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RESUMO 
 

 

O paradigma da Educação Inclusiva tem se estabelecido como um modelo desafiador para a 
sociedade atual. Diante de várias expressões negativas da educação brasileira, observa-se a 
educação inclusiva quase como uma utopia. Mas, acredita-se que esse modelo de educação, 
disseminado a partir da Declaração de Salamanca, seja a melhor forma para se combater a 
exclusão e discriminação educacional das pessoas com necessidades educativas especiais. 
Este trabalho tem por finalidade levar uma reflexão através de dados bibliográficos, sobre as 
dificuldades encontradas pelas pessoas com necessidades educativas especiais no momento de 
sua inserção ou permanência no ensino regular. Pelo presente estudo, conclui-se que embora a 
legislação voltada à inclusão social tenha evoluído ao longo das décadas, muitos desafios são 
enfrentados no sentido de efetivá-las na prática. Os estudos abordados nesta monografia 
apontaram barreiras parecidas para a concretização de um ensino integrador, inclusivo e de 
qualidade, tais como, falta de estrutura nos ambientes escolares, de prioridade de políticas 
voltadas para este contexto, de integração entre os gestores públicos, de mudança de 
mentalidade no meio social e, especialmente, de preparação dos profissionais, que não 
conseguem gerenciar as diferenças nas salas de aula. Justifica-se a escolha deste tema diante 
dos desafios da exclusão, ainda vivenciada pelas crianças com necessidades especiais, 
especificamente, no âmbito escolar, impossibilitando que estas tenham acesso à escola regular 
e, consequentemente, a um ensino igualitário em relação às demais crianças da sociedade. O 
interesse pelo tema, também surgiu a partir das observações realizadas durante o contexto de 
ensino e aprendizagem na disciplina de Estágio Supervisionado em Serviço Social. Somando-
se ao contexto de ensino teórico, cabe-nos ressaltar os inúmeros momentos de trocas de 
conhecimentos, de ideias e de proposições que surgiram, nos espaços do exercício 
profissional do Serviço Social, no Colégio Municipal Lulo Ferreira de Araújo, localizado em 
Morro do Coco, Campos dos Goytacazes RJ, de abril de 2017 a julho de 2018. Considera-se 
relevante o esforço profissional do Serviço Social em construir aproximações, fundamentadas 
nas competências teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas, com a 
comunidade local e, internamente, com os estudantes com deficiência, familiares, professores 
e gestores, observado a partir da experiência do estágio curricular em Serviço Social, que 
possibilitou o envolvimento nas questões relacionadas à educação inclusiva. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The Inclusive Education paradigm has established itself as a challenging model for today's 
society. Faced with various negative expressions of Brazilian education, inclusive education is 
seen almost as a utopia. But it is believed that this model of education, disseminated from the 
Salamanca Declaration, is the best way to combat the exclusion and educational 
discrimination of people with special educational needs. This paper aims to bring a reflection 
through bibliographic data about the difficulties encountered by people with special 
educational needs at the time of their insertion or stay in regular education. The present study 
concludes that although social inclusion legislation has evolved over the decades, many 
challenges are faced in order to implement them in practice. The studies addressed in this 
monograph pointed similar barriers to the achievement of an integrative and quality 
education, such as lack of structure in school environments, priority of policies aimed at this 
context, integration between public managers, change of mentality in the social environment 
and especially the preparation of professionals who cannot manage differences in the 
classroom. The choice of this theme is justified in view of the challenges of exclusion, still 
experienced by children with special needs, specifically in the school environment, making it 
impossible for them to have access to regular school and, consequently, to an equal education 
in relation to other children in society. Interest in the topic also arose from the observations 
made during the context of teaching and learning in the subject of Supervised Internship in 
Social Work. In addition to the theoretical teaching context, it is worth mentioning the 
innumerable moments of exchange of knowledge, ideas and propositions that arose, in the 
spaces of the professional practice of Social Work, at the Municipal School Lulo Ferreira de 
Araújo, located in Morro do Coco, Campos dos Goytacazes RJ, from April 2017 to July 2018. 
It is considered relevant the professional effort of Social Work in building approximations, 
based on theoretical-methodological, ethical-political and technical-operative skills, with the 
local community and, internally, with students with disabilities, family members, teachers and 
managers, observed from the experience of the curricular internship in Social Work, which 
enabled involvement in issues related to inclusive education. 
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11 
INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho de monografia, intitulado “A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO 

SOCIAL NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO 

REGULAR”, tem a finalidade de abordar o tema da inclusão dos alunos com deficiência no 

âmbito escolar e, assim, retratar a questão da educação inclusiva, no Brasil.  

O processo educacional tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Atualmente, 

nota-se que as escolas são constituídas por diversos profissionais, que juntos, possuem uma 

atuação multidisciplinar no espaço escolar. Entre eles, podemos citar, a Equipe de Gestão, os 

Professores, os Orientadores Pedagógicos, os Psicólogos, os Fonoaudiólogos e, também, o 

Assistente Social. Este último, desempenhando importantes atribuições nesses espaços e 

contribuindo para uma educação de qualidade, reforçando direitos e promovendo um 

ambiente de promoção da cidadania e igualdade.  

A evolução da legislação educacional, principalmente, a partir da Constituição Federal 

de 1988 e, dos tratados internacionais, em que o Brasil se tornou signatário - como será visto 

no decorrer o estudo -, favoreceu também avanços no que tange a educação inclusiva, tida 

como uma educação voltada para a cidadania global, plena e livre de preconceitos, sobretudo, 

na valorização das diferenças. Neste contexto, a escola passou a ser um ambiente em que 

todos os alunos devem fazer parte dela, alterando paradigmas e fortalecendo o direito a 

igualdade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) foi redimensionada a 

um projeto educacional inclusivo, em que todos podem aprender, desde que dada as mesmas 

igualdades de condições, trazendo para o debate a participação do Estado, da sociedade e da 

família, como protagonistas para o êxito dessa nova realidade. 

De acordo com Mantoan (2006), educação inclusiva representa, acolher todas as 

pessoas sem mecanismos de seleção ou discriminação, garantindo-lhes o acesso e a 

permanência à escola, por intermédio de uma educação de qualidade, como função primordial 

de todas as instituições escolares.  

Partindo desta temática, o presente estudo levanta os seguintes problemas: em que 

medida a escola e o professor estão, verdadeiramente, preparados para receber o aluno dito 

especial? Os direitos e as leis inerentes às crianças com deficiências estão sendo atendidas? Se 

sim, como se deu sua formulação? E, como o Serviço Social pode contribuir para uma 

educação inclusiva? Dar respostas a essas questões será uma nova maneira de enxergá-los e  
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aprender a conviver com mudanças que estão muito além das leis e códigos da Constituição 

Federal Brasileira. 

Com base nestes questionamentos, este trabalho monográfico busca subsídios no 

contexto da educação para compreender se professores e escolas regulares estão preparados 

para a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Portanto, o trabalho tem como objetivo geral, refletir sobre a educação para crianças 

com necessidades especiais educacionais nas escolas regulares e, como objetivos específicos: 

(a) compreender, através de um breve histórico, o tratamento direcionado à pessoa com 

deficiência na história, em diferentes sociedades até se chegar ao conceito de Educação 

Especial; (b) entender as ideologias de integração e inclusão, incluindo como se deu esse 

processo no Brasil; (c) abordar a proposta educacional inclusiva com seus desafios e (d) 

propor uma análise de como essa proposta de inclusão está sendo implantada nas escolas. 

Assim sendo, justifica-se a escolha deste tema diante dos desafios da exclusão, ainda 

vivenciada pelas crianças com necessidades especiais educacionais, especificamente, no 

âmbito escolar, impossibilitando que estas tenham acesso à escola regular e, 

consequentemente, a um ensino igualitário em relação às demais crianças da sociedade. O 

interesse pelo tema, também surgiu a partir das observações realizadas durante o contexto de 

ensino e aprendizagem na disciplina de Estágio Supervisionado em Serviço Social. Somando-

se ao contexto de ensino teórico, cabe-nos ressaltar os inúmeros momentos de trocas de 

conhecimentos, de ideias e de proposições que surgiram, nos espaços do exercício 

profissional do Serviço Social, no Colégio Municipal Lulo Ferreira de Araújo, localizado em 

Morro do Coco, Campos dos Goytacazes RJ, de abril de 2017 a julho de 2018. 

Considera-se relevante o esforço profissional do Serviço Social em construir 

aproximações, fundamentadas nas competências teórico-metodológicas, ético-políticas e 

técnico-operativas, com a comunidade local e, internamente, com os estudantes com 

deficiência, familiares, professores e gestores, observado a partir da experiência do estágio 

curricular em Serviço Social, que possibilitou o envolvimento nas questões relacionadas à 

educação inclusiva. 

Sendo assim, no primeiro capítulo intitulado “TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL”, apresentamos uma breve contextualização sobre a 

história da pessoa com deficiência e sobre a Educação Especial no Brasil, propondo assim, 

trazer uma reflexão teórica sobre o que se considera como “diferença” de modo a evitar certas 

“armadilhas” que essa noção revela.  
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No segundo capítulo, cujo título é “A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA”, abordamos a legitimidade e a atuação do Serviço Social nas 

políticas públicas, apresentando também, uma compilação de iniciativas voltadas para o 

enfrentamento da questão e descritas pela literatura especializada e o relato de experiência, a 

partir do estágio realizado no Colégio Municipal supracitado. 

Como metodologia investigativa, utilizamos, primeiramente, a leitura de textos que 

abordaram a temática, sendo as principais referências: Almeida (2000), Aranha (1996), 

Mantoan (1997), Martins (1999), Mazzottta (2003), Netto (1992), Sassaki (1997), dentre 

outros. 

Com base em todos os aspectos acima mencionados, o trabalho final de curso, buscou 

orientar-se com reflexões para a escolha temática e sua delimitação, pois, não é possível tratar 

das variadas e múltiplas determinações que a mesma exige, sem pautar o Serviço Social como 

um dos aliados na tarefa de tornar mais potente as respostas institucionais e profissionais para 

as demandas apresentadas, em relação às múltiplas necessidades que a pessoa com 

deficiência, individualmente e coletivamente, apresenta. 

Nas considerações finais, apontamos um breve balanço dos aspectos mais relevantes 

analisados pelo presente estudo.    

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 
1. A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL 

 

 

Compreender a evolução histórica de determinados acontecimentos, devido a sua 

amplitude e detalhes, trata-se de uma tarefa desafiadora e quase que impossível desmistificá-

la, em um único estudo, principalmente, quando se trata dos desdobramentos envolvendo o 

processo educacional no país, em especial, as pessoas com deficiência. Esta seção buscará, 

assim, esboçar de forma suscinta, parte dessa história, demonstrando os desafios das épocas, 

as lutas sociais e as conquistas em prol de um ensino de qualidade que seja, de fato, inclusivo 

e para todos. 

 

 

1.1. Antecedentes históricos, internos e externos da Educação Inclusiva: breves 

apontamentos. 

 

 
A história da Educação inclusiva no Brasil, perpassa não somente as diversas fases de 

mudanças nesse contexto da política pública, mas, revela forte influência de práticas 

institucionais e de concepções desenvolvidas nos vários contextos do século XIX, através de 

experiências norte-americanas e europeias. Essas concepções foram trazidas por alguns 

brasileiros, com suas experiências em serviços dedicados a esse segmento da população, que 

buscavam desenvolver ações para atender as pessoas com deficiências físicas, mentais e/ou 

sensoriais, porém, somente no contexto da segunda metade do século XX é que a Educação 

Inclusiva foi inserida na Política Educacional brasileira.  

Neste sentido, afirmamos que o direito à educação da pessoa com deficiência é muito 

recente na sociedade brasileira e, para melhor compreensão da trajetória da Educação 

Inclusiva no Brasil, é de extrema importância mostrar os variados espaços conquistados, sua 

evolução e as ações voltadas para o acesso e permanência na educação formal, onde as 

pessoas com deficiência pudessem desenvolver suas potencialidades e serem, de fato e de 

direito, incluídas nas estruturas educacionais.  

