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Essa Musica fala de superação e traduz tudo o que penso... 

Tente Outra Vez 

Raul Seixas 

Veja! 

Não diga que a canção 

Está perdida 

Tenha fé em Deus 

Tenha fé na vida 

Tente outra vez! 

Beba! (Beba!) 

Pois a água viva 

Ainda tá na fonte 

(Tente outra vez!) 

Você tem dois pés 

Para cruzar a ponte 

Nada acabou! 

Não! Não! Não! 

Tente! 

Levante sua mão sedenta 

E recomece a andar 

Não pense 

Que a cabeça aguenta 

Se você parar 

Não! Não! Não! 

Não! Não! Não! 

Há uma voz que canta 

Uma voz que dança 

Uma voz que gira 

(Gira!) 

Bailando no ar 

Queira! (Queira!) 

Basta ser sincero 

E desejar profundo 

Você será capaz 

De sacudir o mundo 

Vai! 

Tente outra vez! 

Tente! (Tente!) 

E não diga 

Que a vitória está perdida 

Se é de batalhas 

Que se vive a vida 

Tente outra vez! 

 

http://letras.mus.br/raul-seixas/
http://letras.mus.br/raul-seixas/


 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho está fundamentado no paradigma que norteia a concepção de 

Educação Inclusiva procurando reconhecer e valorizar, sobretudo, as características 

individuais nos processos de construção de conhecimento de cada aluno. Esta concepção 

enfatiza as possibilidades de aprendizagem partindo das potencialidades do aprendiz, 

distinguindo-se da concepção de adaptação curricular com base na “dificuldade da 

criança” para aprender. Esta perspectiva pressupõe uma nova organização curricular que 

considere as necessidades de todos os alunos, garantindo caminhos que possam favorecer 

a construção da autonomia social e educacional a todos. 

Palavras-chave: Acessibilidade, Equidade, Educação Inclusiva, Direito de Todos 
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INTRODUÇÃO 

Quando chegou o momento de dar início ao processo de construção de minha 

monografia já não tinha mais dúvidas a respeito do tema que desejava abordar. Porém, a 

experiência que me possibilitou a convicção dessa escolha, ocorreu ao longo de meu 

estágio. Percebi a visão equivocada do sistema escolar que ao pretender incluir se esquece 

da importância de se aproximar da realidade do aluno. 

Segundo Skliar (2001), a “pedagogia de outro tempo” é uma pedagogia que não 

pode “ordenar, nomear, definir, ou fazer congruentes os silêncios, os gestos, os olhares e 

as palavras do outro. É a pedagogia que pretendemos, mas não sabemos fazer”. (p. 214) 

É a pedagogia de experiências ricas em vivências da diversidade cotidiana e que, na 

medida em que tentamos substituir essas experiências por discursos acadêmicos que 

desconsideram essas experiências, acabamos por empobrecer nossas práticas. 

Diante de nossa impotência em transpor esses discursos em práticas, poderíamos 

humildemente assumir nossas dificuldades e recomeçar repensando como podemos ou 

devemos fazer. Por esse motivo esse trabalho se propõe ao exercício de pensar questões 

a respeito da inclusão a fim de produzirmos novos começos para nossas práticas. 

A Escola na qual estagiei, havia uma menina com dificuldades de locomoção, essa 

situação me chamou atenção para as questões de acessibilidade e a dificuldade que alunos 

com necessidades específicas enfrentam no contexto escolar.  

Segundo a Declaração de Salamanca (1994) 

O desenvolvimento de escolas inclusivas que ofereçam serviços a uma 

grande variedade de alunos em ambas as áreas rurais e urbanas requer 

a articulação de uma política clara e forte de inclusão junto com 

provisão financeira adequada – um esforço eficaz de informação 

pública para combater o preconceito e criar atitudes informadas e 

positivas - um programa extensivo de orientação e treinamento 

profissional - e a provisão de serviços de apoio necessários. Mudanças 

em todos os seguintes aspectos da escolarização, assim como em muitos 

outros, são necessárias para a contribuição de escolas inclusivas bem-

sucedidas: currículo, prédios, organização escolar, pedagogia, 

avaliação, pessoal, filosofia da escola e atividades extracurriculares. 

