necessidades especiais, é claro que tem uma minoria que já vem 
sendo preparada para lidar com essa inclusão, eu penso que esse trabalho é de 
formiguinha, ainda estamos engatinhando neste conceito. Os resultados a meu ver 
são positivos. Tem uma coisa interessante, não existe discriminação entre os 
alunos, na maioria das vezes os coleguinhas ajudam seus amigos especiais. Hoje já 
temos intérprete de libras para alunos com deficiência auditiva, as salas de recursos 
com professores especializados é uma mudança significativa na educação especial 
(ENTREVISTADA1). 

  

 Comparando as respostas das entrevistadas, fica claro que o os professores da sala 

de aula ainda não conseguem lidar com as diferenças, o ensino tradicional que por muito 

tempo perdurou no processo pedagógico desses professores, obscureceu essa nova forma 

de ensinar, no qual as novas praticas pedagógicas venham contemplar realmente uma 

educação de qualidade para todos. Em outras palavras, esses professores foram habilitados 

para lecionar segundo um modelo padrão, no qual os desvios, não fazem parte do contexto 

de uma aula, ou seja, ter um aluno especial na sala de aula não condiz com sua formação, 
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pois sua visão é petrificada pelos moldes tradicionais de ensino. A busca de uma educação 

de qualidade para todos, ainda são motivos de grandes embates.  

 

Na minha visão essa dificuldade é a falta de interesse, por parte dos professores da 
sala de aula, muitos dizem não saber lidar com essa situação, outros declaram que 
não aceitam bem a inclusão, acho que ainda temos um longo caminho.Para quem 
passou a vida inteira dando aula para pessoas normais, e ter que se adaptar a lidar 
por exemplo com uma criança que baba o tempo todo e as vezes manifesta sua 
alegria com gritos, penso que essa reforma, tem que sair do papel e chegar nos 
currículos pedagógicos, não basta estar na legislação, tem que estar na fala de 
todos os envolvidos (ENTREVISTADA 4).  

 

 Por muito tempo as pessoas com necessidades especiais, eram isoladas por sua 

deficiência. Não acreditava-se que eram capazes de um desenvolvimento intelectual, suas 

atividades educacionais não passavam de meras repetições de atividades de sua vida 

cotidiana. Com o passar do tempo, as fortes manifestações inauguradas pelos movimentos 

de luta contra a segregação desses indivíduos, conseguiram conquistar um espaço para que 

esses sujeitos fossem inseridos nas políticas educacionais. Nas últimas décadas o que se 

observou foi um avanço significativo para inserir esses alunos nas escolas de ensino 

regular. Porém, apesar desse avanço, ainda tem-se os embates para que essa inclusão 

ocorra de fato, atendendo plenamente um direito consolidado na legislação vigente. 

 Entende-se, portanto, que não basta estar escrito, é necessário um conjunto de 

ações eficazes, no sentido de ampliar os horizontes dessa proposta inclusiva. 

 O educador tem papel fundamental neste processo.  

O educador inclusivo precisa ter uma clara preocupação do caminho que terá que 
percorrer para conseguir alcançar os objetivos. Se preocupar com a sociedade mais 
justa e democrática, sabendo que assim ele poderá obter possibilidade e alternativa 
para praticar a educação. Este educador tem que estar ciente que é de extrema 
importância, para o desenvolvimento humano, as condições, para uma formação 
educativa, as condições para uma formação educativa, isto é essencial.Ele tem que 
ser responsável para garantir ao indivíduo o direito à educação, não se preocupando 
apenas na transmissão de conhecimentos, mas também o afeto calor humano e 
oferecer uma escola de qualidade. È importante se interessar e conhecer os 
procedimentos pedagógicos atuais para avaliar as mudanças necessárias de 
métodos e dos recursos específicos. Tem que conhecer ou procurar se aprofundar 
na vida pessoal, no ambiente familiar destes indivíduos para que possa planejar as 
tarefas de ensinar, com mais profundidade e atenção. Só assim irá ocorrer a 
transformação,por menor que seja (Alves, 2005, p.59). 
 