Antes de iniciarmos a trajetória da Educação Inclusiva no Brasil, é necessário 

apresentar um breve apontamento sobre as terminologias e as características de deficiência,  
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tendo em vista que esta revela “confusões” a respeito da maneira como a sociedade se refere 

às pessoas com deficiências.  

Sendo assim, registramos que no passado, a deficiência era vista como uma doença e 

ainda, na atualidade, existem aqueles que usam termos impróprios, como “mongol”, “doente 

mental”, “paralítico”, entre outros, quando se referem ao indivíduo que apresenta alguma 

condição distinta daqueles identificados como “normais”. 

A Constituição Federal de 1988, foi elaborada em um momento histórico em que as 

palavras de conotação com a condição de deficiência, eram muito negativas, como: aleijado, 

retardado e débil mental, por exemplo. Com isso, buscou-se em um determinado momento, a 

padronização desta condição, tirando o foco da deficiência e atribuindo ao indivíduo uma 

marca, igualmente cruel, ou seja, identificá-lo como “pessoa portadora de deficiência”. O foco 

foi transferido para o “portador”, não se concentrando mais na “deficiência”, porém, 

conforme foi passando o tempo, a palavra “portador”, mesmo sendo considerado como um 

avanço à época, revelava que era preciso compreender as implicações dessa questão. 

 
 

Os movimentos sociais identificaram que a expressão “portador” cai 
muito bem para coisas que a pessoa carrega e/ou pode deixar de lado, não 
para características físicas, sensoriais ou mentais do ser humano. Ainda, 
que a palavra “portador” traga um peso frequentemente associado a 
doenças, já que também é usada, e aí corretamente, para designar uma 
situação em que alguém, em determinado momento, está portando um 
vírus, por exemplo. E não custa lembrar, deficiência é diferente de 
doença. É simples: basta imaginar que jamais falaríamos “pessoa 
portadora de olhos azuis” (FÁVERO, 2004, p. 22). 

 
 
 

Então, “portador” não seria mais uma expressão adequada, entendia-se assim, que o 

melhor seria atribuir o prefixo “com”, para falar desse indivíduo e dessa questão, ou seja, 

pessoas “com deficiência”. 

A autora Fávero (2004, p. 22) enfatiza que “quanto mais natural for o modo de se 

referir à deficiência, como qualquer outra característica da pessoa, mais legitimado é o texto” 

e, para não ficar muito repetitivo na hora de falar ou escrever, pode-se usar outras variações 

como, “pessoa que possui deficiência” ou “que tem deficiência”, ou “que adquiriu” a 

deficiência. 

Vale registrar que o conceito de deficiência, não significa o mesmo que incapacidade. 

Deficiência é uma limitação significativa física, sensorial ou mental e não se confunde com  
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incapacidade, que reserva características de “insuficiência ou nulidade de qualificação; 

incompetência, inaptidão”. Sendo assim, pessoas com deficiência, não necessariamente, sejam 

incapazes. 

Ocorre que esse conceito nem sempre foi assim e, a atenção às pessoas com 

deficiência no Brasil iniciou-se com a criação de duas instituições: O Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos1, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos 

e Mudos2, em 1857, atualmente nomeado Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, 

os dois no Rio de Janeiro. Essas instituições tinham como objetivo oferecer o que há de 

melhor em termos de educação para cegos e surdos e com isso, em 1883, ocorreu o primeiro 

Congresso de Instrução Pública3 que tinha como objetivo a formação de professores para 

pessoas com necessidades especiais de acordo com a visão da época.  

O Congresso foi organizado, com o objetivo de tratar questões do ensino primário, 

secundário, profissional e superior, na corte e nas províncias, destacando-se:  

a) O estudo do ensino primário. Vícios e lacunas de sua organização. Providências e 

reformas necessárias;  

 
1 Criado em 1854, pelo decreto n. 1.428, de 12 de setembro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos tinha por 
atribuição ministrar a instrução primária e alguns ramos da secundária, educação moral e religiosa, ensino de 
música, bem como, ofícios fabris. A autorização para o governo imperial despender verbas para a criação do 
instituto foi conferida pelo decreto n. 781, de 10 de setembro de 1854. O projeto de estabelecer uma escola com 
esse perfil, no Rio de Janeiro, foi de José Álvares de Azevedo, jovem cego de nascimento, que havia estudado 
por seis anos na renomada Institution Imperiale des Jeunes Aveugles, de Paris. Ao chegar ao Brasil, em 1850, 
Azevedo foi professor de História no colégio do Barão de Tautphoeus e publicou inúmeros artigos em jornais 
sobre o instituto de Paris (GUERREIRO, 2007, p. 77). Ver: http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-

categorias-2/327-imperial-instituto-dos-meninos-cegos 
2 O Instituto dos Surdos-Mudos foi criado com a finalidade de oferecer educação intelectual, moral e religiosa 
aos surdos de ambos os sexos. Após ser inaugurado em 1º de janeiro de 1856, como instituição de caráter 
privado, teve como data considerada de sua fundação, 26 de setembro do mesmo ano, dia de promulgação da lei 
n. 939, por ter esta concedido subvenção anual e pensões aos alunos surdos pobres (BRASIL, 1857, p. 70). A 
fundação desta escola especializada na Corte deveu-se à iniciativa de E. Huet, cidadão francês que trazia a 
experiência de ter lecionado e dirigido o Instituto de Surdos-Mudos de Bourges, na França, o que o habilitava a 
apresentar ao imperador D. Pedro II, em 1855, proposta de estabelecer a primeira instituição destinada à 
educação dos surdos no Brasil, tendo como modelo o Instituto Nacional de Paris. Portador de uma carta de 
apresentação do ministro da instrução pública da França, Huet não teve dificuldade em obter a aprovação 
imperial para a criação da entidade (ROCHA, 2007). Ver: http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-

2/365-instituto-dos-surdos-mudos.  
3 Numa reunião, realizada em 6 de março de 1881, no salão da escola pública, da freguesia da Glória, o 
Conselheiro António de Almeida Oliveira lançou a ideia de um "Congresso de Instrução". Numa série de 
conferências, no mesmo local, em abril, maio e dezembro do mesmo ano, o Conselheiro Leôncio de Carvalho 
secundou a ideia. No ano seguinte, em sessão de 8 de julho, do Senado, Leôncio de Carvalho levou a ideia ao 
Parlamento, dizendo: "No último relatório do Ministério do Império, trata-se da competência do Estado e da 
esfera das atribuições das assembleias provinciais quanto à instrução pública. [...] Não há uniformidade na 
legislação das diferentes províncias em relação ao ensino público. [...] Não pareceria acertado ao nobre ministro 
de o Império provocar, no intervalo das sessões, a reunião de um congresso de instrução?". Por ato de 19 de 
dezembro de 1882, com efeito, convocou o ministro um "Congresso de Instrução", a reunir-se na corte [...]. Ver: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001590.pdf 
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b) O ensino primário obrigatório. Meios de torná-lo efetivo;  

c) A educação física nas escolas primárias;  

d) Medidas concernentes a tornar efetiva a inspeção do ensino primário;  

e) Organização de bibliotecas, museus escolares e caixas escolares;  

f) Criação de um fundo escolar na corte e nas províncias para as despesas da instrução 

primária;  

g) Escolas normais, sua organização, plano de estudo e programa de ensino;  

h) Escolas profissionais e de aprendizado; sua organização e material técnico;  

i) Meios de desenvolver a instrução primária nas zonas rurais;  

j) Competência dos poderes gerais para criar estabelecimentos de ensino primário nas 

províncias. (MEC, 1946, p. 6). 

Em 1948 foi fundada a Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro, que se 

caracteriza como instituição particular de caráter filantrópico, destinada a crianças e 

adolescentes com deficiência mental. Já em 1954 fundou-se a primeira Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE4 e, também em 1954, foi inaugurado o primeiro 

atendimento educacional especializado para as pessoas com superdotação na sociedade 

Pestalozzi, por Helena Antipoff5.  

Nos anos de 1957 a 1993 começaram a surgir iniciativas oficiais de âmbito nacional 

relacionadas ao atendimento educacional. O governo criou campanhas, sendo a primeira 

direcionada para educação do surdo brasileiro, de acordo com o Decreto Federal nº 42.728, de 

3 de dezembro de 1957, instalada no Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, que 

tinha como finalidade “promover, por todos os meios a seu alcance, as medidas necessárias à 

educação e assistência, no mais amplo sentido, em todo o Território Nacional”. Em 1958, pelo  

Decreto nº 44.236, foi criada a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos 

Deficientes da Visão que foi vinculada ao Instituto Benjamin Constant. 

 

 

 
4 É um movimento que se destaca no país pelo seu pioneirismo. Nascida no Rio de Janeiro, no dia 11 de 
dezembro de 1954, na ocasião da chegada ao Brasil de Beatrice Bemis, procedente dos Estados Unidos, membro 
do corpo diplomático norte-americano e mãe de uma portadora de Síndrome de Down. Motivados por aquela 
cidadã, um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos de excepcionais, fundou a primeira 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Brasil. Ver em: https://apae.com.br/. 
5 A Educação Especial no Brasil teve como ícone a psicóloga pedagoga Helena Antipoff. Suas ideias 
culminaram com a fundação da Sociedade Pestalozzi, em Belo Horizonte/MG, no ano de 1930. A partir desse 
fato, outras iniciativas começaram a despontar, também na sociedade civil - associações, sociedades e institutos - 
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Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência era fundamentado 

pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 4.024/61, que 

apontava o direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente, dentro do sistema geral 

de ensino. Excepcionais, pois, era a nomenclatura usada na época que foi, progressivamente, 

se modificando.  

Na década de 1970, o paradigma da institucionalização educacional, começou a dividir 

o espaço com um novo conjunto de ideias, sob influências provenientes de diferentes 

direções, passando a assumir o princípio da normalização como critério norteador da 

avaliação social e o paradigma de serviços como modelo de atenção à pessoa portadora de 

deficiência. Assim, recomendava a prestação de serviços educacionais técnicos, 

especializados, com o objetivo de promover a adaptação da pessoa ao seu meio social. 

 
 

A partir da década de 70, no Brasil, os serviços destinados a deficientes 
passaram a ser vistos sob a ótica da dimensão integração/segregação. A 
defesa da normalização como objetivo a ser alcançado, através do 
processo de integração, gerou muitas discussões com interpretações 
equivocadas, resultando nas mais variadas práticas pretensamente 
integracionistas. Não raras vezes praticou-se a mortificação em vez da 
normalização, isto é, os deficientes foram encorajados a passar por 
normais, administrando informações a seu respeito, no sentido de não 
tornar conhecida a sua condição de excepcionalidade. (OMOTE, 1999, p. 
4) 

 

 
Em 1971, foi aprovada a Lei nº 5.692/71 que previa em seu artigo 9º um tratamento 

especial aos “excepcionais” e, com isso, várias ações foram desenvolvidas com intuito de 

inserir as novas diretrizes para o ensino fundamental e médio. O Centro Nacional de 

Educação Especial - CENESP foi criado pelo MEC, por meio do Decreto nº 72.425 em 1973, 

com o objetivo de promover, em todo o território nacional a expansão e melhoria do 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais específicas e com isso acabou 

impulsionando ações educativas voltadas às pessoas com deficiência.  

A Lei 5.692/71 altera a Lei 4.024/61 e vai definir “tratamento especial” para os alunos 

com “deficiências físicas, mentais, e os que se encontram em atraso considerável quanto à 

idade regular de matrículas e os superdotados”. Esta, no entanto, não promove a organização  

 

 

com o objetivo de atender às demandas, essencialmente de escolaridade, das pessoas com deficiência. Ver em: 
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de um sistema de ensino capaz de atender as necessidades educacionais especiais e acaba 

reforçando o encaminhamento dos alunos para as classes ou escolas especiais. Isso fez com 

que as escolas tivessem classes chamadas de AAE – atendimento ao aluno especial ou 

atendimento ao aluno “excepcional” - e essas classes, muitas vezes, eram formadas por alunos 

que tinham dificuldades de aprendizagem, ou que estavam com defasagem6, sendo 

encaminhados às classes consideradas para alunos “excepcionais”. 