(Fatores relativos à Escola – Item: 24)  
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Ao vivenciar situações em que a Escola deveria atender demandas específicas das 

crianças tanto no que se refere aos aspectos de locomoção como cognitivos, conforme 

indicado no texto de Salamanca, constatei a grande dificuldade da Escola em lidar com 

essas situações. A partir daí uma pergunta permanece recorrentemente em meus 

pensamentos, ou seja: Porque as escolas na sua grande maioria não estão preparadas para 

receber os alunos com deficiências que requerem acessibilidades específicas?  

Penso que as escolas, muitas vezes, não estão preparadas nem ao menos para 

atender seus alunos regulares, pois as demandas das escolas são muitas; um grande 

contingente de alunos em sala de aulas, poucos recursos, além de crianças que na sua 

grande maioria necessitam de atenção especial seja por questões de ordem física ou 

emocional.  

O Sócio interacionismo1 nos indica que a interação interpessoal é imprescindível 

para o desenvolvimento das crianças. Mas, muitas vezes, esta perspectiva é tomada de 

forma reducionista e a inserção do aluno com deficiência acaba por se restringir a uma 

mera proposta de socialização. Considero que precisamos pensar novas abordagens sobre 

a concepção de Educação Inclusiva e sua efetiva realização no contexto escolar.  

Tenho vários amigos e pessoas com quem convivo que, apesar de suas 

necessidades específicas apresentam potencialidades em vários outros aspectos da vida 

que não se restringem as suas deficiências. Recentemente perdi um amigo que tinha um 

problema muscular raro que não lhe permitia andar, mas era muito inteligente, acho que 

todas essas pessoas me inspiraram a optar por esse tema para esse meu trabalho de final 

de curso. Considero essas pessoas verdadeiros heróis, pois, coisas simples para nós, para 

eles são muitos difíceis e essas pessoas estão sempre a nos ensinar com suas superações.   

Para a criança a escola é um espaço/tempo novo em seu universo de vida e a 

inclusão pode representar a exclusão. Há vários fatores que podem desencadear esse 

problema, defasagem intelectual, recursos limitados, desinteresse, frustração por não 

estar acompanhando à turma. Cabe a Escola descobrir, junto a essas crianças, os caminhos 

para que elas sintam-se acolhidas no ambiente escolar e possam desenvolver todo o seu 

potencial.  

                                                           
1 Referome as pesquisas de Vigotski, Luria e Leotnev. 
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Nesse sentido, desenvolvi esse texto em que tento articular meus estudos teóricos 

a respeito do tema com algumas reflexões que possam contribuir para pensarmos a 

respeito das minhas inquietações apresentadas nessa introdução. Não pretendo apresentar 

respostas ou soluções com esse trabalho, mas pensar junto com aqueles que venham ler 

esses escritos para que assim, talvez possamos alcançar o que Skliar (2001), propõe como 

uma “pedagogia de outro tempo” 
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CAPÍTULO I 

 

BREVE HISTÓRICO SOBRE A RELAÇÃO SOCIEDADE/DEFICIÊNCIA AO 

LONGO DOS TEMPOS 

 

Neste capitulo realizarei uma abordagem bibliográfica, em que levanto um 

apanhado histórico que parte da Idade Antiga até o tempo contemporâneo, com a 

finalidade de situarmos brevemente os modos como as várias sociedades se relacionaram 

com a deficiência a fim de entendermos como certas práticas discriminatórias se 

instituíram ao longo das suas épocas e como nos dão a pensar as questões sociais e 

políticas que estão implicadas nas práticas de exclusão de pessoas com deficiência. Com 

isso acredito estar contribuindo para problematizarmos as questões referentes à 

inclusão/exclusão nos nossos dias atuais, pois entendo que assim como aconteceu ao 

longo da história, a deficiência se torna politicamente aceita ou não de acordo com os 

interesses sociais de cada época. 

I.1: Uma história de exclusão 

Segundo Lopes (2013) Em Esparta por volta de 480 a.C., crianças recém-nascidas 

frágeis ou com alguma deficiência eram jogadas do alto do monte Taigeto a mais de 2.400 

metros de altura por não estarem dentro do padrão físico adequado (LOPES, 2013, p.2 

apud SULLIVAN, 2001). A civilização romana, por sua vez, preconizava a perfeição e 

estética corporal e a deficiência era tida como monstruosidade, o que legitimava atos 

seletivos tal como descreve Silva (1987) através do discurso de Sêneca (4-65 d.C) quando 

este justifica o infanticídio: 

Não se sente ira contra um membro gangrenado que se manda amputar; 

não o cortamos por ressentimento, pois, trata-se de um rigor salutar. 

