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RESUMO 

 

 

A inclusão escolar é um tema atual que necessita de constantes debates e cobranças na esfera 

pública a fim de que se coloquem em prática os direitos já conquistados e de que se afirme a 

necessidade da conquista de outros. Um aluno com deficiência se encontra no processo de 

inclusão escolar quando a metodologia utilizada para a sua aprendizagem pode também ser 

utilizada para todos os outros da mesma turma e, assim, todos possam aprender ao mesmo 

tempo. A capacitação dos profissionais da educação e as condições físicas da instituição 

escolar ainda se encontram em situação precária, constituindo-se em fatores limitantes para a 

prática da inclusão escolar. Estes entraves têm sido temas de estudos nas áreas do Serviço 

Social, da Psicologia, da Pedagogia e das Ciências Sociais, sendo que, estando em uma 

instituição escolar, é o profissional do Serviço Social quem, por estar comprometido com a 

garantia de direitos, pode contribuir para a efetivação de uma educação igualitária para todos. 

 

Palavras-chave: inclusão escolar, Serviço Social, assistente social, capacitação profissional, 

políticas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

  

INTRODUÇÃO.........................................................................................................................7 

1. PROCESSOS DE EXCLUSÃO/INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA 

SOCIEDADE: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA............................................9 

1.1 DEFICIÊNCIA E ESTIGMATIZAÇÃO: DEFICIENTE OU DIFERENTE?...................10 

1.2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.............................15 

2. A INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO..................................................................................20 

2.1 DEMANDA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VIABILIZEM A EDUCAÇÃO PARA 

TODOS.....................................................................................................................................20 

2.2 A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

ESCOLAR................................................................................................................................26 

2.3 ALGUMAS TENDÊNCIAS ACERCA DA ACESSIBILIDADE ESCOLAR NO 

BRASIL....................................................................................................................................29 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................36 

REFERÊNCIAS......................................................................................................................38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUÇÃO  

 

A Inclusão Escolar foi escolhida como tema a partir de uma observação no campo de 

estágio, quando uma pessoa com deficiência auditiva, ao ser questionada como a educação 

poderia ser melhorada, respondeu que os alunos sem deficiência deveriam ter aulas de Libras, 

afim de que houvesse maior socialização na turma. A inclusão escolar é um assunto em voga 

e que precisa de debates constantes com o intuito de pôr em prática os direitos já conquistados 

através da conscientização social para uma maior cobrança na esfera política. É neste ponto 

que surgem questões sobre a capacitação dos profissionais de ensino, sobre a infraestrutura 

das escolas e a presença de materiais didáticos apropriados que atendam, ao mesmo tempo, às 

necessidades dos alunos com deficiência ou não. Outra questão a ser apresentada é que a 

matrícula em uma escola regular somente, não garante a inclusão dos alunos com deficiência. 

Responder a estas questões será o objetivo deste trabalho. A metodologia utilizada para o 

alcance destas questões ocorre através de pesquisa bibliográfica nas áreas de educação, 

política social, saúde e psicologia. Trabalhos de autores como Goffman, Aranha, Couto, 

Pessotti, Lanna Júnior e Castel, dentre outros, estão entre as referências teóricas que embasam 

o presente trabalho. 

 No capítulo 1, item 1.1, será apresentado o contexto histórico dos processos de 

exclusão e inclusão das pessoas com deficiência. Também, será abordada a estigmatização da 

deficiência, dando ênfase a uma abordagem goffmaniana. No item 1.2 faremos o registro de 

algumas leis que beneficiam os processos de inclusão, de socialização e de vários outros 

direitos reservados às pessoas com deficiência.  

No capítulo 2, serão abordados os aspectos mais específicos da Inclusão Escolar no 

Brasil. O leitor estará diante da forma como são tratadas as pessoas com deficiência e como 

esta varia conforme o contexto histórico, político, cultural e econômico de uma sociedade.  

 No Brasil muito se fala sobre inclusão escolar, mas verifica-se uma quase inexistência 

de profissionais da educação capacitados e escolas com infraestrutura para acolherem alunos 

com deficiência. Na grande parte das instituições de ensino, os alunos são tratados de forma 

homogênea, não sendo respeitada a individualidade física e intelectual de cada indivíduo. Para 

que a inclusão não permaneça na teoria, é necessária a presença de profissionais capacitados e 

constantemente atualizados quando o assunto é Educação. 

Ainda no mesmo capítulo 2 o leitor irá se defrontar com o porquê da inclusão escolar 

não estar atrelada somente ao fato de matricular um aluno com deficiência em uma escola 

regular. É preciso que este aluno aprenda tanto quanto os outros e se socialize. 
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 Durante o trabalho, muito será falado sobre a necessidade da capacitação profissional 

como meio de atender e explorar as individualidades de cada aluno. Como será possível 

perceber, esta capacitação é tarefa do Estado, embora não unicamente, o qual amplia ou reduz 

os programas sociais de acordo com o contexto político, econômico e social. E os programas 

sociais, no Brasil, muitas das vezes estão atrelados aos interesses políticos. Os programas e 

políticas públicas voltadas para a capacitação dos profissionais de ensino estão entre as 

questões que norteiam o presente trabalho. 

 A sociabilidade ocorre num ciclo cotidiano, como, também, no interior das 

instituições, seja no trabalho ou escola. A escola inclusiva tem uma poderosa ferramenta em 

seu papel formador de cidadãos: se a aprendizagem deve partir do cotidiano do aluno, do 

concreto para que seja alcançado o abstrato, desta forma, a inclusão permitirá que cada aluno 

perceba a diversidade na sociedade em que vive, aprendendo com as diferenças e, 

principalmente, respeitando-as. Desta forma, o futuro pode se tornar impactante com uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

 Ainda no capítulo 2, item 2.2, o presente trabalho irá discorrer sobre a importância do 

profissional do Serviço Social nas instituições escolares em um trabalho conjunto com os 

demais profissionais conectados à Educação. No item 2.3 serão apresentados e interpretados 

alguns dados importantes dos Censos de 2016 e 2017 realizados no Município de Campos dos 

Goytacazes/RJ e em outros Municípios e Cidades acerca do número de alunos, com 

deficiência ou não, matriculados nas instituições públicas e privadas. Igualmente, serão 

apresentados os dados referentes à acessibilidade das instituições escolares dos respectivos 

alunos. 
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1. PROCESSOS DE EXCLUSÃO/INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA 

SOCIEDADE: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA. 

 

 Podemos perceber que, durante a história, a atenção a pessoas com deficiências quase 

sempre seguiu acompanhada por processos de exclusão em diferentes épocas. Em Esparta, as 

crianças com algum tipo de deficiência eram consideradas sub-humanas, culminando quase 

sempre em sua eliminação ou abandono (ARANHA, 2001). Passagens bíblicas também fazem 

referências a cegos e leprosos e suas exclusões, principalmente destes últimos. Para Aranha 

(1995, p. 65): 

A deficiência foi atribuída ora a desígnios divinos, ora à possessão pelo demônio. 

Por uma razão ou por outra, a atitude principal da sociedade com relação ao 

deficiente era de intolerância e punição, representada por ações de aprisionamento, 

tortura, açoites e outros castigos severos. 

 Com o passar do tempo, pouca coisa mudou. Entretanto, na Idade Média, com o 

fortalecimento da Igreja Católica, já não mais era permitido eliminar crianças ou adultos com 

algum tipo de deficiência. Contudo, o processo de exclusão se manteve. As pessoas eram 

abandonadas à sua própria sorte e, quando sobreviviam, ocorria às custas da caridade e da 

benesse. Mas durante a Inquisição, os deficientes também costumavam ser levados à fogueira 

(CECCIM, 1997, p.28). No final da Idade Média, essa atitude tornou-se ainda mais incoerente 

e vacilante. Alguns enfermos mentais eram admitidos em hospitais para tratamento, enquanto 

que muitos “possessos” eram queimados como bruxos. Surgiram algumas atitudes benévolas, 

mas quando a psicopatia se tornou epidêmica, as correntes, flagelações e tições 

incandescentes passaram a ser os instrumentos para lidar com essa gente (TELFORD e 

SAWREY, 1988). 

 Segundo Castel (1998), no final da Idade Média começam a ser promovidas práticas 

de assistência às pessoas com deficiência. Esta assistência tratava de buscar entender como 

surgiu a deficiência, uma vez que a assistência não seria para todos. Um dos critérios era a 

inaptidão para o trabalho: a estes, a assistência era fornecida, pois, eram incapazes de se 

manterem vivos por eles mesmos. Para Castel (1998), no final do século XVIII “a prática da 

caridade se torna uma espécie de serviço social local para o qual colaboram todas as 

instâncias responsáveis pelo bom governo da cidade”. 