É com a Portaria CENESP/MEC7 nº 69, editada em 1986, que aparece, pela primeira 

vez, a expressão “educando com necessidades especiais”, em substituição a expressão “aluno 

excepcional” que, a partir daí, é praticamente abolida dos textos oficiais, mais como um 

eufemismo do que uma nova compreensão da clientela da Educação Especial (MAZZOTTA, 

2006, p. 74). 

O referido autor, quando salienta que mais do que mudar os termos utilizados na 

literatura especializada (nacional e estrangeira) e nos textos legais, o “fundamental seria 

interpretá-los o mais correta e profundamente possível no contexto atual da educação” 

(MAZZOTTA, 2006, p. 119). 

Em 1990 começa a surgir indicadores que mostravam o interesse da sociedade, pelo 

viés educacional das pessoas que tinham deficiência e com isso, começou a surgir os trabalhos 

científicos e técnicos, bem como, a realização de congressos e a criação de estabelecimentos 

públicos de ensino, como também, estabelecimentos privados, voltados a esse público. 

Em 1994 é publicada pela Secretaria de Educação Especial (SEESPE), a Política 

Nacional de Educação Especial (PNEE), considerada um avanço na garantia do atendimento 

educacional (MAZZOTTA, 2006, p. 115). Em seu contexto, caracterizou a educação especial 

da seguinte maneira: 

 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/21164_8380.pdf 
6 A “defasagem de conhecimentos” na sala de aula é um dos reflexos de um problema frequente na educação 
brasileira: a distorção idade-série. Tal conceito refere-se aos estudantes que se encontram 2 ou mais anos 
atrasados em relação à série que deveriam estar cursando, de acordo com sua idade. 
7 Em 1973, foi criado no MEC, o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, responsável pela gerência 
da educação especial no Brasil, que, sob a égide integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas às 
pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação; ainda configuradas por campanhas assistenciais e ações 
isoladas do Estado. Com o surgimento do CENESP, a Campanha Nacional de Educação de Cegos, criada pelo 
Decreto nº 44.236, de 1º de agosto de 1958, que em seu art. 2º, estabelecia que “a Campanha promoverá no seu 
mais amplo sentido a educação e a reabilitação dos deficitários da visão, de ambos os sexos, em idade pré-
escolar, escolar e adulta, em todo o território nacional” e, a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de 
Deficientes Mentais, criada pelo Decreto nº 48.961, de 22 de Setembro de 1960, que em seu art. 3º, tinha por 
finalidade “promover em todo o território nacional, a educação, treinamento, reabilitação e assistência 
educacional das crianças retardadas e outros deficientes mentais de qualquer idade ou sexo”, foram extintas todo 
o seu acervo foi repassado para a CENESP, juntamente com o IBC e o INES. Ver: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. 
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Um processo que visa promover o desenvolvimento das potencialidades 
de pessoas portadoras de deficiências, condutas típicas ou de altas 
habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de 
ensino. Fundamenta-se em referenciais teóricos e práticos compatíveis 
com as necessidades específicas de seu alunado. O processo deve ser 
integral, fluindo desde a estimulação essencial até os graus superiores de 
ensino. (BRASIL, 1994, p. 17). 

 
 

Embora o documento não faça referência direta com o atendimento educacional 

especializado, utilizou a expressão “atendimento educacional especializado” como forma de 

atender os preceitos constitucionais, mas, o que havia no documento eram algumas 

modalidades de educação especial, já dispostos na Portaria Interministerial nº 186/78. 

Posteriormente, a Política Nacional de Educação Especial (1994) contribuiu para a formação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que surgiria no ano de 1996, por meio da 

Lei nº 9.394/96.  

Adiante, a Lei da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei nº 7.853/89), o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN – Lei nº 9.394/96), capitaneadas pela Constituição Federal de 1988, 

contribuíram para melhor qualidade no atendimento das necessidades educacionais das 

pessoas com deficiência, no entanto, segundo Mazzotta (2006), surgem elementos 

fundamentais sobre essa questão que precisam ser problematizados. Um desses elementos, por 

exemplo, diz respeito à indefinição da clientela a que se destina as Políticas de Educação 

Especial. Os dispositivos legais, analisados por Mazzota (2006) referem-se em um 

determinado momento a “excepcionais” e em outro a “deficientes” ou a “portadores de 

necessidades especiais”.   

Para que se tenha uma verdadeira sociedade inclusiva é importante salientar a 

preocupação e o cuidado com a linguagem que se utiliza. É através da linguagem que é 

possível expressar, voluntariamente ou involuntariamente, aceitação, respeito ou preconceito 

e discriminação em relação às pessoas ou grupos de pessoas, conforme sua característica 

inerente.  

Neste sentido, cabe analisarmos os dispositivos jurídicos que buscam garantir 

estruturas para a inserção das pessoas com deficiência, nos espaços educacionais e sociais em 

geral. Este será então, o próximo tópico deste capítulo.  
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1.2. A proteção jurídica às pessoas com deficiência, a partir da Constituição Federal 

de 1988. 

 
 

A partir da Constituição Federal de 1988, este contexto foi fortemente influenciado 

por movimentos e declarações internacionais. A Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas construiu vários documentos internacionais, norteador para o desenvolvimento 

de políticas públicas de seus países membros e o Brasil, como membro da ONU, reconhece 

seus conteúdos. Entre os documentos produzidos, destacam-se: Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948); Declaração Mundial Sobre Educação para Todos (1990)8; 

Declaração de Salamanca (1994)9; Convenção da Guatemala (1999)10, que passam a 

influenciar a formulação das políticas públicas da Educação Inclusiva.  

A construção de uma sociedade inclusiva vem avançando juridicamente ao longo dos 

anos, sendo diversa a legislação existente que assegura às pessoas com deficiências, múltiplos 

direitos, fruto dos movimentos de pessoas com deficiência em todo o mundo. No caso do 

Brasil, além das inúmeras conferências das quais é signatário, a Constituição Federal de 1988 

assegura a todos, a igualdade sem distinção de qualquer natureza.   

Os reflexos são positivos em relação aos instrumentos legais da Educação Inclusiva, 

que tem seu valor constitucional, a partir da Constituição Federal  de 1988 (art.3º, inciso IV), 

que traz como um dos seus objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 

(BRASIL, 1994). Define, ainda, no artigo 205, a educação como direito de todos, “garantindo 

o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho”. No artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e  

 
8 O Programa Educação para Todos trata da garantia, para todos os cidadãos, do acesso à escolaridade, ao saber 
culturalmente construído, ao processo de produção e de difusão do conhecimento e, principalmente, à sua 
utilização na vivência da cidadania. O cumprimento de tais objetivos requer a existência de sistema educacionais 
planejados e organizados para dar conta da diversidade dos alunos, de forma a poder oferecer, a cada um, 
resposta pedagógicas adequadas às suas peculiaridades indivíduos, às suas característica e necessidades 
específicas (LIMA et al, 1990). Declaração originada da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 
1990, em Jomtien, Tailândia, convocada pela Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial. 
9 A Declaração de Salamanca, por sua vez, traz as recomendações referentes aos princípios, a políticas e à 
política e à prática de reconhecimento e atenção às necessidades educacionais especiais. (UNESCO, 1994, p 1). 
Conferência realizada em Salamanca, Espanha, em junho de 1994, promovida pela Unesco. 
10 A Convenção da Guatemala estabelece a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoa 
portadora de deficiência e o favorecimento pleno de sua integração a sociedade. Define a discriminação como 
toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, ou em seus antecedentes, consequências ou 
percepções, que impeçam ou anulem o reconhecimento ou exercício, por partes das pessoas com deficiência, de 
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permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e garante como dever do 

Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente, na rede regular 

de ensino (art. 208, inciso III). 

Com a LDBEN de 1996, o Brasil passa a dar mais atenção a Educação Inclusiva e a 

colocar como prioridade a questão da inclusão de todas as crianças na escola regular de ensino 

comum, independente se necessitam de cuidados especiais ou não. Este foi um grande avanço 

em relação às pessoas com deficiência no âmbito educacional desta época. A LDB reforça 

uma nova regulamentação para o atendimento de pessoas com deficiências em escolas 

regulares, assim como, sua inclusão na sociedade. No art. 58, a LDB afirma “entende-se por 

Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente, na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais” (BRASIL, 1996, p. 25). 

Além das leis mencionadas acima, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069 de 13 de julho de 1990), cujo art. 53 afirma: 

 

[...] a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e 
a qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes: I - igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser 
respeitado por seus educadores. (BRASIL, 1990) 

 

 

Este Estatuto reforça, também, em seu artigo 55, os dispositivos legais, ao determinar 

que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 

regular de ensino”. 

Nem mesmo os pais poderão abrir mão desse direito que seus filhos têm de frequentar 

a rede regular de ensino e é dever do poder público colocá-lo à disposição, como é dever dos 

pais, providenciar a matrícula e frequência de seus filhos, com ou sem deficiência. Assim, fica 

sob a responsabilidade dos pais, proporcionar a educação em escola regular e o atendimento 

especial como complementação.  

Vale ressaltar que o atendimento especializado é apenas uma complementação, não é a 

solução para as pessoas com deficiência, o mesmo não substitui a educação escolar regular. A 

autora Fávero (2004, p. 52) chama atenção sobre essa questão, ao afirmar, “[...] o atendimento  

 

seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. Convenção ratificada pelo Brasil: Decreto nº. 3.956, de 
outubro de 2001 (LIMA et al, 1990). 
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educacional especializado, ou educação especial, ministrado em ambientes especiais, é muito 

importante, mas não supre totalmente o direito de acesso à educação.”  

Apesar dos dispositivos mencionados acima, estes não fazem parte da realidade de 

muitas escolas, pois, não basta matricular a criança ou o adolescente com necessidades 

especiais educacionais, é preciso garantir a aprendizagem e a permanência na escola. 

Infelizmente, ainda existem alunos que sofrem com a segregação e a discriminação, pois, a 

Educação Inclusiva proporciona os meios para superação das discriminações, dos 

preconceitos e das barreiras arquitetônicas, proporcionando a acessibilidade para as pessoas 

com deficiência, tendo a escola como ponto de partida para sua efetivação, mas, não efetiva 

por si só, esta superação.  

 
 

Escolas regulares que possuem 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 provêm uma 
educação efetiva à maioria das crianças que aprimoram a eficiência, em 
última instância, o custo de todo o sistema educacional. (DECLARAÇÃO 
DE SALAMANCA, 1994, s/p) 

 
 

Segundo levantamento do IBGE, no Censo 2010, o Brasil contabilizava 45,6 milhões 

de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representava cerca de 23,91% da população 

brasileira ainda em condição de desigualdade de oportunidades e exposta à discriminação. 

As lutas dos movimentos sociais, que são defensoras dos direitos de pessoas com 

deficiência, foram e tem sido fundamental. Com os movimentos de inclusão, principalmente 

na década de 1990, foi possível observar um início de mudança na sociedade, primeiramente, 

com relação à família das pessoas com deficiência, pois, as mesmas têm se envolvido mais 

com esta causa, assumindo seus filhos diante da sociedade e lutando para a efetivação de 

direitos. 

Em 1999, o Brasil incorporou em sua legislação novos dispositivos, a partir da 

“Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Pessoas Portadoras de Deficiência”11, celebrada na Guatemala, em maio de 1999. O Brasil  

 
11 A Convenção foi adotada e assinada por 20 Chefes de Delegação de países membros da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), inclusive o do Brasil, presentes à 29ª Assembleia-Geral da OEA, realizada no 
período de 6 a 8 de junho de 1999, na Cidade da Guatemala. Idealizada no intuito de fortalecer o sistema 
interamericano de proteção e promoção dos direitos humanos, a Convenção contou, em sua elaboração, com a 
ativa participação do Brasil [...]. A Convenção tem por objetivos prevenir e eliminar a discriminação contra 
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é signatário desse documento, assinando acordos na busca de uma educação inclusiva, que foi 

aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 198, de 13 de junho 

de 2001, e promulgado pelo Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. 