Matam-se cães quando estão com raiva; exterminam-se touros bravios; 

cortam-se as cabeças das ovelhas enfermas para que as demais não 

sejam contaminadas; matamos os fetos e os recém-nascidos 

monstruosos; se nascerem defeituosos e monstruosos afogamo-los; não 

devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos as coisas inúteis das 

saudáveis. (SÊNECA (4-65 d.C) in: SILVA, 1987, p.46). 
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 Nesta época, a pessoas deficientes eram tidas como monstros (LOPES, 2013, p.4 

Apud DASEN, 1988).  

Ainda apoiado em Lopes (2013), os estudos indicam que a cultura grega, por causa 

dos registros escritos, pode ser um ponto de referência na forma como o deficiente era 

tratado pelas sociedades Antigas. Portadores de deficiência na Grécia eram descritos 

como “fracos”, “incompletos” ou “imperfeitos”.  

Esses registros indicam que a sociedade é quem ajuizava a deficiência através de 

parâmetros determinantes para que uma pessoa se mantivesse integrado na sociedade e 

não fosse considerado incapaz (LOPES, 2013, p.6, Apud BAKER, 2006).  

Curiosamente, pessoas com nanismo recebiam uma avaliação social positiva, 

devido a sua semelhança com os sátiros2 e com o mundo Dionisíaco (LOPES, 2013, p 5 

Apud DASEN, 1988). Por outro lado, paradoxalmente a deformidade era tratada com 

certo horror e, além disso, a perfeição física era tida como pré-requisito determinante da 

qualidade da alma (LOPES, 2013, p 5 Apud SULLIVAN, 2001).  

Na mitologia grega temos o exemplo de Hefesto, o deus do metal e do fogo, que 

era manco e por isso considerado disforme aos olhos dos gregos antigos, sendo 

posteriormente expulso do Olimpo, por sua própria mãe, a deusa Hera (LOPES, 2013, p 

5 Apud EBENSTEIN, 2006). 

Outro dado curioso que encontrei ao longo dessa pesquisa, refere-se ao fato de 

que o Egito chegou a ser conhecido como a “Terra dos Cegos”, tal a quantidade de pessoas 

acometidas por doenças oftalmológicas como conjuntivite, catarata e glaucoma. Essas 

informações puderam ser confirmadas após a descoberta do famoso “Papiro de Ebers”, 

pelo egiptólogo Georg Ebers. Neste documento que data de 1.500 a.C, encontram-se 

fórmulas mágicas e tratamentos para diversos males, incluindo doenças oftalmológicas, 

                                                           
2 Na mitologia dos povos gregos, os sátiros (em grego, Σάτυροι, Sátyroi.) são divindades menores da 

natureza com o aspecto de homens com cauda e orelhas de asno ou cabrito, pequenos chifres na testa, 

narizes achatados, lábios grossos, barbas longas.Normalmente eram-lhes consagrados o pinho e a oliveira 

e apesar de serem divinos, não eram imortais.Viviam nos campos e bosques e tinham freqüentes relações 

sexuais com as ninfas (principalmente as Mênades, que a eles se juntavam no cortejo de Dionísio).- in: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tiro – captado em 12/10/2014. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ninfas
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAnades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%ADsio
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tiro
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além de uma descrição relativamente precisa do sistema circulatório (LOPES, 2013, p 6 

Apud FINGER, 1994). 

Documentos arqueológicos como os aqui citados nos dão uma pequena amostra 

da forma como os povos antigos se relacionavam contraditoriamente com a deficiência 

nos oferecendo indícios que apontam desde o descaso até mesmo o extermínio dessas 

pessoas, sendo que, em alguns casos, como no nanismo, a deficiência era alvo de 

exaltação divina. 