 A partir do Século XVI, a deficiência começa a ser encarada como um problema 

médico. De acordo com Pessotti (1984), as primeiras ideias de que a deficiência não estava 

ligada a fatores demoníacos partiram dos médicos Paracelso e Cardano. Para estes, a 

deficiência era vista como uma necessidade de tratamento e complacência. Contudo, a 
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inclusão de pessoas com deficiência em escolas e no trabalho ainda iria requerer muitos anos. 

Desta forma, a solução para o problema foi: “a opção intermediária é a segregação: não se 

pune, nem se abandona o deficiente, mas também não se sobrecarrega o governo e a família 

com sua incômoda presença” (PESSOTTI, 1984).  

 Para Sassaki (1999) há um esforço para a inclusão do deficiente desde que este esteja, 

de alguma forma, capacitado a superar barreiras físicas e atitudinais, o que exclui 

completamente a necessidade de uma sociedade ativa. 

 Na década de 1960, no Brasil, as práticas assistencialistas às pessoas com deficiência 

começaram a ser questionadas e, segundo Aranha (2001), deu-se início a um forte 

questionamento para a desinstitucionalização das pessoas com deficiência para a integração à 

sociedade e ao mercado de trabalho. 

 Em 1981, a ONU propôs que fosse o Ano Internacional das Pessoas Deficientes o que 

acendeu uma chama para uma sociedade inclusiva de forma binária: a sociedade se adapta 

para a inclusão destas pessoas e estas procuram assumir seus papeis na sociedade. Seria uma 

soma de esforços bilaterais para tentar resolver os problemas acerca da inclusão (SASSAKI, 

1999). 

 Atualmente, se por um lado encontramos pessoas com deficiência em processo de 

inclusão de forma mais ampla, ainda encontramos práticas de exclusão social onde o 

indivíduo fica por toda a vida confinado em casa, apenas no convívio com a família ou 

institucionalizado. Ademais, ainda estamos vivenciando práticas assistencialistas (BATISTA, 

2003). 

Os debates sobre a inclusão social das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, por exemplo, são acompanhados por um crescente movimento de discussão, 

amparado no Brasil pela constituição de 1988, que assegura direito de igualdade a essas 

pessoas. Tais discussões vêm ganhando cada vez mais espaço tanto no meio acadêmico como 

no midiático, suscitando assim a necessidade por mais estudos para a análise da temática 

(VIOLANTE e LEITE, 2011). 

 

1.1 Deficiência e Estigmatização: deficiente ou diferente? 

 

 O termo estigma foi criado pelos gregos e se referia a sinais físicos através dos quais 

procurava-se algo de extraordinário ou não sobre o aspecto moral de alguém (GOFFMAN, 

1988). Inicialmente, eram marcas feita com cortes ou fogo na pessoa para que todos 

soubessem que a pessoa era um escravo, traidor, criminoso, etc. Um exemplo recente na 
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história da humanidade foi o apartheid na África do Sul: uma segregação racial, sobre o qual 

pode-se dizer que os negros foram violentamente estigmatizados. 

Segundo Goffman (2004), o termo estigma é usado em referência a um atributo 

depreciativo diante de uma “situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação social 

plena”. 

 Segundo Aguado Diaz (1995), apesar de ter uma variação no tratamento dado às 

pessoas com deficiência, sempre houve uma constante: a marginalização. E, mesmo nos dias 

atuais, as pessoas com algum tipo de deficiência recebem tratamento com codinomes 

pejorativos (CAMPOS, 2008). 

 As pessoas estigmatizadas podem interiorizar este tratamento para servir de escudo 

contra as suas dificuldades. Para Goffman: 

A criatura estigmatizada usará, provavelmente, o seu estigma para “ganhos 

secundários”, como desculpa pelo fracasso a que chegou por outras razões [...] O 

estigmatizado pode, também, ver as privações que sofreu como uma benção secreta, 

especialmente devido à crença de que o sofrimento muito pode ensinar a uma pessoa 

sobre a vida e sobre as outras pessoas (1988, p.20). 

 Uma forte manifestação da estigmatização se apresenta sob a forma de piedade, o que 

pode ser interpretado pela pessoa com deficiência como imperfeição, desvantagem e 

desvalorização (PAIVA E GOELLNER, 2008). 

Atualmente, os estudiosos não fizeram muito esforço para descrever as condições 

estruturais do estigma. As preconcepções são transformadas em expectativas e exigências de 

forma rigorosa. Desta forma, incluímos os sujeitos em categorias extremas como má, perigosa 

ou fraca. Essas características atribuídas são chamadas de estigmas. 

De acordo com a microssociologia goffmaniana, “a pessoa estigmatizada aprende 

e incorpora o ponto de vista dos normais, adquirindo, portanto, as crenças da sociedade mais 

ampla em relação à identidade e uma idéia geral do que significa possuir um estigma 

particular.” (GOFFMAN, 1988). 

Segundo Goffman (1988), estigma deve ser entendido como uma característica que 

deprecia o sujeito a tal ponto que o conduz ao descrédito intensamente no meio social.  O 

indivíduo estigmatizado é considerado defeituoso e em situação de desvantagem em relação 

às demais pessoas. Para Goffman (1988), “um atributo que estigmatiza alguém pode 

confirmar a normalidade de outrem, portanto, ele não é, em si mesmo, nem honroso nem 

desonroso”. Ainda, a pessoa estigmatizada é vista pela sociedade como um ser humano 

normal pertencente a uma sociedade, no entanto, precisa afirmar a diferença como, por 

exemplo, ocorre nos movimentos inclusivos. Muitas vezes, estes movimentos inclusivos 

sofrem descrédito por parte da sociedade devido ao preâmbulo constitucional do princípio da 
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igualdade, o qual nem sempre é corretamente assimilado: “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 

(...)” (BRASIL, 1988). 

 A sociedade com seus valores cria estereótipos de perfeição fazendo com que o 

estigma comumente seja representado como algo maléfico e que precisa ser combatido a 

qualquer custo. O histórico sociocultural de cada sociedade vai definir a variação e 

intensidade dos processos de estigmatização.  

 Para muitos cientistas sociais, a escola deveria ser o lugar adequado para os processos 

de desestigmatização e inclusão. Ao lado da Convenção de Direitos da Criança (1988), a 

Declaração de Salamanca (1994) é considerada um dos principais documentos mundiais que 

visam a inclusão social. A Declaração de Salamanca sobre Princípios Políticas e Práticas em 

Educação Especial, formulada na Espanha, reforça a necessidade da criança com deficiência 

ser educada em escola regular e com a pedagogia voltada para a criança. Segundo a 

Declaração de Salamanca “as escolas regulares são os meios mais capazes para combater as 

atitudes discriminatórias, criando sociedades mais abertas e solidárias, construindo uma 

sociedade inclusiva” (p. 10). 

 No século XIX, o Brasil deu um grande passo na inclusão de pessoas com deficiência 

quando instituiu uma educação especial para cegos e surdos em instituições próprias, sendo, 

também introduzido o Sistema Braille de leitura para cegos (LANNA JÚNIOR, 2010). 

 Já no início do século XX, as crianças com deficiência mental (hoje deficiência 

intelectual) passaram a estudar em escolas especiais como as Associações Pestalozzi e nas 

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Nas décadas de 1950 e 1960, por 

iniciativa não governamental, foram criados centros de reabilitação para as pessoas com 

deficiência devido às epidemias de poliomielite.  

 De acordo com a Enciclopédia Jurídica da PUCSP (2017), a Constituinte de 1967 usou 

o termo “excepcional”. Uma Emenda numerada como 12 procurou trazer novos direitos e 

usou o termo “deficiente”. Entretanto, esta Emenda não foi incorporada ao texto, o que de fato 

caracteriza como o grupo de pessoas com deficiência eram vistas na época. 

 Nas últimas décadas do século XX, mais precisamente nas décadas 1970 e 1980, o 

cenário brasileiro era de recessão, inflação, início do desmonte trabalhista e desvalorização da 

nossa moeda. Tais questões agravaram as múltiplas faces da questão social, ampliando-se a 

exclusão social, dificultando o acesso à saúde, educação e habitação principalmente. 
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 Com a abertura política, os movimentos de pessoas com deficiência construíram 

pautas de reinvindicações de direitos. Já no 1º Encontro, apresentou o sentimento de 

pertencimento a um grupo. Segundo Figueira (2008): “se até aqui a pessoa com deficiência 

caminhou em silêncio, excluída ou segregada em entidades, a partir de 1981, Ano 

Internacional da Pessoa Deficiente, promulgado pela ONU, passou a se organizar 

politicamente”. 