Esse documento, portanto, tem valor legal, já que se refere a direitos e garantias 

fundamentais da pessoa humana. A importância dessa convenção está no fato de que deixa 

clara a impossibilidade de diferenciação com base na deficiência, definindo a discriminação 

como: 

 

[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 
antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou 
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou 
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por 
parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e 
suas liberdades fundamentais (art. 1º, nº 2 “a”)  (DECLARAÇÃO DE 
GUATEMALA, 1999, s/p). 

 
 

 A inclusão e a democratização do acesso aos direitos, são questões que requerem a 

continuidade das lutas em prol das garantias, efetivação e ampliação dos direitos já 

conquistados. Movimentos tanto nacionais, quanto internacionais, contribuíram para que o 

Brasil planejasse políticas públicas para as pessoas com deficiência e, entre essas políticas, 

estão àquelas relacionadas a Educação, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996, que trouxe pela primeira vez, a educação voltada para as pessoas com 

deficiência no ensino regular.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no artigo 59, 

preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes: 

a) Currículos, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas 

necessidades;  

b) Assegurar a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências;  

 

pessoas portadoras de deficiência e propiciar sua plena integração social. Tendo em mente a consecução destas 
metas, o texto estabelece compromissos para os seus signatários nas áreas legislativas, social, educacional e 
trabalhista, entre os quais, a adoção de medidas para que os edifícios e veículos que venham a ser construídos ou 
fabricados facilitem o acesso e uso da pessoa portadora de deficiência; a eliminação, na medida do possível, de 
obstáculos arquitetônicos, de transporte e comunicação que existam; a implementação de políticas voltadas para 
a prevenção e tratamento de todas as formas de deficiência; a reabilitação, educação e formação ocupacional da 
pessoa portadora de deficiência; e, a sensibilização da população, por meio de campanhas de educação, 
destinadas a eliminar preconceitos. Ver: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2001/decretolegislativo-

198-13-junho-2001-337086-exposicaodemotivos-142879-pl.html. 



 

 

25 
c) Assegurar a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do programa 

escolar (BRASIL, 1996, s/p). 

Também define, dentre as normas para a organização da educação básica, a 

“possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado” (art. 

24, inciso V) e, no artigo 37, as “[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames” (BRASIL, 1996, p. 27). 

A inclusão é a base de uma Escola para Todos e a efetivação dos direitos para as 

pessoas com deficiência, traz, também, e principalmente, a valorização das diferenças. 

Valorização esta que vê, na presença da deficiência, algo positivo e não negativo, e que diante 

de todos os limites, os que apresentam deficiência de qualquer natureza, possam superar essa 

limitação, transformados pelo ideal de uma sociedade em que todos os cidadãos, com ou sem 

deficiência vivam de maneira igualitária, exercendo sua cidadania sem nenhuma 

discriminação. 

Sendo assim, registramos que a partir da Declaração de Salamanca (1994), o Brasil, 

adotou a educação inclusiva como diretriz para sua política educacional. A luta pela inclusão 

social e o respeito à diversidade fortaleceu o movimento de defesa da educação inclusiva no 

Brasil. Esta declaração, sem dúvida, trouxe uma nova visão à escola inclusiva.  

Em 2001, foi criado o Plano Nacional de Educação – PNE12, pela Lei nº 10.172/2001, 

destacando que “o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a 

construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”. Este 

plano, “ao estabelecer objetivos e metas para que os sistemas de ensino favoreçam o 

atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação” (MEC/SECADI, 2019, p. 4), aponta um déficit com relação a 

oferta de matrículas para estudantes com deficiência nas classes comuns do ensino regular, 

bem como, a defasagem significativa na formação docente para atender esse público; a 

questão da acessibilidade física e também, o atendimento educacional especializado. 

 
12 O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que determina 
diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no Brasil. Em 9 de janeiro de 2001, no governo do 
então presidente Fernando Henrique Cardoso, foi sancionada a Lei nº 10.172/2001, responsável pela aprovação 
do Plano Nacional de Educação (PNE). Tal documento, que deve ser criado a cada dez anos, traça diretrizes e 
metas para a educação em todo o país, com o intuito de que estas sejam cumpridas até o fim de cada período 
correspondente. O primeiro PNE foi elaborado em 1996, para vigorar entre os anos de 2001 a 2010. Em 15 de 
dezembro de 2010 foi enviado, pelo governo federal, ao Congresso, o novo PNE, que contemplava os anos de 
2011 a 2020. Este, no entanto, foi reeditado em 26 de junho de 2014, com validade para 10 anos (2014/2024). 
Ver: https://educador.brasilescola.uol.com.br/politica-educacional/plano-nacional-educacao-pne.htm.     
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Na perspectiva da educação inclusiva, destaca-se a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica. Esta Resolução define que: 

 
 

[...] as instituições de ensino superior devem prever, em sua organização 
curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e que 
contemple conhecimentos sobre as especificidades dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. (MEC/SECADI, 2019, p. 4) 

 

 
Em 2002, a Língua Brasileira de Sinais – Libras, é instituída pela Lei nº 10.436/02, 

“como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas 

institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras 

[...] nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia” (MEC/SECADI, 2019, p. 4). 

Nesta perspectiva da inclusão, um outro dispositivo legal é sancionado, instituindo o 

sistema Braille na estrutura educacional brasileira. Trata-se da Portaria nº 2.678/02 do MEC, 

aprovando “diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille 

em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua 

Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional” (MEC/SECADI, 

2019, p. 4). 

Em 2003, é implementado pelo MEC o “Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade”13, com vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas 

educacionais inclusivos, promovendo um amplo processo de formação de gestores e 

educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso de todos à 

escolarização, à oferta do atendimento educacional especializado e à garantia da 

acessibilidade. 

 

 

 

1.3. A escola como espaço de Inclusão, desenvolvimento e socialização do indivíduo, a 

partir da concepção da Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva. 

 
 

 
13 Tem o objetivo de apoiar a formação de gestores e educadores, a fim de transformar os sistemas educacionais 
em sistemas educacionais inclusivos. 
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A escola é uma das estruturas formais mais diretas e imediatas dentro de todos os 

aparatos que integram a educação formal. Inicialmente podemos destacar que ela não é uma 

abstração “pura”, pois, esta tem sua concreticidade, seja pelos sujeitos alunos, seja pelos 

profissionais das áreas e funções variadas que nela estão presentes. Sabemos que há várias 

complexidades sociais, políticas, econômicas e culturais da formação social brasileira em que 

a escola, certamente vem à tona. No entanto, o foco possível e escolhido foi trazermos alguns 

importantes questionamentos, fruto de observações e análises presentes na literatura, sobre a 

escola como reflexo dessa complexidade, ou seja, a escola refletindo, muitas vezes, as práticas 

preconceituosas da sociedade, questionando-as e/ou rejeitando-as, e assim criando 

mecanismos para superá-las. 

Apesar do acesso à escola e da educação para todos - avanços do aparato legal, 

trazidos pela Constituição de 1988 – e, a democratização do ensino defendida legalmente pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos deparamos ainda com uma educação 

escolar que não atinge o ensino de qualidade, em alguns lugares do Brasil, tendo em vista que 

alguns gestores estão mais preocupados com a quantidade, esquecendo-se da qualidade do 

ensino, que é um fator essencial como condição para o avanço da educação. Segundo Aranha 

(1996, p. 73), esse desafio “[...] está na universalização de um ensino básico de qualidade: que 

prepare para o trabalho, para cidadania, cuidando da formação da personalidade nos aspectos 

afetivos e éticos”.  

Atualmente, tem sido exigido da escola não só uma educação de qualidade, mas 

também, que esta seja um espaço que responda às necessidades de todo ser humano, tendo 

como princípio a inclusão social. Busca-se, uma escola para todos, independente de classe 

social, cor, sexo, etnia e idade. Dessa forma, a educação inclusiva propõe que pessoas com 

deficiência se efetivem enquanto cidadãos de direitos e deveres, assim como todos, nesse 

cotidiano escolar regular. Por sua vez, a escola deixaria de ser aquele suposto espaço 

homogêneo, para ser o espaço da inclusão da diversidade social, nas suas mais diferentes 

concepções étnicas, culturais e sociais (ALMEIDA, 2000). 

A escola contemporânea foi feita para atender um determinado perfil de aluno, porém, 

nos dias de hoje, a demanda é outra, existem alunos diversificados, e com isso, a demanda 

exige da escola uma nova reformulação e inovação em todo seu sistema de ensino que 

possibilite atender a todos os indivíduos.  

A educação inclusiva traz consigo uma mudança de valores da educação tradicional, é 

preciso desenvolver novas práticas, para ter uma restruturação na educação, é necessária uma  
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transformação no sistema educacional. A inclusão é um desafio, que ao ser corretamente 

enfrentado pela escola comum, provoca a melhoria na qualidade da Educação Básica, para 

que aquele aluno, com ou sem deficiência, possa exercer seus direitos.  

É indispensável o aprimoramento de suas práticas, para assim atender as diferenças. A 

transformação da escola não é algo obrigatório da inclusão escolar de alunos com deficiência 

e/ou dificuldade de aprendizado, porém, ela deve ser encarada como um compromisso 

inadiável das escolas, que terá a inclusão como consequência. Atualmente, a maioria das 

escolas está longe de ser uma escola inclusiva, o que se tem, são escolas que tem projetos de 

inclusão. 

Para construir, uma escola e uma sociedade mais digna para todos, com ou sem 

deficiência, é preciso se atentar para as possibilidades de inclusão das pessoas com deficiência 

e não para as dificuldades. De acordo com Nascimento (2014, p.113) “isso só será possível 

quando cada cidadão, cada um de nós, entendermos que o movimento pela inclusão não é algo 

que está distante, o movimento pela inclusão é algo que se deve fazer parte do nosso 

cotidiano”. 

Além das leis citadas anteriormente, há também no Brasil, a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, formulada m 07 de janeiro de 2008, 

assegurando o acesso ao ensino regular dos alunos com deficiência diversificada: física, 

intelectual, com transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas 

habilidades/superdotação, desde a educação infantil, até a educação superior. Esta política 

visa orientar os sistemas de ensino para garantir:  

a) acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 

mais elevados do ensino;  

b) transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a 

educação superior;  

c) oferta do atendimento educacional especializado; 

d) formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão;  

e) participação da família e da comunidade;  

f) acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 

informação;  

g) articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. (MEC, 2008, p. 

14). 
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Com a intenção de promover a implementação da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE, instituído pelo Decreto n° 6.094/2007 e ratificado no âmbito da Agenda Social da 

Presidência da República, fortaleceu e ampliou a formação de professores para a educação 

especial na perspectiva inclusiva; a implantação de salas de recursos multifuncionais; a 

acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares e o acesso e permanência das pessoas com 

deficiência na educação básica.  

Neste sentido, a Educação Especial direciona suas ações para o atendimento às 

especificidades desses estudantes no processo educacional e, no âmbito de uma atuação mais 

ampla na escola, orienta a organização de redes de apoio, a formação continuada, a 

identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas. A Educação 

Especial brasileira em sua atual proposição está apoiada em duas características principais, a 

saber, a complementaridade e a transversalidade na sua relação com a Educação Básica e com 

a Educação Superior (BRASIL, 2008).  

Segundo Sassaki (1998): 

 

A sociedade inclusiva já começou a ser construída a partir de algumas 
experiências de inserção de pessoas com deficiência ainda na década de 
oitenta. Em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, modificações 
pequenas e grandes vêm sendo feitas em setores como escolas, empresas, 
áreas de lazer, edifícios e espaços urbanos, para possibilitar a participação 
plena de pessoas deficientes, com igualdade de oportunidades junto à 
população geral (SASSAKI, 1998, p. 8). 

 
 
 

A inclusão passou por uma longa trajetória, já discutida no subitem anterior e o Brasil 

acompanhou a concepção adotada por vários países sobre a educação especial, na tentativa de 

superar a ideia de um sistema educacional que separa as crianças com deficiência da sala de 

aula regular, baseada na crença de que as necessidades de crianças com deficiência não 

podiam ser supridas nestes espaços. Antes de entrarmos nas reflexões sobre a educação 

especial e a educação inclusiva, precisamos saber a definição de cada uma. 