Durante a Idade Média, a deficiência intelectual era confundida com a loucura e 

ambas eram vistas como um erro, uma falha da razão. Neste período, segundo Foucault 

(1992) em sua obra A história da loucura, essas pessoas não eram “alvo” da sociedade, 

mas sim o leproso. Porém, com o advento da Idade Moderna, observa-se o surgimento de 

um novo ideal humano que consistirá na exaltação da razão. É a partir deste ideal de 

racionalidade, que o “louco” e o “débil” acabam se tornando um incômodo na sociedade, 

de modo que já não será mais tratado apenas como um mero erro, mas, também, como 

uma ameaça à razão.  

No início da contemporaneidade, novas ideias, teorias e instituições irão reforçar 

esse discurso, só que agora, o “louco” não será mais um problema da sociedade, mas sim, 

um problema para a medicina. Com o surgimento da Psiquiatria e o domínio da Ciência 

sobre outras formas de saberes, a loucura ganha uma casa própria e os discursos 

científicos a legitimam como doença. Assim, considerando certos domínios científicos, 

tal qual a loucura, outras deficiências, também passam a ser enquadradas por esses 

discursos que por sua vez institucionalizam “lugares adequados” para que essas pessoas 

possam ser segregadas a fim de serem “tratadas” em suas “anormalidades”. 

Observando este quadro, queremos mostrar nesta pesquisa, que, ao longo da 

história, os discursos legitimaram e justificaram práticas segregatórias e excludentes, no 

entanto, o problema que pretendi apresentar não está a cargo de um pequeno grupo ou de 

um suposto mentor intelectual cujo monopólio do discurso determinaria a sina das 

pessoas, mas de uma sociedade como um todo, que em sua complexidade exclui tudo e 

todos com quem não suporta conviver e ameaça uma “suposta” tranqüilidade social. 
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Desta forma, a sociedade se apóia em discursos que a referende no intuito 

legitimar práticas que poderiam ser injustificáveis sob um ponto de vista ético.  

Partindo desse panorama histórico geral, vamos reiterar esse contexto focando 

nosso olhar para algumas questões históricas no Brasil. Segundo Jannuzzi (2004), ainda 

no Brasil Colônia do século XVI, as pessoas com deficiência passavam despercebidas, 

posto que a sociedade fosse baseada em agricultura rudimentar e trabalhos manuais 

simples, essas pessoas desempenhavam atividades pouco complexas e suas dificuldades 

não “ressaltavam aos olhos” de suas comunidades.  

Porém, Carmo (1991), ao enfocar o período colonial e imperial do Brasil, delineia 

alguns traços de tribos indígenas, indicando que raramente eram encontradas, nestas 

tribos, anomalias físicas entre seus integrantes, e quando ocorriam, estas eram resultantes 

de guerras ou acidentes na selva. A explicação encontrada por antropólogos, para essa 

“suposta” ausência de deficiências de origem congênitas é que essas tribos sacrificavam 

as crianças que apresentavam alguma má formação, logo após seus nascimentos. 

No período imperial, observa-se que as ações direcionadas às pessoas com algum 

tipo de deficiência, assim como acontecia nos grandes centros Europeus, eram embasadas 

pelas teorias médicas, domínio da Ciência cujo saber legitimava ações políticas e jurídicas 

da época. 

No Brasil, as primeiras instituições voltadas para pessoas com deficiência, datam 

de 1854 e possuíam um atendimento especializado centrado em cuidados assistenciais e 

terapêuticos, destinados às pessoas cegas e surdas, não havendo preocupação com as 

outras áreas da deficiência. 

Nos primórdio da educação escolarizada, sequer era cogitada a possibilidade de 

convívio de pessoas deficientes em espaços escolares comuns. A deficiência era vista 

como uma aberração ou anomalia. 

Somente no século XX entre as décadas de 60 e 70, começam a surgir movimentos 

sociais que buscavam a aceitação e posteriormente a integração de pessoas deficientes no 

convívio em sociedade. Mas é entre os anos 80 e 90 desse mesmo século, que começam 

a se consolidar ações e políticas que nos conduziram a possibilidade de hoje, estarmos 

aqui debatendo “caminhos” para uma inclusão efetiva.  
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Atualmente dispomos de um denso aparato legal de âmbito nacional e 

internacional que legitima a proposta da Educação Especial na perspectiva da Inclusão, 

sendo possível citar alguns marcos, como por exemplo, a Declaração de Salamanca em 

1994 (em anexo), a Constituição Federal (1988) e a lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 1996 e a Lei nº 12.796, de 2013 (em anexo) que altera a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor 

sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências.  