O movimento passou a exigir direitos sociais, políticos econômicos e civis (GARCIA, 

2011). A legislação brasileira destinada aos direitos das pessoas com algum tipo de 

deficiência é considerada avançada em relação à maior parte dos outros países (MAIOR, 

2010). Segundo o mesmo autor, "na Constituição Federal (BRASIL, 1988) estão os direitos 

específicos do segmento distribuídos em vários artigos. A política de inclusão, acessibilidade, 

garantias 3 para surdos, cegos e pessoas com baixa visão têm leis próprias. Outra parte 

importante dos direitos está inserida, de forma transversal, na legislação geral da saúde, 

educação, trabalho, proteção social, cultura, esporte, etc.  As leis mais recentes apresentam o 

recorte da pessoa com deficiência, como, por exemplo, a acessibilidade nos programas 

habitacionais públicos e a política de mobilidade urbana".   

 Em épocas de crise, a política neoliberal passa a colocar a assistência de forma 

seletiva, segundo Leone (1999, p. 184): 

A perspectiva da Assistência como uma volta ao atendimento somente aos pobres 

tem essa conotação porque nessas concepções a pobreza estrutural não existe. O que 

se afirma é a concepção do pobre como indivíduo que não acertou na vida e que, 

como tal, deve ser atendido, pois é uma exceção no jogo equilibrado do mercado. 

Por isso pode ser atendido localmente, por iniciativa privada, não lucrativa e 

voluntária. 

 Estrategicamente, o Estado apresenta a política de assistência social de forma 

paternalista, com uma ajuda aparente, pontual e personalizada a grupos mais vulneráveis. 

 Com o intuito de transformar esse quadro, foi sancionada a Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993), a qual aponta definições e objetivos 

da Política de Assistência: 

Art. 1º - A assistência social direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais realizada através 

de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir 

o atendimento das necessidades básicas. 

Art. 2º A Assistência Social tem por objetivos:  

I – A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e a velhice; 

II – O amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III – A promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV – A habilidade e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária; 
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V – A garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. (BRASIL, 1993) 

 Os parágrafos IV e V do artigo 2º da LOAS apresentam-se direcionados às pessoas 

com deficiência, mas é importante deixar claro a importância de não limitar a assistência 

apenas às garantias de seguros sociais, mas a criação de ações que promovam a ruptura dos 

estigmas e preconceitos para a pessoa com deficiência. Desta forma, Ferreira (1998, p. 33) 

afirma: 

A lei orgânica da assistência social é o instrumento legal que orienta as 

transformações que devem ser postas em prática a fim de materializar os direitos 

reconhecidos, assim como reorganizar o campo assistencial [...] Esta possui, assim, 

um significado à política assistencial pública assistemática, descontínua e inócua e 

indica os caminhos para a construção de uma política de assistência social que possa 

dar respostas mais efetivas e sistemáticas à questão da miséria e da pobreza que, no 

Brasil, assume proporções dramáticas. 

 Os usuários da assistência social são definidos pela LOAS como aqueles que dela 

necessitarem, aqueles que se encontram fora dos canais correntes de proteção pública como o 

trabalho. Diante do desemprego estrutural e da redução das proteções sociais decorrentes do 

trabalho, a tendência é a ampliação dos que demandam o acesso a serviços e benefícios da 

assistência social. Diante desse quadro, observa-se que está em curso um processo que 

pressiona o Estado a ampliar suas políticas sociais para incorporar novos contingentes 

populacionais nos serviços e benefícios públicos (COUTO et al., 2014). 

O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pelo Decreto 

5.296/04, define deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que resulte em incapacidade ou altere o desempenho de 

atividades em geral. A dificuldade de comunicação pode ser um motivo desencadeante de 

estresse no trabalho, tendo-se em vista que alguns não aprenderam a ler e a escrever, nem 

todos fazem leitura labial, ficando restrito à comunicação por libras. É preciso treinar estes 

jovens pois a inserção imediata no mercado de trabalho pode ser motivo de estresse laboral, 

estresse que pode acometer qualquer outro profissional. A comunicação é um fator 

preponderante nas relações de trabalho. Dessa forma, impera a necessidade de qualificar, 

também, a sua forma de se comunicar. 

Para um maior sucesso na inserção de pessoas com deficiência auditiva e intelectuais 

seria implementar a disciplina de libras nas escolas formais e expandir os cursos avulsos para 

que as pessoas se comuniquem melhor com funcionários com deficiência, como também 

palestras com o intuito de conscientizar que a pessoa com deficiência intelectual também pode 

exercer atividade laborativa, dentro das suas limitações e, finalmente, compreendam que a 

deficiência não pode ser um motivo de exclusão e tampouco de estresse. 
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 As ações do assistente social no campo da assistência, como efetivação da LOAS e a 

saúde mental se ampliaram, significativamente, no sentido de facilitar os processos de 

organização social da população e intervir diretamente em ações educativas voltadas para a 

consolidação da cidadania (BELTRAMIN e GÓIS 2012). 

O Serviço Social desenvolve atividades sócioeducativas e culturais, visando a inclusão 

social das pessoas com algum tipo de deficiência e seus familiares, que vão desde orientações 

sociais, consultas e pareceres que possam contribuir com a inserção do paciente em 

programas e projetos sociais para que possam exercer a cidadania. Segundo Pereira (2000, p. 

254), o assistente social deve agir da seguinte forma em relação aos usuários com deficiência 

intelectual: 

É importante que os profissionais da área de saúde mental, de modo especial os 

assistentes sociais em sua intervenção junto à família, atentem para esta realidade, 

para que propiciem àquela possibilidades de superar as dificuldades vividas no 

convívio com o membro portador de transtorno mental, dividindo com eles o tempo 

de cuidar, através da oferta de serviços de atenção psicossocial diário, 

oferecendo-lhe o apoio necessário dos serviços para lidar com o estresse do cuidado 

e convidando-o a participa da elaboração dos serviços e de sua avaliação (e aqui não 

só a família, como também os próprios usuários). 

O assistente social está comprometido com a construção da inserção social, equidade e 

integralidade, visando os princípios da cidadania, objetivando minimizar o preconceito sobre 

as pessoas com deficiência. Os serviços assistenciais buscam promover não somente a melhor 

qualidade de vida às pessoas deficientes no âmbito social e comunitário, mas também no 

âmbito familiar. 

 

1.2 A Pessoa com Deficiência e a Legislação Brasileira 

 

 A busca pelo reconhecimento da necessidade de regulamentar a igualdade social, fez 

com que benefícios e leis fossem criados, beneficiando as pessoas com deficiência. 

Destacamos, abaixo, algumas delas. 

 

 Lei 8.742/1993 - Benefício da Prestação Continuada (BPC) 

Este benefício foi instituído pela Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 

(posteriormente alterada pelos Decretos nº 6.214/2007 e nº 6.564/2008, além das Leis nº 

12.435 e 12.470, ambas de 2011).  É a garantia ao direito de receber um salário mínimo por 

mês, quando na impossibilidade de exercer alguma atividade remunerada ou na 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assistência-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/94480/decreto-6214-07
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93185/decreto-6564-08
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028278/lei-12435-11
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1030015/lei-12470-11
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impossibilidade da manutenção pela família. Para ter direito, é necessário que a renda por 

pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Por se tratar de um 

benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito. No entanto, 

este benefício não paga 13º salário e não deixa pensão por morte. 

É um benefício não contributivo, ou seja, não está atrelado à relação de trabalho. O 

BPC é um direito também de idosos que não tenham meios para a sua manutenção. 

“Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família 

cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo” (BRASIL, 

1993). 

 

 Lei 7.853/1989 e Decreto 3.298/1999 

 Esta talvez seja a Lei mais importante para as pessoas com alguma deficiência, pois 

estabelece normas gerais para assegurar às pessoas com deficiência seus direitos e sua efetiva 

integração social. Esta Lei contempla as seguintes áreas de atuação: Educação, Saúde, 

Formação Profissional e do Trabalho, Recursos Humanos e Edificações 

(www.planalto.gov.br). 

 Visa promover uma completa integração da pessoa com deficiência à sociedade. 