A compreensão primeira de Educação Especial, estava voltada para o atendimento de 

educandos com deficiências no campo da aprendizagem e dos transtornos globais de 

desenvolvimento, em instituições especializadas, tais como, escolas para surdos, escolas para 

cegos ou escolas para atender pessoas com deficiência intelectual. Esta concepção sofre 

mudança a partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação  
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Inclusiva14. 

Por Educação Inclusiva entende-se o processo em que se amplia à inclusão de todos os 

estudantes com necessidades educativas especiais em escolas de ensino regular. Refere-se à 

reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas de modo que estas 

respondam à diversidade de alunos. A inclusão escolar é uma forma de inserção em que a 

escola comum tradicional é modificada para ser capaz de acolher qualquer aluno 

incondicionalmente e de propiciar-lhe uma educação de qualidade. Na inclusão, as pessoas 

com deficiência estudam na escola que frequentariam se não fossem deficientes. (SASSAKI, 

1998, p. 8). 

Entendendo esta diferenciação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN (art. 58), enfatiza que “o atendimento educacional especializado será feito em 

classes, escolas, ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas 

dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular”. 

O entendimento equivocado sobre essas definições tem levado a conclusão de que é 

possível a substituição do ensino regular pelo especial, e isso tem gerado muitos conflitos, no 

sistema educacional inclusivo. Em hipótese nenhuma deve ser considerado a substituição de 

sala regular pela sala especial, pois, independente da idade do aluno, toda legislação ordinária 

tem que estar em conformidade com a Constituição Federal, ou seja, a interpretação de um 

dispositivo legal precisa ser feita de forma que não haja contradição dentro da própria lei. 

O atendimento especializado ou educação especial, perpassa por todos os níveis de 

ensino especializado, mas não se confunde com eles. Nesse sentido, a autora Fávero (2004) 

enfatiza: 

 
Se este atendimento especializado fosse exatamente o mesmo que 
escolarização, a Constituição não teria inserido a sua garantia, além do 
acesso aos ensinos infantil, fundamental e médio. Portanto, o atendimento 
educacional especializado é complemento e refere-se ao que é 
necessariamente diferente do ensino regular, para melhor atender às 
especificidades dos alunos com deficiência. (FÁVERO, 2004, p. 82) 

 
 
 

 
14 A Secretaria de Educação Especial do MEC (SEESP), considerava a Educação Especial como sendo: […] um 
processo que visa promover o desenvolvimento das potencialidades de pessoas portadoras de deficiências, 
condutas típicas ou altas habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de ensino. [...] a 
educação especial integra o sistema educacional vigente, identificando-se com sua finalidade, que é a de formar 
cidadãos conscientes e participativos (BRASIL, MEC/SEESP,1994, p. 17). Esta Secretaria foi extinta pelo 
Decreto n. 7.480, de 16 de maio de 2011, e seus programas e ações foram vinculados a SECADI - Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, também extinta em janeiro de 2019. 
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Sendo assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define a Educação 

Especial como “modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.” Porém, a Constituição 

Federal de 1988, não usa o termo “Educação Especial” mas, apenas, “atendimento 

educacional especializado”. Dessa forma, para que a LDBEN não seja considerada 

incompatível com a Constituição, é necessário que se entenda que a Educação Especial como 

modalidade de ensino educacional, oferece o atendimento educacional especializado. 

O atendimento educacional especializado é uma forma de garantir que sejam 

reconhecidas e atendidas as particularidades de todos os indivíduos com deficiência. E, como 

mencionado anteriormente, são considerados atendimentos especializados: a língua brasileira 

de sinais (Libras); a interpretação de Libras; o ensino de Língua Portuguesa para surdos; o 

Sistema Braile; a orientação e mobilidade; a educação física adaptada; o enriquecimento e 

aprofundamento de repertório de conhecimentos; as atividades da vida autônoma e social, 

entre outras (MEC/SECADI, 2008, p.11).  

A inclusão, é um motivo para que a escola se modernize e para que os professores 

aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão escolar de pessoas com deficiência torna-

se uma consequência natural de todo um esforço de atualização e de reestruturação das 

condições atuais do ensino básico (MANTOAN, 1997, p. 120). 

É importante destacar que para uma verdadeira inclusão dos alunos em um ensino 

regular, é preciso a qualificação de toda equipe multidisciplinar e de recursos pedagógicos. 

Não podemos falar de inclusão escolar parcialmente, mas, devemos fazer o debate segundo a 

visão de quem faz a escola, ou seja, os professores, os pedagogos, os coordenadores, os 

porteiros, os diretores, entre outros. Hoje, observamos que os professores ainda não estão 

preparados para receber alunos com deficiência e que a escola não dispõe de recursos e 

estruturas para receber esses alunos, mesmo sendo exigido por lei. Como já haviamos 

afirmado no subitem anterior, não basta que o aluno seja matriculado em turmas regulares, 

por força das leis, mas, que a escola tenha uma equipe preparada para atender essa demanda.  

Segundo Cunha (2015, p. 69) “incluir é muito mais que inserir, além de tudo é preciso 

dar condições de permanência e possibilidades de desenvolvimento da aprendizagem, 

maximizando assim suas potencialidades.”  

A proposta da Educação Inclusiva é uma educação de todos os alunos juntos, 

deixando-os preparados para o convívio social. Conforme afirma Mantoan (2003, p. 33) 

“incluir não é deixar ninguém fora da escola comum, ou seja, ensinar a todas as crianças  
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indistintamente”. 

Para Mantoan (2003, p. 28) “as crianças precisam da escola para aprender e não 

marcar passo ou ser segregado em classes especiais e atendimentos à parte”. A educação 

inclusiva se caracteriza pela diversidade inerente aos alunos, assim, buscando entender as 

necessidades educativas de todos os indivíduos em um sistema regular de ensino, promovendo 

a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. 

Diante de tudo que abordamos nesse subitem, entendamos que o ato de incluir, é antes 

de tudo, um exercício de cidadania e de respeito com o próximo, é reconhecer que existem 

outros além de nós, que é necessário participar de todos os meios e recursos existentes na 

sociedade, seja, familiar, profissional, educacional, social, independente das diferenças.  

A inclusão não é um trabalho fácil, mas não é impossível, precisamos estabelecer um 

canal de reflexão e discussão sobre valores e preconceitos enraizados em nossa cultura, para 

que a inclusão escolar seja efetivada e, quando de fato acontecer a educação inclusiva na 

sociedade, poderemos afirmar que avançamos muito no campo das mentalidades individuais e 

coletivas. Neste sentido, é pertinente que apontemos um subitem com os mais recentes 

indicadores da Educação Inclusiva no Brasil.  

 

 

1.3.1. Indicadores Nacionais sobre a Educação Inclusiva 

 
 
 

A partir de 2004, com a atualização dos conceitos e terminologias, para adequação as 

novas orientações sobre a educação inclusiva, são efetivadas mudanças na estruturação e 

aplicação do Censo Escolar. Sendo assim, os resultados do Censo Escolar/MEC/INEP15 de 

2006, por exemplo, no que diz respeito a educação especial, registram a evolução de 337.326 

matrículas em 1998 para 700.624 em 2006, expressando um crescimento de 107%. No que se 

refere à inclusão em classes comuns do ensino regular, o crescimento é de 640%, passando de  

 

 
15 O Censo Escolar, realizado anualmente em todas as escolas de educação básica, passa a coletar dados sobre a 
série ou ciclo escolar dos alunos atendidos pela educação especial, possibilitando, a partir destas informações o 
registro da progressão escolar e a criação de novos indicadores acerca da qualidade da educação. Este possui, 
entre outros objetivos, acompanhar na educação especial, os indicadores de acesso à educação básica, matrícula 
na rede pública, inclusão nas classes comuns, oferta do atendimento educacional especializado, acessibilidade 
nos prédios escolares e o número de municípios e de escolas com matrícula de alunos com necessidades 
educacionais especiais. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. 
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43.923 alunos incluídos em 1998, para 325.316 alunos incluídos em 2006, conforme 

demonstra o gráfico a seguir. 

 

 

GRÁFICO 1: CRESCIMENTO DE MATÍCULAS NO CONTEXTO DA  
INCLUSÃO – 1998 A 2006 

 
 
 

 
  FONTE: Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasília - 2008) 

 

 

Os resultados do Censo Escolar de 2006, apontam também o crescimento na 

distribuição das matrículas nas esferas pública e privada. Em 1998, por exemplo, registrava-se 

um relativo equilíbrio de matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais nas 

escolas públicas e privadas, principalmente, em instituições especializadas filantrópicas. Em 

2006 esse movimento foi revelando um crescimento nas escolas públicas e uma redução nas 

escolas privadas.  

No que diz respeito às escolas públicas, com o desenvolvimento de políticas de 

educação inclusiva, evidencia-se um crescimento de 146% das matrículas, que passaram de 

179.364 (53,2%) em 1998, para 441.155 (63%) em 2006, conforme demonstra o gráfico a 

seguir.  
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GRÁFICO 2: CRESCIMENTO DE MATRÍCULAS NO CONTEXTO DA  

INCLUSÃO NAS ESFERAS PÚBLICA E PRIVADA.   
1998 A 2006 

 
 

 
  FONTE: Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasília - 2008) 

 

 
Em 2007, com o intuito de promover a implementação da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - que propõe acompanhar os 

avanços do conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras 

de uma educação de qualidade para todos os estudantes -, o Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE, instituído pelo Decreto n° 6.094/2007, fortaleceu e ampliou a formação de 

professores para a educação especial na perspectiva inclusiva, a implantação de salas de 

recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, o acesso e a 

permanência das pessoas com deficiência na educação básica.  

Assim, a Educação Especial direciona suas ações para o atendimento às 

especificidades desses estudantes no processo educacional e, no âmbito de uma atuação mais 

ampla na escola, orientando a organização de redes de apoio, a formação continuada, a 

identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas.  

O segundo PNE - Plano Nacional de Educação (2011-2020) estabelece a nova função 

da Educação Especial como modalidade de ensino que passa por todos os segmentos da 

escolarização, da Educação Infantil ao ensino superior, realizando o atendimento educacional 

especializado (AEE); disponibilizando os serviços e recursos próprios do AEE e orientando os 

alunos e os professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. O PNE  



 

 

35 
considera público alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, os 

educandos com deficiência (intelectual, física, auditiva, visual e múltipla), transtorno global 

do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades, conforme mencionado anteriormente. 

Em 2014, o PND de 2011 foi reformulado, através da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 

2014, apresentando 20 metas que pautam-se na perspectiva dos entes federativos e sociedade 

civil convergirem na consolidação de um sistema educacional capaz de concretizar o direito à 

educação em sua integralidade, dissolvendo as barreiras para o acesso e a permanência, 

reduzindo as desigualdades, promovendo os direitos humanos e garantindo a formação para o 

trabalho e para o exercício autônomo da cidadania. A META 4 deste novo PDE estabelece: 

 
 

[...] universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente, na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados (BRASIL/INEP, 2015, p. 69). 
 
 

 
Neste sentido, segundo o Censo Demográfico de 2010, de um total de 1.819.712 

crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que não conseguiam de modo algum ou tinham grande 

dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou ainda possuíam alguma 

deficiência mental/intelectual permanente que limitavam suas atividades habituais, 1.560.784 

(85,8%) frequentavam a escola ou creche. Ao mesmo tempo, 14,2% das crianças e 

adolescentes com deficiência encontravam-se fora da escola, situação distante da 

universalização ao acesso à educação básica dessa população.  

O Gráfico 3 abaixo, revela que em 2010, não havia grandes diferenças entre as regiões 

do país, com relação ao acesso à escola, da população infantil e adolescente, com deficiência. 

O Sudeste, por exemplo, apresentava o maior percentual de acesso, ou seja, 87,0%, enquanto 

a região Norte apontava o menor acesso, o que representava, 83,2% da população.  
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GRÁFICO 3 - PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS COM 

DEFICIÊNCIA QUE FREQUENTAVA A ESCOLA, POR GRANDES REGIÕES. BRASIL – 
2010 

 

 
 
    FONTE: Censo Demográfico 2010/IBGE (Elaborado pela DIRED/INEP). 
 