 

 Até aqui se observou que a proposta de Educação Especial que contempla a 

inserção do aluno especial nas Escolas municipais de Rio das Ostras, traz em seu curso, as 

manifestações características das políticas educacionais para esses sujeitos, conforme 

apresentado ao longo deste trabalho. Sustenta nossa teoria que os profissionais que 

atendem a demanda dos alunos nas salas de aula não tem uma formação especializada 

para lidar com esses alunos. A impressão diante das salas de recursos multifuncionais 

oferecidas nas escolas não garantem uma inserção plena desses alunos. Visto que nem 
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todos os alunos frequentam essas salas, pois dos 300 alunos matriculados nas escolas do 

município menos da metade frequentam a sala de recurso. A dicotomia entre sala de aula e 

a proposta das salas de recursos multifuncionais de acordo com a SEESP/MEC (2008), no 

nosso entendimento necessitam de um estudo que envolva vários profissionais da área 

educacional, no sentido de aprimorar a inclusão de alunos especiais nas escolas publicas. 

Parte-se do principio que a discussão em torno da Inclusão, não é só oferecer recursos de 

adaptação desses alunos no sentido terapêutico, pois a sala de recurso configura-se como 

auxiliar no processo cognitivo dos alunos. Trata-se de um processo mais amplo, que 

dissemine a inclusão eficaz, em que todos tenham uma participação nas salas de aulas, 

com professores especializados e que saibam lidar com todas as diferenças. Que as salas 

de recursos sejam dadas a todos, com objetivos claros, intervindo nas diferenças 

pedagógicas, levando soluções para os que necessitam de um auxilio educacional e não 

apenas em atividades de sua vida cotidiana, como já ocorreram em tempos anteriores as 

propostas de Educação Especial vigente. 

 

3.2  O QUE FAZER PARA ATENDER OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

 

 As expectativas que envolveram o processo de Educação Especial que foram tecidas 

neste trabalho, tiveram como foco os argumentos políticos, econômicos, culturais e sociais 

circunscritos na atual configuração societária capitalista. Estes argumentos vieram como 

pano de fundo para explicitar que o conjunto de formulações das políticas educacionais no 

modelo neoliberal em que estamos inseridos, são partes integrantes para se analisar como 

a Educação Especial se dá nesta sociedade. Apenas para lembrar, os desafios da Inclusão 

estão além das salas de aula, pois a maioria das pessoas com necessidades especiais 

fazem parte da trágica estatística dos que vivem abaixo da linha da pobreza e, por isso, tem 

suas vidas ceifadas não só pela deficiência, mas também pela falta de recursos mínimos de 

sobrevivência, já que estão longe dos acessos matérias e econômicos. 

 Nesse sentido, 

pensar na administração de um sistema inclusivo progressivamente mais justo, 
pressupõe superar inúmeros obstáculos tais como: (a) a extrema pobreza da 
população de muitas regiões; (b) os baixos índices de escolarização, decorrentes de 
inúmeras causas como à má qualidade da educação oferecida;(c) a insatisfatória 
valorização do magistério(formação inicial e continuada, condições de trabalho, 
salários); (d) os mecanismos de gestão (nos níveis macro e mucro); (e) a insuficiente 
articulação horizontal e vertical entre os órgão do governo e a sociedade civil; (f) 
escassez de recursos humanos, materiais e financeiros e (g) variáveis que oscilam 
segundo os patamares de desenvolvimento e de crescimentos econômico 
alcançados nos diferentes estados e município do país (CARVALHO, 2007, p.135). 

 

 Quando perguntamos para nossa segunda entrevistada: Na sua visão o processo de 

Educação Especial oferecido na rede municipal de Rio das Ostras atende as necessidades 

escolares desses alunos especiais? Depois de um pequeno silencio suas palavras foram: 
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Precisa ampliar, já se pode dizer que houve avanços sim. Temos 3 intérpretes de 

libras, e 2 professores de braile, além da maquina de escrever em braile no qual é 

possível aplicar uma prova para deficiente visual a secretaria de desenvolvimento 

oferece vários cursos na área educacional para os professores que tem interesse em 

se aprimorar, mas já falei, você acha que um professor que ta para se aposentar vai 

querer se especializar em deficiência? Diante da proposta inclusiva o que constatou-

se que ainda se tem muito o que fazer, a questão de atender as necessidades, é 

complexa, quem sabe daqui um tempo você volte e me faça essa mesma pergunta. 