O Decreto 3.298/1999 regulamenta a Lei 7.843/1989 e , em seu Art. 2º dispõe: 

Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência 

social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, 

ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e 

das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. (www.câmara.gov.br) 

 

O Decreto supracitado elaborou a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (PNIPPD), a qual consiste em um conjunto de orientações 

normativas que visam assegurar às pessoas com deficiência os seguintes direitos: “educação, 

saúde, trabalho, desporto, turismo, lazer, previdência social, assistência social, transporte, 

acesso à edificação pública, habitação, cultura, amparo à infância e à maternidade, e de outros 

que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 

econômico” (SILVA et al., 2012). 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
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 Lei 8.160/1991 

A Lei 8.160/1991 dispõe sobre as pessoas com deficiência auditiva e torna obrigatória 

a colocação do “Símbolo Internacional de Surdez”, de forma visível, nos locais que permitam 

utilização, circulação e acesso por pessoas com deficiência auditiva, não sendo permitida a 

alteração do símbolo. 

Este mesmo símbolo de identificação deve ser colocado nos carros de condutores com 

a citada deficiência, a fim de informar aos demais condutores que aquele veículo está sendo 

conduzido por uma pessoa com deficiência auditiva. 

Esta Lei deixa claro que é permitida às pessoas com deficiência auditiva a aquisição da 

Carteira Nacional de Habilitação, mediante as provas e testes. 

 

 Lei 8.213/1991 

 A Constituição de 1988, em seu Art. 37, inciso VIII determina que “A lei reservará 

percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os 

critérios de sua admissão”. 

A Lei 8.213/1991 trouxe obrigatoriedade de admissão na esfera privada, resguardando 

a relação entre o número de funcionários da empresa e a porcentagem de funcionários com 

deficiência que ela é obrigada a contratar, fixando os seguintes percentuais: "A empresa com 

100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco 

por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 

deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: até 200 empregados: 2%; de 201 a 500 

empregados: 3%; de 501 a 1.000: 4%; de 1001 em diante: 5%” (BRASIL, 1988). 

 

 Lei 8.899/1994 e Decreto 3.691/2000. 

 A Lei 8.899/1994 garante o passe livre às pessoas com deficiência, comprovadamente 

carentes, no sistema de transporte livre interestadual (www,planalto.gov.br). É importante 

frisar que esta Lei faz um recorte: pessoas com deficiência comprovadamente carentes. 

 O Decreto 3.691/2000 regulamenta a Lei 8.899/1994. Com este Decreto, as agências 

permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual devem reservar, em cada veículo, 

dois assentos para as pessoas beneficiadas pela Lei 8.899/1994. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8160.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8899.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3691.htm
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 Lei 10.098/2000 e Decreto 5.296/2004 

 A Lei 10.098/2000 é conhecida com a Lei da Acessibilidade. De acordo com o 

capítulo I, Art. 10 

[...] esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no 

mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e 

de comunicação. (BRASIL, 2004) 

 O Decreto 5.296/2004 Regulamenta a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 e 

garante a prioridade de atendimento às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

 Lei 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão) 

 Configura o Estatuto da Pessoa com Deficiência. As normas brasileiras, permeadas 

por decisões judiciais, foram trazidas a partir de uma Convenção da ONU. Essas novidades 

foram incorporadas ao sistema normativo brasileiro. O objetivo deste Estatuto foi a aplicação 

de forma mais direta dos ditames convencionais que podem aparecer de baixa eficácia 

(ENCICLOPÉDIA JURÍDICA PUCSP, 2017). 

 A acessibilidade começa a tomar forma: 

A lei, dando especificidade à Convenção, cuidou da acessibilidade no Título III, a 

partir do art. 53. O capítulo primeiro cuida das disposições gerais; o capítulo 

segundo trata do acesso à informação e a comunicação, deixando claro que não se 

está falando apenas de acessibilidade física; o capítulo III fala de tecnologia assistiva 

e, por fim, o capítulo IV, trata do direito de participação na via pública e política, 

deixando claro, portanto, que tal direito é uma decorrência da acessibilidade. 

Portanto, sem acessibilidade, não há participação política e nem na vida pública. 

Trata-se, como já anotado, de direito fundamental instrumental. 

 Podemos, então, raciocinar que a acessibilidade deve abranger todos os contextos da 

vida humana e de forma universal. Devem ser contempladas não somente as pessoas com 

deficiência, mas também as pessoas superdotadas. É o resultado de uma luta, ainda em voga, 

por uma sociedade de oportunidades iguais e constantes. 

De acordo com a ONU, qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou 

parcialmente, as necessidade de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma 

deficiência congênita ou não, em suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais é 

considerada com deficiência.  

É um assunto em voga e que vem ganhando avanços no Brasil e no mundo, ganhando 

mais destaque nos últimos 15 anos principalmente no que tange o acesso à cultura 

(MAZZOTTA e D’ANTINO, 2011). O preconceito ainda é grande em pleno século XXI, 

encarando a deficiência como incapacidade. As pessoas com deficiência são capazes de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
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interagir socialmente. Contudo, muitas vezes, a sociedade impõe barreiras que estão centradas 

nos indivíduos e não em suas habilidades (GUEDES, 2007). São chamadas de barreiras 

atitudinais. 

 A acessibilidade, segundo Lima e Silva (2013), é um direito universal baseado no 

princípio da igualdade e está solidificado nos Direitos Humanos e pela Constituição de 1988, 

além de várias outras leis, as quais garantem a dignidade a todas as pessoas. 

Quanto mais as pessoas com deficiência permanecerem em ambientes que lhes 

restrinjam o desenvolvimento, mobilidade e acesso aos serviços, elas se encontrarão em 

situação de desvantagem na sociedade no que tange a uma vida plena e autônoma (AMARAL, 

et al., 2012). 

Quando se reconhece e se respeita as limitações das pessoas e a diversidade a 

sociedade tende a ser menos excludente. 
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2. A INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO 

 A inclusão escolar tem como preceito não só garantir o acesso das pessoas com 

deficiência às escolas, mas, sobretudo viabilizar a permanência destes alunos nas instituições 

escolares, respeitando as limitações de cada um deles. Requer uma abordagem pautada na 

heterogeneidade, considerando que cada aluno possui características, interesses, motivações e 

experiências pessoais únicas, como também, seu próprio ritmo de aprendizagem. 

 

2.1 Demanda de políticas públicas que viabilizem a educação para todos 

 

A educação é um processo contínuo e visa a formação integral do ser humano. De 

acordo com os itens 1,2 e 3 do artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos verifica-se que  

Entender a educação como direito humano diz respeito a considerar que as pessoas 

se diferenciam dos outros seres vivos por uma característica única do ser humano: a 

habilidade de produzir conhecimento e, por meio dele, transformar, organizar-se e 

rever valores. Nesse sentido, fica claro que a educação tem um papel fundamental 

para criar uma cultura de respeito à vida e à dignidade humana, combatendo 

preconceitos e a discriminação. (BRASIL/SEDH 2008, p. 2) 

 De acordo com a Lei n. 9.394/96 (BRASIL, 1996), Art 58º, a Educação Especial é 

uma modalidade de educação e deve ser oferecida principalmente na rede regular de ensino, o 

que vai ao encontro das normas colocadas na “Declaração de Salamanca”. Alguns pontos 

importantes deste documento: 

- toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de 

atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 

- toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas; 

- sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam 

ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais 

características e necessidades; 

- aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 

regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, 

capaz de satisfazer tais necessidades; 

- escolas regulares, que possuam tal orientação inclusiva, constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, 

tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 

eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 

Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles: 

- atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus 

sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, 

independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais; 

- adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, 

matriculando todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes 

razões para agir de outra forma (http://unesdoc.unesco.org). 
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A inclusão assume atos como a aprendizagem, participação e interação com outros 

estudantes. Contudo, ainda há muito o que se fazer no que tange ao preparo dos professores 

para receberem um aluno com algum tipo de deficiência (VITALIANO, 2007; HUMMEL, 

2007). Desta forma, torna-se necessário articular ações que objetivem o preparo dos 

professores e demais profissionais da área de inclusão. 

Segundo Eidelwein (2005), na década de setenta tentou-se construir uma pedagogia 

universitária, mas o enfoque era tecnicista enfatizando o que fazer e deixando à margem a 

reflexão do por que fazer. 

Na inclusão presume-se que esteja havendo interação com os alunos normotípicos. 

Esta interação deve acontecer na sala de aula, nas atividades extraclasse e nos horários de 

intervalo entre as aulas. Sem esta interação, o aluno com deficiência será estigmatizado e 

continuará no processo de exclusão. Também, os horários entre as escolas regulares e 

especiais devem ser compatíveis. Importante lembrar que a principal característica da inclusão 

é que todos os alunos aprendam juntos. 