 

Os dados desagregados por localização de residência, rural e urbana, referentes à 

população de 4 a 17 anos com deficiência que frequentava a escola, demonstram que, em 

2010, o percentual de acesso à educação básica dos residentes em áreas urbanas era de 86,7% 

e os residentes em áreas rurais o percentual era menor, ou seja, de 81,9%, conforme ilustra o 

Gráfico 4 abaixo. 

 

GRÁFICO 4 - PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS COM DEFICIÊNCIA QUE 
FREQUENTAVA A ESCOLA, POR LOCALIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA (RURAL E 

URBANA) – BRASIL – 2010 
 

 
 

 
 

             FONTE: Censo Demográfico2010/IBGE (Elaborado pela DIRED/INEP). 
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Se analisarmos essa situação sob a perspectiva da localização da escola, rural ou urbana, o 

Gráfico 5 abaixo, demonstra, com base nos dados do Censo Escolar 2013/INEP, que durante o período 

analisado, ou seja, de 2009 a 2013, ocorreu uma variação positiva no percentual de matrículas em 

classes comuns para os dois grupos.  

 
 
GRÁFICO 5 - PERCENTUAL DE MATRÍCULAS EM CLASSES COMUNS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DE ALUNOS DE 4 A 17 ANOS DE IDADE COM DEFICIÊNCIA, POR 
LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA (RURAL E URBANA) – BRASIL - 2013 

 
 

 

 
       FONTE: Censo Escolar 2013/INEP (ELABORADO PELA DIRED/INEP). 
 
 
 

Nota-se que, ao longo de toda a série histórica, para os alunos de escolas localizadas em áreas 

rurais, o indicador apresentou maiores percentuais de matrículas nas classes comuns do que para os 

alunos de escolas localizadas em áreas urbanas. No entanto, O INEP ressalta que devemos considerar 

que o indicador analisado, não permite afirmar que esses resultados impliquem “acesso ao 

atendimento educacional especializado, a salas de recursos multifuncionais ou a outros serviços 

especializados, conforme as necessidades individuais dos alunos” (PNE, 2015, p. 77). 

Sobre o recorte de sexo, o Censo Demográfico de 2010 também revela que no Brasil, 

as crianças e adolescentes do sexo feminino com deficiência tinham uma cobertura maior de 

atendimento educacional (86,8%) do que as do sexo masculino (84,8%). 

 

 

 



 

 

38 
GRÁFICO 6 - PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS COM DEFICIÊNCIA QUE 

FREQUENTAVA A ESCOLA, POR SEXO – BRASIL – 2010 
 

 

             
       FONTE: Censo Demográfico2010/IBGE (Elaborado pela DIRED/INEP). 
 
 

Com relação a diferença entre as idades, o Gráfico 7 abaixo, apresenta a população de 4 a 17 

anos, sem e com deficiência, que frequentava a escola, permitindo uma comparação por faixa etária 

entre os dois grupos. Os menores percentuais de atendimento educacional da população com 

deficiência eram nas idades de 4 anos, ou seja, 66,0%, de 5 anos, que corresponde a 80,9%, de 16 

anos, com um percentual de 77,4% e com 17 anos, representado 67,6%. Para as faixas etárias entre 6 e 

15 anos de idade, esses percentuais eram superiores a 80%.  

 

GRÁFICO 7 - PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS SEM E COM 
DEFICIÊNCIA QUE FREQUENTAVA A ESCOLA, POR IDADE – BRASIL – 2010 

 

 

          FONTE: Censo Demográfico 2010/IBGE (Elaborado pela DIRED/INEP). 
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Neste sentido, os resultados apresentados acima demonstram que, em 2010, a proporção de 

crianças e adolescentes com deficiência que frequentavam a escola era 6,0 pontos percentuais menor 

do que para a população dessa faixa etária sem deficiência e, a desigualdade de atendimento era maior 

nas idades de 14, 15 e 16 anos. 

Segundo o Censo Escolar 2013, se analisarmos essa situação pelo viés das matrículas por 

região do país, observaremos, conforme o Gráfico 8 abaixo, que a região Sul apresentava os menores 

percentuais de matrículas em classes comuns, ou seja, 77,5%, abaixo do resultado nacional, que é de 

85,5%. Em contrapartida, a região Sudeste apresentava 81,8%, nesse mesmo ano, mas, indicador 

também abaixo da média nacional.  

Durante o período analisado, os dados apontam que as regiões Nordeste e Norte apresentaram 

os maiores percentuais de matrículas nas classes comuns, com resultados em 2013 de 94,6%, na região 

Nordeste e 93,6%, na região Norte.  

 

 

GRÁFICO 8 - PERCENTUAL DE MATRÍCULAS EM CLASSES COMUNS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA DE ALUNOS DE 4 A 17 ANOS DE IDADE COM DEFICIÊNCIA, TGD E ALTAS 

HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO, POR GRANDES REGIÕES – BRASIL – 2013 
 
 

 

 
        Fonte: Censo Escolar 2013/Inep (Elaborado pela DIRED/INEP). 
 
 
 

Em 2013, do total de 639.888 matrículas da população de alunos, de 4 a 17 anos com 

deficiência e altas habilidades ou superdotação, 85,5% - o que representa 546.876 alunos -, estavam 

matriculados em classes comuns do ensino regular e/ou EJA da educação básica.  
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GRÁFICO 9 - PERCENTUAL DE MATRÍCULAS EM CLASSES COMUNS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DE ALUNOS DE 4 A 17 ANOS DE IDADE COM DEFICIÊNCIA, TGD E ALTAS 
HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO – BRASIL - 2013 

 

 

 
                FONTE: Censo Escolar 2013/INEP (Elaborado pela DIRED/INEP). 
 
 
 

O Censo Escolar 2013, aponta também que durante o período analisado, o percentual de 

matrículas em classes comuns aumentou em todas as redes de ensino. As redes estaduais e municipais 

apresentaram resultados no patamar de 94%. As redes federais, um percentual de 61,3% e a rede 

privada, um percentual de matrículas no patamar de 35,0%. No entanto, estas apresentaram 

percentuais de matrículas em classes comuns abaixo do resultado nacional, que é de 85,5%, em 2013. 

 
 

GRÁFICO 10 - PERCENTUAL DE MATRÍCULAS EM CLASSES COMUNS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA DE ALUNOS DE 4 A 17 ANOS DE IDADE COM DEFICIÊNCIA, TGD 

E ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO, POR DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA – BRASIL - 2013 

 

 

          Fonte: Censo Escolar 2013/INEP (Elaborado pela DIRED/INEP). 
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Ao finalizarmos a apresentação desses dados, podemos afirmar que estes dimensionam 

o desafio de se atingir a universalização do acesso à educação básica para a população com 

deficiência. E, considerando a importância de utilizarmos os indicadores para planejamento de 

gestão, ressalta-se outro desafio em relação à Meta 416, destacada no início desta análise, que 

diz respeito à disponibilidade de dados que permitam monitorá-la anualmente de maneira 

integral. Atualmente não há disponíveis dados oficiais em âmbito nacional que permitam a 

criação de um indicador para aferir todos os objetivos propostos na referida meta.  

Incluir é, antes de tudo, deixar de excluir, pois todos fazem parte de uma mesma 

comunidade e não de diferentes grupos, ou seja, incluir é reconhecer que existem outros de 

nós que precisam participar de todos os meios, seja profissional, educacional, social, 

independente das diferenças. Inclusão exige que o poder público e a sociedade ofereçam as 

condições necessárias para todos. 

 
 
Numa perspectiva de INCLUSÃO, a simples garantia do direito de ir e 
vir já pressupõe que, para que todos possam exercer esse direito 
fundamental, não basta admitir a circulação, é preciso criar condições 
para que ela ocorra, como a eliminação de barreiras arquitetônicas, dentre 
outras medidas. Sendo assim, com base apenas na Constituição Federal, 
que podemos chamar de “inclusiva”, é possível ao Ministério Público e a 
certas entidades promoverem ações cobrando adaptações arquitetônicas, 
por exemplo (FÁVERO, 2007, p. 39). 

 
 
 

Visto isso, a palavra inclusão refere-se a um estado de “inserção”. A inclusão exige 

uma transformação da sociedade, da escola como um todo, pois, defende a inserção no ensino 

regular de alunos com qualquer deficiência, exigindo mudanças no sistema educacional, 

cabendo à escola e a sociedade, adaptar suas necessidades dos alunos se adaptarem ao modelo 

exigido pela sociedade e escola. 

Nesse sentido vale destacar que receber alunos com deficiência, “quase” todo lugar 

recebe, pois de fato é lei, mas, apenas receber não caracteriza “incluir”, considerando que 

“inserir” alunos com deficiência no ensino regular, sem os devidos cuidados e capacitações 

dos profissionais para darem conta da sua escolarização, representa, muitas vezes, uma forma 

de exclusão. 

 

 
16 A Meta 4, diz respeito a “universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
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Mesmo com avanços ao longo dos anos, ainda encontramos escolas que aceitam os 

alunos com deficiência só para atender os preceitos legais e não porque acreditam na 

educação inclusiva. Quando realmente ocorrer a inclusão de todos, poderemos dizer que 

avançamos consideravelmente, pois, não adianta ter leis, portarias, resoluções, com objetivos, 

metas e diretrizes, se o contexto escolar e a sociedade não têm o entendimento do que é, de 

fato, uma educação inclusiva de qualidade.  

Todas as pessoas têm os mesmos direitos e não podem ser privilegiadas ou 

desprivilegiadas em função de alguma de suas características que são inerentes a sua própria 

vida e existência, inerentes a sua caracterização enquanto ser humano. 

Desta forma, encerramos a primeira seção e apresentaremos a seguir, algumas 

reflexões sobre a importância do Serviço Social neste contexto de inclusão da pessoa com 

deficiência na rede de ensino regular, a partir das observações advindas do Estágio 

Supervisionado de Serviço Social, realizado no Colégio Municipal Lulo Ferreira de Araújo, 

localizado em Morro do Coco, Campos dos Goytacazes RJ, entre o período de abril de 2017 a 

julho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados”. (PNE, 2015, p .67) 
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2. A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
 
 
Nesta seção, abordaremos a legitimidade da atuação do assistente social no contexto 

da educação inclusiva, propriamente dita. O Serviço Social é uma profissão voltada para o 

enfrentamento das questões sociais, contribuindo e reforçando na sociedade com a defesa dos 

direitos e das garantias fundamentais dos cidadãos, principalmente, o das minorias sociais, 

entre elas, a pessoa com deficiência.  

 

 

2.1. A legitimidade do Serviço Social nas Políticas Públicas da Educação e sua 

contribuição para o fortalecimento da Educação Inclusiva. 

 

 
  Para compreender como o assistente social executa as suas competências nos dias de 

hoje, torna-se essencial analisá-lo como uma profissão legalmente constituída, isto é, por meio 

de leis e parâmetros que o legitima para o exercício profissional nos espaços sociais. Neste 

contexto, a profissão é regulamentada pela Lei nº 8.662 de 1993, estruturada também, pelo 

Código de Ética da profissão, aprovado pelo conjunto CFESS/CRESS, sob o nº 273 do ano de 

1993, com alterações posteriores ocorridas pelas resoluções do CFESS nº 290 e 293 de 1994.  

 
 
 

O caminho da profissionalização do Serviço Social é, na verdade, o 
processo pelo qual seus agentes – ainda que desenvolvendo uma auto-
representação e um discurso centrados na autonomia dos seus valores e 
da sua vontade – se inserem em atividades interventivas cuja dinâmica, 
organização, recursos e objetivos são determinados para além do seu 
controle. (NETTO, 2005, p. 71) 

 
 
 
Visto isso, considera-se como uma profissão de natureza interventiva e analítica, de 

modo que são autorizados a construir respostas para as necessidades sociais, nas dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, conforme estabelece sua 

instrumentalidade.  
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Ou seja, o Serviço Social é uma profissão requisitada pelo Estado e suas 
instâncias para atender as necessidades sociais - via políticas sociais – 
decorrentes das expressões da “questão social”. Para a identificação 
dessas necessidades, toma como referência: o reconhecimento das 
expressões da “questão social”; a análise da realidade social; identifica 
demandas de atendimento e finca a atuação calcada na perspectiva dos 
direitos. Portanto, o assistente social atua nas contradições inerentes a 
constituição da sociedade capitalista e ao mesmo tempo em que responde 
aos interesses do empregador, interpreta o campo ocupacional no qual se 
insere como trabalhador assalariado. Por meio de um conjunto de saberes 
decorrentes do seu processo formativo, constrói respostas profissionais 
direcionadas as demandas apresentadas pela população usuária, bem 
como aquelas propostas pelo empregador. Neste sentido, o exercício 
profissional é construído a partir do entendimento que o profissional tem 
das dimensões que são constitutivas do seu fazer profissional – 
interventiva, ético-política; analítica e investigativa (CAMPOS et al., 
2012, p. 5). 