Mas eu acho que estamos caminhando para uma educação que trará bons frutos, só 

depende de boa vontade (ENTREVISTA 2). 

 

Esse desafio, que trata da inclusão do aluno especial dentro das salas de aula no 

município de Rio das Ostras, apareceu em todas as entrevistas que fizemos. Das 41 

escolas, 16 são consideradas escolas Polo, pois cada uma dessas escolas possui uma sala 

de recursos multifuncionais. Vale frisar que das 16 escolas consideradas polo, visitamos 8 

escolas.  

Pode-se assim observar, de acordo com as falas baixo, a similaridade das respostas 

diante da pergunta feita para nossa segunda entrevista acima. Assim foram as respostas: 

 
Estamos engatinhando, mas hoje podemos dizer que houve avanços, para esse 

processo acontecer tem que partir dos profissionais que lidam diariamente com as 

situações, estamos buscando essa integração. Hoje mesmo veio uma professora me 

procurar, ela queria saber mais informações de como lidar com os estereótipos de 

uma aluno, o menino balança as mãos frequentemente, sua concentração é baixa. 

Ai eu te pergunto, se não for especializado fica difícil, temos professores que não 

conseguem lidar com este tipo de situação, mas a legislação exige que o aluno 

especial independente de sua deficiência tem que ser matriculado (pausa) 

mais......O que eu quero dizer é que o processo é lento, mais desde a implantação 

da sala de recurso,  esses alunos já podem contar com uma coisa que em outros 

tempos não tinha, por exemplo ter um interprete de libras para atender o deficiente 

auditivo, como também o reglete de mesa para auxiliar o deficiente visual, o 

município tem uma impressora de braile, que faz parte do pacote da implantação da 

sala de recursos multifuncionais doada pelo MEC. (ENTREVISTADA 3). 

 

 São interessantes os argumentos para responder a mesma pergunta, pois a nossa 

quinta entrevistada deu um tom diferenciado quando falou dos embates que envolvem o 

magistério, porém, fica claro que o processo de Educação Especial no município ainda tem 

muito que fazer, seguindo assim a mesma linha de raciocino da terceira entrevistada. Assim 

disse: 

 
Essa pergunta! Mas tudo bem, eu vejo avanços, ainda tem, muita coisa que se fazer, 
a primeira é saber lidar com a situação, é interessante que a dificuldade é dos 
professores, pois na sala de aula, tanto alunos com deficiência e os que não 
apresentam conseguem uma relação de aprendizagem, tem sempre um coleguinha 
querendo ajudar o outro. Essa nova geração com certeza fará a diferença, já estão 
inseridos em outra realidade. O magistério tem seus empecilhos, um deles é falta de 
incentivos, os professores muitas vezes perdem o entusiasmo, é uma profissão de 
amor. Os alunos com deficiência tem tido uma oportunidade que antes das 
propostas de inclusão não tinham, mais é um trabalho que não acontece em um 
período escolar, mas sim com a continuidade, daqui um tempo podemos dizer que 
será mais completo, desde que todos tenham a mesma visão. (ENTREVISTADA 5). 
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 Diante dos argumentos apresentados pelas nossas entrevistadas, 

concomitantemente sustentado pelo nosso referencial teórico, podemos dizer que os 

desafios para atender a demanda da Educação Especial no município de Rio das Ostras, 

ainda tem um longo caminho a percorrer.  

 Considerando os três incisos do Art. 59 das diretrizes e bases da educação nacional 

em que diz: 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: I. 
currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 
atender às suas necessidades; II. terminalidade específica para aqueles que não 
podem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados; III. Professores com especialização adequada em nível médio 
ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino 
regular capacitado para a integração desses educandos nas classes comuns. 

(grifo nosso). 
 

 Percebe-se que a questão educacional das pessoas com necessidades especiais 

incluídas nas escolas municipais de Rio das Ostras, ainda demanda de uma política com 

maior centralidade para atender esses educandos. Quando levantamos nossas hipóteses, 

através de uma demanda de dentro de uma Instituição que traz no bojo de seu surgimento, 

os questionamentos inerentes ao ensino de pessoas com necessidades especiais, tínhamos 

de certa forma, uma expectativa que os fatos que iríamos levantar com a pesquisa seriam 

realmente confirmados.   