 O processo de inclusão deve envolver os alunos, os familiares, os profissionais da 

educação, funcionários da escola e todas as atividades como festas comemorativas. É um 

processo complexo e que envolve a interação de todas as partes, não sendo aceita uma visão 

simplista como colocar pessoas com deficiência em meio aos que não têm. É necessário que 

haja não só a compreensão e sensibilização da comunidade escolar, mas também da 

comunidade como um todo. Entretanto, 

[...] trabalhar com todos os alunos, no mesmo espaço, ainda que em cooperação com 

a educação especial e outros técnicos, não é uma tarefa linear que possa ser 

implementada sem uma resguarda de suporte que ajude à reflexão sobre o processo. 

Na ausência de apoio às dificuldades que vão sentindo, as escolas vão respondendo 

como sabem e como podem a populações cada vez mais diversificadas, como 

resultado da emigração que tem havido nos últimos anos. Encontrar, no mesmo 

espaço, crianças portuguesas, brasileiras, orientais, africanas, da Europa de leste, 

algumas das quais não falam português, é uma situação comum. Responder a estes e 

àqueles que de entre estes têm necessidades educativas especiais, numa perspectiva 

de educação inclusiva, sendo um desafio que indiscutivelmente contribui para a 

melhoria do ensino, é uma competência indiscutivelmente difícil. (SILVA, 2007). 

 As aulas devem contemplar todos os ritmos de aprendizagem a fim de que a todos seja 

garantida a qualidade de ensino. Dessa forma, não é difícil compreender a constante 

necessidade de atualização e aperfeiçoamento pedagógicos dos profissionais da educação. 

Tesini e Manzini (1999) alertam sobre a capacitação dos professores para uma pedagogia que 

alcance as necessidades de cada criança. 

 Segundo Faleiros (2001), as escolas apresentam um déficit pedagógico para a inclusão 

de alunos com necessidades educacionais. O mesmo autor afirma que alunos adequadamente 
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incluídos apresentam ganhos em relação à aprendizagem e à socialização. Para Mattos (2000), 

não há um trabalho participativo entre educadores e família, o que compromete ainda mais o 

paradigma da inclusão. 

Outro fator a ser (re)pensado é a estrutura física das escolas. Acessos com rampas, 

portas e banheiros apropriados para pessoas com deficiência física ou que fazem uso de 

cadeiras de rodas, elevadores. Hemmingson e Borell (2001), em sua pesquisa acerca da 

estrutura física das escolas necessárias para a inclusão de alunos com deficiência, concluíram 

que, mesmo as atividades ao ar livre, as escolas não conseguem promover a participação de 

todos os alunos com necessidades educacionais. 

 Um grande passo a ser conquistado é a aceitação pelos alunos que não possuem 

deficiência. Diferentes pesquisas têm demonstrado diferentes opiniões entre os alunos não 

portadores de necessidades especiais acerca daqueles que possuem. 

Batista (2001) pesquisou a aceitação de alunos do segundo ano do Ensino 

Fundamental com deficiência intelectual pelos alunos sem deficiência. Verificou que os 

alunos sem deficiência têm dificuldade em conviver e aceitar os alunos com deficiência, o que 

revela que estes últimos são aceitos com menos frequência e com menos interação com o 

restante do grupo, passando a maior parte do tempo sozinhos ou isolados. Um estudo 

desenvolvido por Cambra (2002) revelou resultados que corroboram com o estudo anterior. 

Segundo o estudo de Cambra (2002) os alunos sem deficiência revelam que os alunos com 

deficiência auditiva poderiam ter um melhor rendimento em uma escola especial para pessoas 

com deficiência auditiva, resultado que sugere falta de preparo e adequação dos profissionais 

de ensino para uma inclusão verdadeira. 

 Este tópico traz um recorte das políticas sociais voltadas para a diversidade no que 

tange à inclusão de pessoas com deficiência na educação. 

 A Constituição Brasileira traz o princípio da igualdade entre os cidadãos. Este 

princípio visa garantir que todos tenham iguais oportunidades, mas, a olho, o que vemos são 

pessoas sendo diferenciadas por gênero, raça, etnias, dentre outras classificações. É dever do 

Estado fazer com que as pessoas em situação de exclusão tenham iguais oportunidades. O 

mesmo é válido para as pessoas com deficiência. 

 Quando o princípio da igualdade é desprezado, acaba-se reforçando os 

particularismos. O desprezo por este princípio também se constitui uma tática política, a qual 

visa impedir oportunidades iguais para grupos diferentes (BOSCHETTI et al 2010). 

Com um pensamento e atitudes vivenciadas no neoliberalismo, a tendência é, sem 

dúvida, a restrição de direitos, o que tenta ser compensado com decisões pontuais e 
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compensatórias. De acordo com Barros (2015), há uma grande distância entre o que existe na 

lei e o ambiente escolar para a inclusão. Ainda, que os efeitos da globalização e suas 

propostas neoliberais impeçam um atendimento de qualidade às pessoas com deficiência, o 

que dificulta o processo de inclusão. 

 É possível que assim seja explicada a falta de condições estruturais das escolas e o 

despreparo dos profissionais de ensino para atender estudantes com algum tipo de deficiência. 

O despreparo dos profissionais de ensino no processo de inclusão escolar é um dos fatores 

cruciais para uma inclusão efetiva (VITALIANO 2007). Tais autores ressaltam a necessidade 

da formação continuada destes profissionais, a fim de conseguir que a demanda seja atendida. 

É muito importante a formação de uma equipe multidisciplinar para a construção e efetivação 

de estratégias que objetivem que todos os alunos, em sua diversidade, recebam um ensino que 

alcance a todos. 

 Explica, ainda, o aumento do Terceiro Setor na substituição das políticas públicas, 

assumindo uma condição de “alternativa eficaz” (BEHRING e BOSCHETTI, 2011). É um 

retorno das faces tradicionais do poder como as práticas minimalistas e pontuais, clientelismo 

e favor. 

 As condições para que ocorra a igualdade de oportunidade ocorre de forma superficial 

nos debates da ação política (BEHRING e BOSCHETTI, 2011), principalmente em um 

período de encolhimento de direitos. 

 Para que o papel da inclusão se cumpra de modo eficiente é preciso um maior impacto 

das políticas públicas em andamento e superar a dinâmica conflitiva dos interesses políticos e 

privados diversos (BONETI, 2000). Segundo o mesmo autor, a escola é vista como uma 

instituição encarregada de promover a inclusão e diminuir a exclusão. E o faz mesmo sob 

pressão, buscando espaço para a contestação da ordem dominante, buscando a superação. 

Desta forma, é possível compreender o compromisso da escola em lidar com uma realidade 

paradoxal, duas realidades contraditórias. 

 As diferenças socioeconômicas, culturais e políticas de cada região interferem 

diretamente na execução e demandas das políticas públicas voltadas para a área da Educação. 

Esta realidade precisa ser desmascarada a fim de que toda a sociedade tome consciência da 

intensa busca pela inclusão de pessoas com deficiência no sistema escolar. Vale ressaltar que 

a inclusão não ocorre apenas no fato de matricular um estudante com alguma deficiência uma 

escola regular. A inclusão ocorre quando este aluno aprende junto e ao mesmo tempo com os 

alunos sem deficiência. 
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 Para Carvalho (2006), a condição principal para fazer acontecer uma política 

educacional é a convicção que a escola deve refletir uma condição do mundo real, um mundo 

com suas diferenças, com sua diversidade. Laplane (2006), em seus estudos, apontou que, 

apesar da aquisição de direitos, são inúmeras as dificuldades para que estes direitos adquiridos 

sejam colocados em prática. A prática encontra-se comprometida por aspectos culturais e 

sociais, interferindo na viabilidade da proposta. 

 É possível que em vários pontos as diretrizes estejam sendo bem atendidas. Contudo, 

os recursos utilizados, como a capacitação profissional, ainda sejam insuficientes no sentido 

de contemplar a Educação Especial (LAPLANE, 2006). 

 Diante do exposto, é possível identificar vários fatores, além de questões 

administrativas e pedagógicas, que precisam ser contornados como os modelos social e 

econômico de educação e a participação da sociedade. 

 O direito à educação inclusiva, historicamente, encontra-se atrelado à lutas por direitos 

civis. De acordo com Martins (1997) a estrutura de nossa sociedade, apesar de toda luta, ainda 

é a responsável pelos processos de exclusão. Além disso, à medida que a escola vai incluindo 

os sujeitos, antes segregados, o sistema escolar vai se tornando dual, ou seja: escolas para 

pobres (públicas) e escolas para ricos (privadas). 

 Luckesi (2008) aponta as preocupações dos alunos, professores, pais e das escolas 

quando o assunto é inclusão. Segundo o autor, as preocupações estão voltadas para o próximo 

ano de escolaridade. Desta forma, para a escola a preocupação reside nos índices de 

aprovação ou retenção; para os responsáveis, que seus filhos avancem nas etapas escolares; 

para os alunos, na preocupação pela aprovação; e para os professores, reside na preocupação 

com as disciplinas dos alunos, fortalecendo a sua autoridade por meio de ameaças. O 

professor precisa estar capacitado não só intelectualmente, mas também psicologicamente 

para mudar a sua forma de ensinar e adaptar o que vai ensinar. 