 
 
 
Este reconhecimento, principalmente, por parte do Estado, que alçou o Serviço Social 

como uma profissão regulamentada e presente na sociedade, foi fruto de grandes esforços no 

decorrer do tempo. A Constituição Federal de 1988 foi fundamental para que isso fosse 

possível, pois, ampliou e assegurou um Estado que não só respeitasse os direitos dos 

indivíduos, mas que provesse dignidade e respeito a diversos outros princípios fundamentais 

para todos, de maneira isonômica e efetiva. Com isso, surge o compromisso do Estado em 

prover políticas sociais, que estabeleça, entre elas, a educação, num sentido amplo, aqui 

inserida também a educação inclusiva, a preservação do meio ambiente, a saúde, o trabalho, a 

segurança, a previdência social, a assistência aos desamparados, o lazer, a moradia, dentre 

outros (NETTO, 2005). 

A esse respeito, explica Massaini (2016, p. 39): 

 

 
Isso significa dizer que quando se fala em direito das políticas públicas, 
tratamos também da busca pela concretização dos direitos sociais, tidos 
como fundamentais e cuja importância lhes confere uma característica 
singular, qual seja o fato de que são irrenunciáveis e independem do 
posicionamento político do governo, uma vez que a sua previsão 
constitucional impõe ao Poder Público, independentemente da corrente 
ideológica que este segue, o dever de garanti-los e ampliá-los. 

 
 
 

Para o alcance das finalidades do Estado, este utiliza-se também do Serviço Social, a 

fim de integrá-lo como serviço estratégico para a consecução de seus fins. Para o assistente  
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social, atender as demandas do Estado, no contexto das políticas públicas, passa a ser um 

ramo de sua atividade, que claro, não se limita a essas finalidades primeiras, dada a sua 

natureza intersetorial e multidisciplinar.  

Nessa sequência, de maneira mais específica, está a atuação do Serviço Social nas 

Políticas de Educação do Estado, pois, sabe-se que a educação é um direito fundamental do 

cidadão, ou seja, entendida como um atributo essencial da cidadania, necessária e 

indispensável a todos.  

 
 

Os pensadores têm a educação como uma etapa de desenvolvimento da 
capacidade física, intelectual e moral da criança e pessoa de modo geral, 
dirigida à sua melhor integração individual e social. Contudo, a educação 
representa muito mais do que isso, é uma prática contínua e intermitente 
de se construir e receber informações, que se vão estabelecendo com o 
tempo, por elas sendo a pessoa influenciada, ao tempo que também as 
influencia, contribuindo assim, a desenvolver o meio onde vive e, 
também, a si próprio (GLITZENHIRN, 2015, p. 13). 

 
 
 

O assistente social nas políticas de educação favorece e reforça o acesso à educação 

escolarizada nos mais diversos níveis. Vale mencionar que as requisições dos assistentes 

sociais na educação possibilitam também a adequação de uma política com mais projetos, 

programas e integração com a rede, com elaboração de estratégias e ações, que integrem a 

Política de Educação, seja ela a tradicional e, em especial, a inclusiva.  

 

A Política de Educação requer um profissional com competência teórica e 
política que seja capaz de elaborar estratégias de ação em diferentes 
níveis que visem clarificar as reais contradições que impregnam a Política 
de Educação. Desse modo, esse profissional terá condições de ultrapassar 
os vários programas que afirmam compromisso social, mas que não 
oferecem as condições objetivas para sua realização, assim a ação 
profissional transporá os limites requeridos pelas instituições da mecânica 
realização de estudos socioeconômicos e contribuirá significativamente 
para que o direito social à Educação se efetive (OLIVEIRA, 2011, p. 26). 

 
 

Essas ações integradas são também tratadas pelos Conselhos ligados ao Serviço Social, 

que buscam corresponder com ações que tornem este trabalho mais satisfatório, tanto na  
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educação tradicional como na inclusiva. Neste sentido, de acordo com Lima (2014), o 

assistente social pode, a respeito da educação inclusiva, desenvolver variadas ações, como:  

a) realizar projetos de pesquisas e intervenções para promover o reconhecimento da 

realidade e das interferências do meio social e ambiental no processo ensino 

aprendizagem do deficiente;  

b) fazer diagnósticos da realidade social da pessoa com deficiência e assim contribuir 

para sanar dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar, orientando a escola em 

como realizar trabalho com as famílias e a comunidade escolar visando esclarecer 

sobre a deficiência;  

c) ser mediador entre a escola e a família ou entre a escola e a comunidade local 

visando solucionar ou minimizar conflitos sociais e carências;  

d) participar, promover reuniões, palestras, grupos de estudos acerca de temas 

pertinentes a deficiência. (LIMA, 2014, p. 234). 

 

 
Trata-se, portanto, de uma dimensão que particulariza a inserção e a 
atuação dos assistentes sociais na Política de Educação, que depende 
sobremaneira dos insumos institucionais e que, diante de sua diversidade 
e lenta forma de expansão, acentua a necessidade de que o trabalho 
profissional mobilize para além dos procedimentos técnicos-
instrumentais que já se encontram presentes em seu cotidiano, processos 
de articulação com as lutas sociais travadas pela ampliação das condições 
de permanência dos estudantes em seus diferentes momentos de formação 
(CFESS/CRESS, 2011, p. 42). 

 
 

Logo, o assistente social é um profissional da intervenção, que atua nos espaços 

educacionais, contribuindo e reforçando para o alcance do direito do cidadão ao acesso a uma 

educação de qualidade, em estrita obediência às normas ligadas a Política de Educação no 

país e, também, às que fundamentam e legitimam a sua atuação profissional, nesta esfera. 

Embora já se tenham reconhecido, no âmbito legal, direitos em favor da inclusão social 

das minorias, o processo ainda é lento.  Mas, há experiências que, além de alcançarem certo 

êxito, trazem subsídios importantes para a discussão do tema.  

Ainda que seja importante investir na formação inicial dos professores, focaremos aqui 

casos de intervenção baseados em trabalhos colaborativos envolvendo profissionais tanto do  
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ensino da sala de aula, como também os que compõem a equipe multidisciplinar, entre estes, 

o assistente social, sem prejuízo de suas competências e atividades privativas. 

Resgataremos, assim, duas estratégias de trabalho, no espaço da escola, voltadas 

exclusivamente para os educadores, mas, que é pertinente ser compreendido por toda a equipe 

técnica. Conforme Mendes et al (2011), dentre as formas de trabalho colaborativo na escola se 

encontram o coensino (também chamado ensino colaborativo) e a consultoria colaborativa. 

 
 
 
O ensino colaborativo ou coensino, é um modelo de prestação de serviço 
de educação especial no qual um educador comum e um educador 
especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar a 
instrução de um grupo heterogêneo de estudantes. (...) A consultoria para 
o professor é um processo de resolução de problema que toma parte num 
período de tempo e segue determinados estágios. (...) O processo é 
diferenciado tanto das supervisões quanto do aconselhamento, porque o 
intercâmbio é colaborativo, havendo uma ênfase no papel igualitário do 
consultado na contribuição para a resolução do problema, e o consultado 
está livre todo o tempo para aceitar ou rejeitar as soluções recomendadas 
durante a consultoria (MENDES et al, 2011, p. 85). 

 
 
 

É fundamental que o assistente social reconheça a importância das capacitações que 

tenham como foco central a atenção aos alunos com necessidades especiais educacionais, para 

incentivá-las no interior da escola. Toledo e Vitaliano (2012) resgatam diversas experiências 

relevantes. Uma delas é a descrita por Martins et al. (2006), desenvolvida nos anos de 1998 a 

2006, tendo como base ações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que 

criou programas de capacitação para profissionais a fim de atender os alunos com NEE – 

Necessidades Educacionais Especiais.  

As ações ocorreram em cooperação com alguns municípios do estado e a capacitação 

dos profissionais englobava palestras, debates e cursos de extensão, tendo sido realizado, em 

2004, a primeira edição do Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas 

com Necessidades Especiais. A partir desses estudos, Martins (2006) apresenta uma 

argumentação sobre a necessidade de rever valores e crenças existentes na organização dos 

serviços e de “mudar a forma de ensinar, apoiar e avaliar, levando-se em conta as 

necessidades individuais” (TOLEDO & VITALIANO, 2012, p. 322).  

As autoras que citam a experiência indicam que entre os resultados positivos estariam 

levando a fratura de algumas barreiras, como o medo, o preconceito e o desconhecimento em 

torno do assunto. 
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A criança desenvolve novas competências por causa da aproximação dos 
outros sociais, esses outros entendidos, por um lado, como as novas 
apropriações semióticas (linguagem fundamentalmente) que a criança faz 
no grupo cultural, e, por outro, o adulto ou o par mais desenvolvido como 
mediador das novas competências (BEYER, 2006 apud TOLEDO & 
VITALIANO, 2012, p. 324). 

 
 

Para Toledo e Vitaliano (2012), o trecho mencionado destaca a importância do papel 

do mediador na tarefa de romper as barreiras que surgem à inclusão dessas crianças. 

Trabalhos em grupo e materiais diversificados são exemplos de boas práticas que 

oportunizam a aprendizagem de todos, e também, o desenvolvimento das potencialidades de 

cada estudante.  

É fundamental que o assistente social reconheça nestes espaços que as práticas 

inclusivas dependeriam fundamentalmente do “trabalho em grupo organizado de modo 

cooperativo ou em pares, do cuidado com os recursos a serem utilizados, bem como a 

importância da proposição de situações de aprendizagens significativas e lúdicas” (TOLEDO 

& VITALIANO, 2012, p. 325). 

Após essas reflexões, destacaremos no item a seguir, a experiência ocorrida no Estágio 

Supervisionado em Serviço Social que nos aproximaram deste universo da inclusão de 

crianças e adolescentes com necessidades especiais educacionais em espaços da rede regular 

de ensino.   

 

 

 

2.2. Breve relato da experiência de Estágio Curricular Obrigatório: as contribuições do 

Serviço Social na perspectiva da Educação Inclusiva 

 

 

O presente relato da experiência de estágio ocorreu no Colégio Lulo Ferreira de 

Araújo, uma das 246 unidades escolares do município de Campos dos Goytacazes, durante o 

ano de 2017 e 2018. A experiência no ensino regular foi enriquecedora para a formação 

acadêmica, pois contribuiu para uma aproximação dos desafios que o futuro profissional 

encontrará no dia a dia. 
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O estágio deu-se no acompanhamento dos alunos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental, com idade entre 6 e 15 anos, voltado, principalmente, para alunos com 

deficiência que frequentavam a Sala de Recursos Multifuncionais, pois esta sala, é o espaço 

que o Assistente Social e o estagiário de Serviço Social ficam a maior parte do tempo, no 

desenvolvimento das ações profissionais, uma vez que não possui um espaço inclusivo, 

observa-se com mais atenção a realidade daqueles alunos com deficiência, enfatizando que o 

assistente social não trabalha só em sala de recursos e sim na totalidade das questões da 

escola. 

Com a realização deste estágio, inicialmente, percebe-se as contribuições que o 

Serviço Social pode trazer na área educacional, principalmente, na aproximação das famílias 

com a escola, pois, na compreensão das questões familiares, observa-se a importância da 

interação família, aluno e comunidade escolar. A partir desta interação, o assistente social 

poderá diagnosticar os fatores sociais, culturais e econômicos que determinam a problemática 

social no campo educacional, por exemplo, e, consequentemente, trabalhar com um método 

voltado para o enfrentamento destas questões no intuito de evitar que tais efeitos se repitam. 