 Ao realizar a pesquisa e aplicar o questionário, nos vimos diante dos desafios que a 

Educação Especial promovida pelas escolas municipais de Rio das Ostras traz em suas 

políticas educacionais para esses alunos com necessidades especiais, corroborando com o 

arcabouço teórico levantado para a realização deste trabalho. 
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         CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 É no cotidiano profissional do Assistente Social que tem-se a oportunidade de 

debruçar-se no interior da dinâmica da sociedade capitalista. Tal sociedade carrega no bojo 

de seu processo histórico, peculiaridades distintas de outras formas societária. Por ter como 

pressuposto a desigualdade de classes, torna-se uma sociedade com grandes embates.  

  O Serviço Social por ser uma profissão socialmente determinada, carrega em suas 

configurações teóricas e metodológicas o estudo das características da sociedade 

capitalista. Trazendo de forma categórica os desdobramentos dessa sociedade como pode-

se observar nos argumentos tecidos neste trabalho. 

 Neste sentido, ao tratarmos da vida dos sujeitos marginalizados por suas condições 

de vidas, dicotomizadas dos padrões impostos pela sociedade capitalista, o que 

visualizamos é um trabalho conforme este foi apresentado. Uma análise critica, 

fundamentada pelo arcabouço teórico e metodológico da profissão, levando a oportunidade 

para os que se aproximam deste conteúdo critico e reflexivo, a vontade de mergulhar nos 

conhecimentos instigantes deste modelo societário. 

 Todavia, trazer a discussão da Educação Especial para o debate do Serviço Social 

foi mais um desafio, pois a questão educacional das pessoas com necessidades especiais, 

traz em seu curso histórico os embates característicos da sociedade capitalista.  

 Neste sentido, quando nos apropriamos do conteúdo histórico da Educação Especial 

no Brasil, teve-se a certeza que ao realizar-se, a pesquisa teríamos uma material com os 

subsídios necessários para avaliarmos nossas hipóteses. 

 Considerando que os resultados obtidos em nosso questionário permitiu uma análise 

da realidade do processo educacional das pessoas com necessidades especiais, inseridas 

nas escolas municipais de Rio das Ostras. 

 Os entraves que tivemos ao visitarmos as primeiras escolas para realização do 

questionário, no qual não fomos bem sucedidos, não deram o norte para a realização do 

mesmo, além do fortalecimento para conclusão de nossas hipóteses: Os professores da 

rede de ensino regular do município de Rio das Ostras, não estão capacitados para lidar 

com a inclusão dos alunos especiais, consequentemente, esses alunos enfrentam 

dificuldades para obter uma educação de qualidade. 

 A similaridade das repostas que obtivemos de nossas entrevistadas reforçaram 

nossa teoria, e corroboraram as questões que ainda permeiam a vida desses sujeitos. 

 A proposta do município em atender o processo educacional para alunos especiais, 

segundo a legislação vigente, ainda não traduz uma educação de qualidade, apesar das 

salas de recursos multifuncionais que as 16 escolas apresentam, com professores 

especializados para desenvolver as percepções cognitivas, seguindo as propostas da 
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Educação Inclusiva, no nosso entendimento demandam um aprofundamento ao que tange 

Educação Especial para todos. Pois segundo as informações levantadas nem todos os 

alunos estão inseridos nessas salas. Outro fator bem contundente em nossas analises foi o 

fato de perceber características terapêuticas nas salas de recursos multifuncionais, pois 

tivemos a oportunidade de ver uma em funcionamento.  

 Não resta duvida do avanço obtido na inclusão, apesar dos embates tecidos ate 

agora sobre o processo educacional dos alunos especiais de Rio das Ostras. Porém, esses 

esforços não devem ficar apenas em propostas, é necessário uma forte mobilização de 

todos os profissionais envolvidos no sentido de ampliar esse horizonte, para garantir uma 

educação para todos.   

 Os desafios diante das questões levantadas durante este trabalho, permitiu visualizar 

a importância do Serviço Social, como profissão partícipe na vida dos sujeitos 

marginalizados por não pertencerem a elite dominante, pois como bem debatido ao longo 

deste trabalho, esta é a sociedade que impera de forma impetuosa, já que o acumulo de 

riqueza que a mesma produz não produz uma vida digna e igualitária para todos. 

 

 

 
. 
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