 Para Luckesi (2011), a avaliação é “uma atribuição de qualidade com base em dados 

relevantes da aprendizagem dos educandos, para uma tomada de decisão”. Verifica-se, então 

uma distância do objetivo real das avaliações: as notas não traduzem o aprendizado da 

subjetividade vivenciada no cotidiano, mas sim, de uma realidade concreta, já posta. 

Collares e Moyses (1995) destacam que a realidade parece ser muito diferente da 

ideal. Há resistência de professores e direções com muita frequência para receber alunos com 

deficiência. Os autores ainda afirmam que a situação se agrava com o sentimento de 

desvalorização dos profissionais de ensino já cansados pelos baixos salários. 
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Uma escola inclusiva tem um Projeto Político Pedagógico voltado para este perfil. 

Projeto Político Pedagógico (PPP) “é um instrumento que reflete a proposta educacional da 

escola. É através dele que a comunidade escolar pode desenvolver um trabalho coletivo, cujas 

responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para execução dos objetivos 

estabelecidos” (WWW.INFOESCOLA.COM). O PPP deve estar estreitamente atrelado ao 

cotidiano escolar. É através do PPP que reconhecemos a escola que queremos, seu corpo 

docente, comunidade e sociedade ao redor. As práticas bem sucedidas neste cotidiano envolve 

um PPP bem elaborado e seguido. Este Projeto deve ter um caráter democrático a fim de que 

a escola esteja engajada em um processo de formar para a cidadania. Em uma gestão 

democrática, toda comunidade, dentro e fora da escola, tem voz e, principalmente, seus 

direitos assegurados. Sendo assim, a diversidade entre os alunos deve ser contemplada. 

 Cada aluno é único, sendo preciso observar esta singularidade e legislação para uma 

inclusão efetiva. Para Carvalho (2006), é indubitável que a Educação Especial ter sido sempre 

vista somente para atender a uma clientela com deficiências e suas sequelas. Em 1996, é 

sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 a qual começa a 

apontar novas direções para a Educação Especial. Especiais passam a ser as alternativas e 

estratégias que a escola precisa ter para o atendimento e aprendizagem de qualquer aluno, de 

forma a remover qualquer obstáculo para a aprendizagem (CARVALHO, 2006). Dessa forma, 

a ideia do termo “Especial” deixa de ser atribuído ao aluno e vincula-se à Educação, 

entendendo-se 

por Educação Especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo 

educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de 

recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para 

apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 

educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e modalidades da educação (Res. 

CNE/CEB n. 02/2001) 

 As escolas especiais passam a ser consideradas como um suporte para cada criança, 

adolescente e adulto com deficiência. É importante destacar que a LDBEN garante, em seu 

Artigo 59, que os sistemas de ensino assegurarão aos alunos com necessidades educacionais:  

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender as 

suas necessidades;  

- terminalidade específica para aqueles que não puderem 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.  

http://www.infoescola.com/
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 Tratando-se de escolas inclusivas, há o dever dos profissionais de ensino ficarem 

atentos às particularidades dos alunos e sua diversidade, ou seja, dos alunos com e sem 

deficiência. 

 Material multidisciplinar de apoio deve ser oferecido às escolas e os profissionais da 

educação devem estar prontos para utilizarem da melhor forma possível a fim de extrair os 

melhores resultados junto aos alunos. Demo (1992) revela um importante dado: a situação se 

agrava porque os professores não conseguem alcançar os avanços tecnológicos para a 

aprendizagem dos alunos com deficiência. Tal fato demonstra que a formação continuada dos 

profissionais de ensino deve ser oferecido pelos órgãos gestores, de forma gratuita. 

 Enfim, é de suma importância reconhecer que a educação inclusiva é o meio mais 

eficaz de combater e eliminar atitudes preconceituosas no futuro, uma vez que o preconceito e 

a discriminação não são comportamentos natos, mas sim apreendidos em família e em 

sociedade.  

 

2.2 A atuação do Assistente Social no processo de inclusão escolar 

 

O Serviço Social, enquanto profissão atuante na efetivação de direitos sociais, 

encontra nas escolas a possibilidade de assegurar o direito à educação para todos. Desta 

forma, a função educativa desempenhada pelos assistentes sociais torna-se incontestável. O 

papel do Serviço Social na educação visa principalmente assegurar os meios que contribuam 

para a permanência do aluno na escola, considerando que o assistente social trabalha com os 

impactos da questão social. Partindo desta premissa, é possível compreender a necessidade da 

atuação de profissionais do Serviço Social nas instituições escolares visando a efetivação dos 

direitos dos alunos e a afirmação de políticas públicas de inclusão escolar. 

A política de educação é um processo dinâmico, como outras políticas, devido a 

mudanças constantes da sociedade, a qual vivencia diferentes interesses políticos e 

econômicos e novas culturas. 

Em um crescente processo de exclusão social, a escola acaba recebendo este reflexo, 

uma vez que possui uma problemática não só educativa, mas também social e econômica. 

Para Piana (2009, p. 186) 

Pensar a dimensão pedagógica e educativa do Serviço Social é remeter-se a um 

trabalho desenvolvido pelos profissionais na perspectiva de desmistificar e desvelar 

a realidade produtora e reprodutora de desigualdades, visando à autonomia, à 

participação e à emancipação dos indivíduos sociais. Traçar um perfil profissional 

educativo representa à profissão a construção de meios para a superação da condição 

de opressão e de dominação das classes oprimidas e dominadas. 
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 O assistente social nas escolas possui um papel intermediador entre escola, família e 

comunidade procurando facilitar e garantir aos alunos com deficiência a sua inclusão em 

escolas regulares (BARROCO, 2003). As escolas são meios de mudanças sociais e, para que 

assim sejam, precisam ser dotadas de autonomia. Contudo, esta autonomia não significa 

dividir o alunado em grupos uniformizados, mas sim, admitir a diversidade e fazer desta um 

meio de crescimento pessoal dos alunos para o futuro. Para Gadotti (1993, p. 47), “a 

autonomia admite a diferença e, por isso, supõe a parceria. Só a igualdade na diferença e a 

parceria são capazes de criar o novo”. 

 A presença do profissional de Serviço Social nas instituições escolares também se 

justifica por este trabalhar com demandas diferentes daquelas dos profissionais de ensino, 

tendo também em seu espaço de atuação as políticas educacionais incluindo suas faces e 

interfaces. Segundo Piana (2009, p. 203-204): 

A escola (educação) em seu compromisso de organizar o trabalho no sentido de 

torná-lo mais tangível para aqueles que a ela têm direito, de possibilitar o acesso do 

indivíduo à cultura de uma sociedade e de um país, pelo direito do cidadão dizer sua 

voz e ser ouvido pelos outros e o Serviço Social em seu compromisso de efetivar 

direitos sociais intervindo nas expressões da questão social, tanto na atuação direta 

nas unidades escolares, como nas atividades de gerenciamento e de planejamento da 

política educacional, poderão juntos viabilizar a concretização da universalização do 

acesso ao ensino e a superação das desigualdades sociais. 

Na perspectiva de nortear a atuação do assistente social na área de educação, em 2013 

o CFESS-CRESS elaborou o documento “Subsídios para a Atuação de Assistentes Sociais 

na Política de Educação”, sendo o mesmo 

[...] estruturado com a perspectiva de afirmação: da concepção de educação que deve 

orientar a atuação profissional; das competências e atribuições do/a assistente social; 

bem como das dimensões, particularidades e estratégias para a inserção, atuação e 

consolidação do exercício profissional no âmbito da educação em consonância com 

o projeto ético-político e profissional do serviço social.   

O assistente social é capaz de implementar estratégias e outras ações necessárias afim 

de promover a inclusão escolar de alunos com deficiência nas escolas regulares, tornando 

possível uma maximização de suas autonomias (MARTINS, 1997). 

Segundo Amaro (1997), os assistentes sociais juntamente com os educadores 

partilham de desafios semelhantes para a busca de alternativas diante dos desafios de tornar 

uma escola inclusiva, desafios estes que influenciam o desempenho e desenvolvimento dos 

alunos. Desta forma, a presença do assistente social nas escolas tem o intuito de somar 

esforços e fortalecer toda a equipe envolvida no processo de ensino e aprendizagem. O 

assistente social procura englobar as esferas políticas, econômicas e sociais na intenção de 

proporcionar a todos os indivíduos a autonomia do ser humano como um todo. 
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Para Almeida (2000), “O campo educacional torna-se para o assistente social hoje, não 

apenas um futuro campo de trabalho, mas sim um componente concreto do seu trabalho”. 