A experiência de estágio, tornou-se mais enriquecedora, a partir do acompanhamento 

do projeto “Café com Inclusão”, é um instrumento no processo de inclusão da pessoa com 

deficiência na rede regular de ensino do município de Campos dos Goytacazes/RJ.  

O Projeto “Café com Inclusão” tem como objetivo geral, criar um espaço permanente 

e contínuo de debate e reflexão sobre o processo de inclusão no âmbito da educação com pais 

e/ou responsáveis dos alunos (as) acompanhados (as) pela sala de recursos, visando: 

a) incitar o debate e reflexão sobre o processo de inclusão no ambiente escolar; 

b) fornecer subsídios teórico-metodológicos sobre inclusão aos pais e/ou responsáveis 

de alunos (as) acompanhados (as) pela sala de recursos  

c) fomentar a efetivação de práticas inclusiva no ambiente escolar. (FREITAS 

JUNIOR, 2014, p. 03). 

De acordo com Freitas Junior (2014), o projeto foi elaborado em 2012, com a proposta 

de realizar reuniões, mensalmente, no período de ano letivo de março a dezembro, nas 

segundas feiras, com duração de aproximadamente duas horas. Ao fim dos encontros deste 

projeto, a metodologia previa realizar uma avaliação, servindo um café, organizado pelo 

assistente social e as duas professoras participantes do projeto, além de ser proposto um novo 

tema para o próximo encontro.  
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Este projeto se consolidou como um importante instrumento de intervenção do 

assistente social, para atendimento e orientação aos pais e/ou responsáveis pelos alunos, 

auxiliando tanto na inclusão escolar como também na permanência de aluno com deficiência 

no ambiente escolar. Nesse espaço, os pais e/ou responsáveis pelos alunos, trocam 

experiências e conversam abertamente com o assistente social e com as professoras da sala de 

recurso, e juntos buscam soluções para melhorar a aprendizagem.  

Além desse projeto, o assistente social da unidade participa de vários seminários e 

reuniões internamente e fora da instituição, sobre a inclusão, assim, gerando mais 

conhecimento e contribuindo com a crescimento da unidade escolar no contexto da educação 

inclusiva.  

Observamos no estágio, que os professores da Sala de Recurso, estão sempre inovando 

seu material didático, usando diferentes formas para ensinar os alunos com deficiência, claro 

que cada um com sua particularidade. No entanto, uma questão é muito preocupante, tendo 

em vista que a Prefeitura não disponibiliza esses materiais, sendo necessário, muitas vezes, a 

interferência dos próprios professores da Sala de Recursos para a aquisição dos mesmos. Uma 

gestão comprometida com a proposta da inclusão, não pode esquivar-se desse compromisso. 

A Sala de Recursos Multifuncionais, onde é realizado esse projeto, é o local onde o 

Assistente Social e a equipe de professores, junto com estagiário de Serviço Social 

acompanham o desenvolvimento da aprendizagem.  

O Projeto “Café com Inclusão” permite, conforme mencionado anteriormente, a 

aproximação da família com a comunidade escolar, favorecendo o diálogo sobre os benefícios 

que os alunos com deficiência têm direito e, muitas vezes, mediando o acesso a programas e 

serviços sociais. 

No período de estágio foi possível participar também, de várias atividades 

relacionadas as demandas emergenciais na escola, como, reunião na Secretaria de Educação -

SMECE (Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte), para explanar sobre a 

importância e pertinência da educação inclusiva e mostrar como funciona o Projeto “Café 

com Inclusão”, objetivando assim, alcançar o apoio que a proposta interventiva apresenta. 

Em relação as demandas da escola, no que cabe a atuação do assistente social, cabe 

registrar que a maioria das demandas é efetivada. Essas demandas estão relacionadas a 

problemas entre aluno e família, bullying, direito que os alunos com deficiência têm, como o 

BPC (Benefício de Prestação Continuada), dificuldade de transporte dos alunos com 

deficiência física até a escola, baixa frequência, evasão escolar, violência dentro da escola,  
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inserção de alunos com deficiência na sala de recurso, dificuldade de aprendizagem por 

problemas de saúde, sociais e/ou culturais, dificuldades de acesso a programas e serviços. 

A equipe escolar, como professores da Sala de Recursos Multifuncionais, diretores e 

Assistente Social lutam para a educação inclusiva ser uma realidade, mas, muitas vezes, não 

depende só deles, pois a execução das ações está diretamente ligada a equipe, porém, a 

viabilização destas, depende, sobremaneira, da gestão pública e da integração com outros 

órgãos públicos, que infelizmente, m alguns momentos, não se comprometem de uma forma 

mais significativa. 

Já que destacamos a Sala de Recursos Multifuncionais, vale apontar que estas são 

ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a 

oferta do atendimento educacional especializado, que tem como objetivos:  

a) Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular; 

b) Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

c) Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as 

barreiras no processo de ensino e aprendizagem; 

d) Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino;  

e) Acesso a livros didáticos e paradidáticos em Braille, áudio e Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, laptops com sintetizador de voz, softwares para comunicação 

alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitam o acesso ao currículo escolar. 

(BRASIL, 2011, p.1) 

Sobre os desafios encontrados no Colégio Lulo Ferreira de Araújo, alguns deles são: 

(a) falta de estrutura arquitetônica melhor para os alunos com deficiência. Nesse sentido, a 

locomoção desses alunos com deficiência física causa inquietações, pois não encontram 

acessibilidade para as salas no andar superior; (b) falta de apoio pedagógico, com livros e 

textos em formatos acessíveis; (c) falta de comunicações e informações acessíveis aos alunos 

com deficiência; (d) falta de mobiliários adequados à alunos que utilizam cadeira de rodas, 

por exemplo.  

Com base nas reflexões apontadas na primeira seção deste trabalho, a escola deve ter 

infraestrutura adequada para receber todos os alunos com ou sem deficiência no ambiente 

escolar; ter espaço físico adequado e inclusivo com sala de aula, sala de professor, sala de 

informática, salas de recursos multifuncionais, e outras; ter laboratório de informática, de  
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ciências; ter biblioteca, refeitório, ginásio, quadra poliesportiva, sanitário feminino e 

masculino, adequados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e, demais 

recursos que possam garantir o acesso sem nenhuma barreira, preconceito e/ou exclusão. A 

escola deve ofertar todas as condições de acessibilidade para efetivar o acesso e, 

principalmente, a permanência de alunos com deficiência no ambiente escolar, incluindo vias 

de acesso, sinalizações táctil, sonora e visual. 

Os professores da Sala de Recursos têm uma boa relação no sentido da garantia do 

aprendizado do aluno com deficiência com os professores da sala regular, especialmente do 5º 

ano. Estes colaboram uns com os outros e juntos fazem a diferença para o aprendizado dos 

alunos com deficiência.  Observamos, no entanto, dificuldades em relação aos professores da 

sala regular do 6º ao 9º ano, que se furtam da colaboração com os professores da sala de 

recursos, dificultando assim, o trabalho com os alunos e provocando transtornos no processo 

de aprendizagem que precisam ser eliminados. 

Concluímos assim que o assistente social e os professores da sala de recursos, 

desenvolvem um trabalho propositivo na busca do fortalecimento de práticas voltadas para a 

inclusão de crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais, mostrando a 

importância desta ação para a permanência desses alunos na escola. 

Cabe a todos, em particular aos assistentes sociais, planejadores e executores de 

políticas públicas no campo da educação, bem como, professores e gestores, uma reflexão 

sobre a necessidade de mudança de mentalidades e atitudes, a fim de contribuir para que a 

Educação Inclusiva, seja de fato uma “inclusão social”, no caminho da efetivação de direitos 

de alunos cidadãos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
  

Pelo presente estudo apresentadas reflexões neste trabalho final de curso, tecemos 

considerações que a princípio as compreendemos provisórias, considerando a complexidade 

das questões vinculadas ao tema, quer seja, de natureza social, cultural, política e/ou 

econômica. Percebemos, no entanto, que a criança com deficiência ou com algum tipo de 

limitação, possui muitos desafios em sua vida escolar, social e familiar, necessitando de afeto, 

de atenção e de um tratamento adequado, desde os primeiros anos de vida, para que de fato 

possa atingir todas as suas potencialidades. 

Na realização desse estudo, percebemos que a Educação Inclusiva é uma modalidade 

de ensino que perpassa todos os níveis da educação, sendo que durante o seu 

desenvolvimento, passou por diferentes fases ou estágios, que se caracterizavam em 

consonância com a realidade ideológica, social e política de cada época, nos quais os sistemas 

de ensino respondiam as necessidades dos indivíduos de diferentes formas. Constatada na 

revisão de literatura, que sua evolução se constituiu em um processo demorado e gradativo, 

que foi se ampliando com pequenos avanços, marcado por várias mudanças.  

Historicamente, a sociedade e a escola, não dispensavam a devida atenção a pessoa 

com deficiência, isolando-o do convívio social. Mas, diante do atual cenário de inclusão 

social, são necessárias mudanças na visão do “educar”, inserindo práticas que respeitem as 

diferenças com atenção as particularidades. Como também, mudanças ideológicas, que façam 

com que as escolas tenham em seus espaços educacionais alunos que sejam únicos e 

singulares, compreendendo-os como distintos uns dos outros, mas todos, dotados de 

potencialidades. Isso significa não apenas disponibilizar matrículas, mas ofertar e assegurar a 

permanência de todos.  

Neste sentido, o professor é de fundamental importância no processo de inclusão, 

devendo redimensionar suas práticas e suas atitudes no sentido de valorizar o 

desenvolvimento de cada aluno, incentivando e compreendendo a diversidade de ritmos de 

aprendizagem.  

A partir da Constituição Federal de 1988 e pelo desenvolvimento das normas 

constitucionais, a preservação dos direitos de crianças e adolescentes passou a ser 

responsabilidade de todos, ou seja, da família, do Estado e também da sociedade, que deve 

primar pela absoluta efetivação desses direitos, em especial, a criança com deficiência, para  
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que possa percorrer com equidade todo o seu caminhar em vida. 

Os dados apontados no decorrer deste trabalho monográfico, permitiram compreender 

a dimensão dos desafios que os profissionais enfrentam ao lidar com as questões das 

diferenças nas salas de aulas, evidenciando uma realidade preocupante e que precisa de uma 

atenção por parte dos gestores públicos e também da própria sociedade, pois é de interesse de 

todos a superação dessas barreiras e, consequentemente, a construção de um ambiente escolar 

que seja de fato inclusivo e de qualidade para todos. 

Muitos desafios foram vencidos e muitos ainda estão presentes na sociedade que 

precisam ser superados. A inclusão social veio como um princípio para a transformação desse 

contexto, desdobrando-se em um conjunto de meios e ações que combatam qualquer exclusão 

e favoreçam as oportunidades de acesso a bens e serviços. 

Concretamente, estudiosos do assunto apontam que há saídas para se obter efetividade 

na busca de inclusão de alunos com deficiência no ambiente escolar. A atuação conjunta de 

professor especialista ao lado de professor regular, bem como, de toda a equipe técnica, 

incluindo o assistente social, vem se revelando como significativamente eficaz. Igualmente 

relevante, como ficou demonstrado, é o estabelecimento de um ambiente de cooperação que 

não se esgota no âmbito da boa vontade individual (um ajudar o outro), mas que envolve 

parcerias institucionais exitosas. 

Conquanto as dificuldades existam, seja pela falta de recurso, pela falta de estrutura 

das escolas, de políticas públicas específicas e tantas outras barreiras impeditivas para a 

construção de um novo alvorecer, que o presente trabalho pretende despertar no leitor o 

pensamento e a reflexão de que este é um assunto sério, atual e que precisa do engajamento de 

todos para o seu sucesso, e que talvez, não no presente, mas no futuro próximo, todas as 

crianças sejam tratadas com igualdade, respeito, acessibilidade e possam de fato desfrutar do 

que a vida tem de melhor, a felicidade, a concretização dos sonhos, a oportunidade e o 

sucesso. 
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