Discutir o Serviço Social na Educação é contribuir com a realização de diagnósticos 

sociais para equacionar as contradições vividas por aluno, familiares e educadores (CEFESS, 

2001). 

A contribuição do Serviço Social consiste em identificar os fatores sociais, culturais 

e econômicos que determinam os processos que mais afligem o campo educacional 

no atual contexto, tais como: evasão escolar, o baixo rendimento escolar, atitudes e 

comportamentos agressivos, de risco, etc. Estas constituem-se em questões de 

grande complexidade e que precisam necessariamente de intervenção conjunta, seja 

por diferentes profissionais (Educadores, Assistente Sociais, Psicólogos, dentre 

outros), pela família e dirigentes governamentais, possibilitando consequentemente 

uma ação mais efetiva. (CFESS, 2001, p. 12). 

 Compreender o Serviço Social na inclusão escolar só é possível quando são levadas 

em consideração intervenções que garantam os direitos dos alunos com deficiência, o que 

pressupõe ir além do ambiente escolar. É uma tarefa que exige clareza do profissional nos 

âmbitos das competências da profissão. Segundo Sousa (2008), o Serviço Social se alavancou 

como profissão durante os anos com o intuito de romper com um viés meramente técnico da 

profissão. Iamamoto (2015) analisa o perfil do assistente social na contemporaneidade e 

aponta três competências para as intervenções do assistente social. São elas:  

- Competência ético-política: Aponta a inexistência de neutralidade da ação 

profissional, tal como a ação humana em geral. Neste sentido, a autora afirma que 

considerando a correlação de forças sociais e de poder que permeiam o mundo do 

trabalho, faz-se necessário ao profissional adotar uma postura ético-política que o 

possibilite ter clareza de sua função e direção social em sua ação. A materialização 

dos princípios éticos se constitui como principal desafio aos profissionais, para 

tanto, faz-se necessário evitar que estes princípios se transformem em indicativos 

meramente abstratos e descolados do processo social. 

- Competência teórico-metodológica: Com densa formação intelectual, o 

profissional deve estar preparado para realizar leituras de conjuntura, reconhecendo 

a realidade social, política e econômica do território no qual desenvolverá sua 

prática profissional, superando a aparência dos fenômenos sociais, utilizando-se de 

seu rigor teórico-metodológico, identificando e construindo novas possibilidades 

profissionais.  

- Competência técnico-operativa: O profissional deve conhecer, utilizar-se 

das habilidades técnicas que permeiam sua formação. Neste sentido, espera-se que o 

assistente social tenha condições de desenvolver seu saber profissional em 

instituições diversas, garantindo uma inserção qualificada, respondendo tanto aos 

interesses dos usuários quanto de seus empregadores. 

 

Ademais, estas competências precisam caminhar juntas para que o profissional não 

incorra na fragmentação e despolitização de seu trabalho (CARVALHO e IAMAMOTO, 

2005). 
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 As competências aqui tratadas estão sob o viés da profissão e não no mérito 

individual. É um projeto em construção constante que se mantém sob a édge da produção 

intelectual da profissão e sua organização político-profissional. Não se trata de uma análise 

minuciosa, mas de uma compreensão global elaborada a partir da própria trajetória intelectual 

do Serviço Social, pela dinâmica de sua inserção histórica e teórica. Estas três competências 

apontam no sentido de direcionar a atuação do profissional do Serviço Social. 

   

2.3 Algumas tendências acerca da acessibilidade escolar no Brasil 

 

No município de Campos dos Goytacazes, o Censo Escolar de 2017 apontou que o 

número de matriculados na educação especial foi de 1.828 alunos, isto é, 1,56% do universo 

de estudantes, incluindo-se os que frequentam desde a creche ao ensino médio e também os 

inscritos no sistema de Educação para Jovens e Adultos (vide Tabela 1). Comparativamente, 

no estado do Rio de Janeiro, 84.248 alunos estavam inscritos na educação especial, 

representando 2,39% dos estudantes; a nível nacional, 3,21% de 48.958.036 alunos 

frequentavam a educação especial (FONTE: http://www.qedu.org.br). 

 

 

Tabela 1. Alunos matriculados no Município de Campos dos Goytacazes em 2017. 

Nível escolar Alunos Rede Pública Alunos Rede Privada Total 

Creches 8.499 2.443 10.942 

Pré-escolas 7.463 4.632 12.095 

Anos iniciais 25.424 13.346 38.770 

Anos finais 21.881 7.434 29.315 

Ensino médio 12.905 2.849 15.754 

EJA 8.124 137 8.261 

Educação especial 1.477 351 1.828 

Total 85.773 31.192 116.965 

(FONTE: http://qedu.org.br) 

 

http://www.qedu.org.br/
http://qedu.org.br/
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Embora na estatística para Campos dos Goytacazes não sejam discriminados os 

diferentes tipos de necessidades especiais dos estudantes nem os níveis escolares que eles 

cursam, resulta interessante observar que alguns dados recolhidos nos oito últimos anos nas 

escolas do município revelam uma tendência significativa de melhora nas condições de 

acessibilidade. 

Assim, segundo dados do portal de educação Qedu (FONTE: http://www.qedu.org.br), 

entre 2010 e 2017, o número de escolas com dependências acessíveis para alunos com 

deficiência aumentou sistematicamente em Campos dos Goytacazes: de 12% para 28% na 

rede pública e de 25% para 58% na rede privada. Paralelamente, o número de escolas com 

sanitários adequados para estes alunos aumentou de 16% para 40% na rede pública e de 13% 

para 75% na rede privada. Os valores registrados ao longo do período são representados no 

Gráfico 1.  

Gráfico 1. Escolas das redes pública e privada com acesso a dependências (linha contínua) e 

sanitários (linha tracejada) no município de Campos dos Goytacazes de acordo ao Censo 

Escolar entre 2010-2017. 

 

(FONTE: http://qedu.or.br) 

A tendência observada para Campos dos Goytacazes surge também a níveis estadual e 

nacional. No Rio de Janeiro, no mesmo período, a rede pública aumentou o número de escolas 

com dependências acessíveis aos alunos com deficiência de 21% para 43%, enquanto o 

número de escolas com sanitários adequados para eles foi de 20% para 49%. Já na rede 
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privada, os números de dependências acessíveis variaram de 19% para 35% e os de sanitários 

acessíveis tiveram um incremento de 13% para 34%. A nível nacional, entre 2010 e 2017, o 

aumento de dependências acessíveis na rede pública foi de 12% para 27% e, para sanitários 

acessíveis, foi de 14% para 37%. Na rede privada, os aumentos foram de 22% para 38% e de 

25% para 46%. As mudanças ao longo do período 2010-2017 aparecem no Gráfico 2 para o 

estado do Rio de Janeiro e no Gráfico 3 para a União. 

 

Gráfico 2. Escolas das redes pública e privada com acesso a dependências (linha contínua) e 

sanitários (linha tracejada) no estado do Rio de Janeiro de acordo ao Censo Escolar entre 

2010-2017. 

 

(FONTE: htpp://qedu.org.br) 
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Gráfico 3. Escolas das redes pública e privada com acesso a dependências (linha contínua) e 

sanitários (linha tracejada) no Brasil de acordo ao Censo Escolar entre 2010-2017. 

 

(FONTE: htpp://qedu.org.br) 

  

Chama a atenção que, quando nos gráficos se comparam os registros da rede pública e 

da rede privada em Campos dos Goytacazes e também no estado de Rio de Janeiro e no Brasil 

como um todo, as escolas privadas mostram um melhor desempenho na oferta de 

acessibilidade. Uma variável a ser considerada na explicação para este fato poderia ser o 

número díspar de matriculados na educação especial em cada sistema.  

Com efeito, em Campos dos Goytacazes, dos 1.828 matriculados na educação especial 

em 2017, 1.477 estavam na rede pública, constituída por 296 escolas, enquanto apenas 351 

estavam na educação especial das 132 escolas privadas. Similarmente, no estado do Rio de 

Janeiro, 74.091 estudantes com deficiência estavam matriculados nas escolas públicas, 

enquanto apenas 10.157 frequentavam escolas privadas (FONTE: http://www.qedu.org.br). 

Com relação à União, 1.350.765 alunos com deficiência frequentavam a rede pública e só 

221.360 a rede privada. 

Poderia argumentar-se, então, que existe uma carga muito maior na educação pública 

para o atendimento dos estudantes com deficiência, o que se refletiria numa menor capacidade 

para resolver os problemas de acessibilidade. Porém, a problemática parece ser muito mais 

complexa, e seu diagnóstico exigiria um levantamento completo dos recursos públicos e 
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privados disponíveis, além da análise minuciosa da sua gestão. Essa avaliação, naturalmente, 

está fora dos objetivos do presente trabalho. 

Não obstante, sim importa sublinhar que seria possível para uma administração 

pública gerar resultados melhores dos que o gerenciamento privado. O Gráfico 4, por 

exemplo, mostra os mesmos parâmetros apresentados nos dois esquemas anteriores, desta vez 

aplicados ao município de Itaperuna do Noroeste Fluminense. 

Itaperuna é uma referência interessante, porque um indicador recente de 

desenvolvimento, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de 2016 para 

Itaperuna foi de 0,8180, dentro da faixa de “alto desenvolvimento” (0,8-1,0), colocando o 

município no primeiro lugar a nível estadual e no lugar 265 a nível nacional (FONTE: 

http:/firjan.com.br). Um indicador mais antigo, o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 2010, atribuía a Itaperuna uma pontuação de 0,730, situando-a na 

posição 24 a nível estadual e 1021 a nível nacional (FONTE: http://www.br.undp.org). 

 

Gráfico 4. Escolas das redes pública e privada com acesso a dependências (linha contínua) e 

sanitários (linha tracejada) no município de Itaperuna, de acordo ao Censo Escolar entre 

2010-2017. 

 

(FONTE: htpp://www.qedu.org.br) 

 

O Gráfico 4 mostra que, entre 2010 e 2017, as escolas públicas de Itaperuna que 

ofereciam dependências acessíveis para alunos com deficiências aumentaram gradativamente 
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de 27% para 52%, enquanto os sanitários acessíveis aumentaram de 18% para 54%. Já na rede 

privada, os aumentos de dependências acessíveis e de sanitários acessíveis aumentaram, 

respectivamente, de 28% para 55% e de 28% para 42%. Isto, para o atendimento de 483 

alunos com deficiência na rede pública e de 427 na rede privada. 

Conclui-se que este município apresenta a mesma tendência de melhora da 

acessibilidade observada em Campos dos Goytacazes e no estado do Rio de Janeiro, sendo 

que, neste caso particular, os melhores índices são apresentados pela rede pública de ensino. 

A tendência progressiva de maior acessibilidade no estado sugere que ela poderia ser 

encontrada em todos ou na maioria dos municípios fluminenses e, para ilustrar esta 

possibilidade, poderia considerar-se agora algum deles que possua um baixo índice de 

desenvolvimento. Japeri, uma localidade da Baixada Fluminense com 101.237 habitantes 

(FONTE: http://www.IBGE.gov.br), teve em 2016 um IFDH de 0,5816, uma pontuação na 

faixa de “desenvolvimento regular” (0,4-0,6), a menor entre os 92 municípios fluminenses do 

ranking. De acordo com o Gráfico 5, Japeri também aumentou gradativamente seus índices de 

acessibilidade entre 2010 e 2017, tanto na rede pública quanto na rede privada, as quais 

acolheram, respectivamente, 272 e 76 alunos na educação especial no último ano registrado. 

No caso de Japeri, os indicadores têm sido melhores para as escolas privadas, com 58% e 

67% de escolas oferecendo, respectivamente, dependências e sanitários acessíveis em 2017; 

comparativamente, a rede pública ofereceu 43% de dependências e 45% de sanitários 

acessíveis. 
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Gráfico 5. Escolas das redes pública e privada com acesso a dependências (linha contínua) e 

sanitários (linha tracejada) no município de Japeri, de acordo ao Censo Escolar entre 

2010-2017. 

 

(FONTE: http://www.qedu.org.br) 

 

De modo geral, as estatísticas apresentadas mostram que existe uma conscientização 

gradual sobre a urgência de facilitar os aspectos físicos da vida escolar dos estudantes com 

deficiência.  Os dados referem-se à acessibilidade a dependências e sanitários, mostrando 

avanços substanciais ao longo dos últimos oito anos a níveis local, regional e nacional. 

Contudo, os números parecem ainda insuficientes, quando se considera que, no Brasil, menos 

da metade das escolas atinge estes critérios básicos. Outros aspectos, se pesquisados, 

certamente revelariam carências maiores, como, por exemplo, a presença nas escolas de 

professores capacitados para utilizar Libras em sala de aula. Estas limitações de recursos 

continuarão a ser levadas em consideração nas discussões sobre as metas da educação 

inclusiva. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A construção de uma sociedade igualitária continua representando hoje um grande 

desafio. Talvez, o maior de todos seja reconhecer esta igualdade entre os cidadãos e enxergar 

a diversidade sem preconceito e segregação, mas com um olhar de que todos somos sujeitos 

de direitos. Há um grande leque de indivíduos marginalizados, conduzidos à exclusão social, 

seja por raça, cor, etnia, religião, gênero, dentre outros. Há padronização de uma 

“normalidade” e, no grupo dos “normais”, tendem a fazer parte somente aqueles que, além de 

preencher este padrão, concordam com esta situação. E a pergunta que fica é: afinal, o que é 

ser normal? 

 É neste contexto que a inclusão escolar e suas abordagens enfrentam e mobilizam 

grandes discussões a fim de conquistar uma reflexão mais ampla. Aliás, não somente a 

inclusão escolar tem sido tema constante, mas também a inclusão em todos os setores da 

sociedade. A escola inclusiva deve estar pronta para atender a toda demanda da diversidade. 

 A educação é um direito constitucional a todas as pessoas, mas, em pleno século XXI, 

ainda existem crianças e jovens fora do espaço escolar e a situação se agrava quando estes 

possuem algum tipo de deficiência. Crianças e adolescentes, por lei, devem estar matriculados 

em escolas regulares, inclusive os alunos com deficiência. Estes últimos devem ser inseridos 

nas instituições de ensino através da inclusão escolar. 

 Apesar do caráter multicultural brasileiro e das leis que favorecem a inclusão escolar 

(como também em diversos outros setores da sociedade), ainda existe uma identidade 

conservadora, cristalizada, que impede o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e 

democrática. 

 A inclusão escolar ainda é um assunto a ser debatido e trabalhado na sociedade, uma 

vez que, apesar de já se encontrar discutido e formalizado em leis, na prática está longe de ser 

exatamente observado. Não é incomum encontrar reuniões de grupos de mães ou responsáveis 

por alunos da rede privada, discutindo acerca de em qual escola colocar as crianças após o 

término na atual escola. Em uma dessas reuniões, eu estive presente e vi uma mãe sugerindo 

determinada escola para a continuidade do ensino fundamental I para as crianças. Para a 

minha surpresa, uma delas não demorou em se manifestar, argumentando que naquela escola 

era muito alta a taxa de inclusão e que não seria ideal matricular as crianças lá. E, para uma 

surpresa maior, várias outras mães concordaram. 
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 Além de ser lei no Brasil, é um consenso em quase todos os países de que a criança 

com deficiência seja educada preferencialmente em uma instituição da rede regular de ensino, 

tendo as instituições especiais de ensino um caráter de apoio ao aluno. 

 Apesar das leis existirem, a realidade é bem diferente e não somente pelo preconceito. 

Há uma profunda escassez de profissionais de ensino capacitados para trabalhar com alunos 

com deficiência e escolas sem as devidas adaptações para suprir limitações físicas, o que 

decorre da falta de políticas públicas direcionadas. 

 Além do Serviço Social, a inclusão escolar é um processo que tem sido tema de 

pesquisas em outras áreas como a Pedagogia e a Psicologia. Projetos de políticas públicas 

intersetoriais, envolvendo as Políticas de Assistência, de Educação e de Saúde, poderiam criar 

estratégias que visassem equacionar as dificuldades e problemas advindos deste processo. 

 Da mesma forma, profissionais destas mesmas áreas deveriam participar do processo 

de construção do Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino. É este documento 

que dá a identidade que caracteriza a escola. Diante do Projeto Político Pedagógico de uma 

escola, podemos perceber se ela é inclusiva ou não. Torna-se evidente a necessidade da 

presença do profissional do Serviço Social nas escolas; é provável que seja ele quem mais 

conheça acerca das demandas educacionais da sociedade fora da instituição escolar. 

 Somente com a mudança de comportamento é possível verificar se houve 

aprendizagem. Desta forma, se a educação não contemplar a diversidade, algo que é real, no 

futuro continuará a prevalecer uma sociedade preconceituosa e excludente, sem mudanças de 

comportamento significativas, pois “se aprende com as diferenças e não com as igualdades”. 
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