Além dessas leis, podemos citar, também, a Declaração dos Direitos da pessoa 

com Deficiência (2009), o Plano Nacional de Educação (2011) e mais recentemente, 

foram promulgados alguns documentos de ordem legal que tratam de Educação Especial 

no Brasil (em anexo)  

 Porém, apesar de termos caminhado a passos largos nas últimas décadas, ainda há 

muito que se fazer, pois a Inclusão não se faz apenas com leis, mas, muito mais com a 

mudança de mentalidades e considero esse o maior desafio a ser enfrentado. 
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CAPÍTULO II 

OS DIFERENTES CONTEXTOS HISTÓRICOS E OS PARADIGMAS QUE 

NORTEARAM AS PRÁTICAS NO TRATO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

ATÉ OS DIAS ATUAIS 

O futuro já não é o que era, diz um grafite numa 

rua de Buenos Aires. O futuro prometido pela 

modernidade não tem, de fato, futuro. (...) 

perante isso só há uma saída: reinventar o futuro, 

abrir um novo horizonte de possibilidades, 

cartografado por alternativas radicais às que 

deixaram de o ser. Com isso assume-se que 

estamos a entrar numa fase de crise 

paradigmática e, portanto, de transição entre 

paradigmas epistemológicos, sociais, políticos e 

culturais. 

 

Boaventura de Souza Santos, 1997 

De acordo com as análises de Amaral (1995, p.43), podemos destacar três 

concepções, consideradas as mais relevantes, que marcaram e deram origem à práticas 

sociais, educativas e terapêuticas relacionadas a vida de pessoas com deficiência, em 

contextos Históricos bastante distintos: 

Concepção Fisiológica Grega-

Romano 

Concepção Bíblica Concepção Científica 

Legalização a marginalização das 

pessoas com deficiência, à 

medida que o próprio “Estado” 

tinha o direito de não permitir 

cidadãos disformes ou 

monstruosos e assim sendo, 

ordenava ao pai que não nascesse 

nessas condições. 

Baseia-se na ideia de que as 

pessoas com deficiência eram 

vistas como portadores de 

culpa ou pecado. As 

deficiências eram as marcas 

físicas, sensoriais ou mentais 

desse pecado, o qual 

impediria o contato com a 

Divindade. 

Iniciada no século XVI, 

tendo maior ênfase no 

século XIX, com Paracelso 

e Cardano, médicos 

alquimistas defendiam a 

possibilidade de tratamento 

das pessoas com 

deficiência. No século XIX 

com os estudos de Pinel, 

Itard, Esquivol, Seguim, 

Morel, Down, Dugdale, 

Froebel, Gyggenbuehl e 

outros, que começaram a 

ver a deficiência 

clinicamente. 

Apesar dessa breve apresentação, proposta por Amaral (1995); das três principais 

concepções que, de certo modo, a cada tempo, determinaram o destino das vidas das 
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pessoas com deficiência, nesse trabalho, procurei me ater mais detalhadamente nas etapas 

históricas que demarcaram a concepção Científica.  

Foram nessas etapas que surgiram os paradigmas que nortearam os modos de 

atendimento às pessoas com deficiência até chegarmos aos tempos atuais. Nesse sentido 

elenquei essas etapas e seus respectivos paradigmas procurando detalhar, em seguida, os 

princípios de atendimento às pessoas com deficiência. 

Etapa Filantrópica ou Período da Segregação: Paradigma da 

Institucionalização, no qual as pessoas com deficiência ficavam trancafiadas em 

instituições com a justificativa de proteção ao indivíduo e à sociedade. 

Etapa Científica: Paradigma da assistência segregativa que deu início às 

primeiras instituições assistencialistas. 

Etapa Integracionista e Inclusiva: Paradigma de Serviços prestados pela 

sociedade às pessoas deficientes. 

Naquilo que tange à Educação Especial podemos destacar os seguintes princípios:  

Princípio da Normalização: A pessoas passam a ser diagnosticadas como 

normais e anormais e aqueles que são considerados “anormais” precisam ser separados e 

tratados para que se tornem o mais próximo possível daquilo que foi convencionado como 

normal 

Princípio da Integração: Tratamentos de adequação para que as pessoas 

especiais se adaptem ao ambiente sócio-escolar. 

Princípio da Inclusão: Atendimento das especificidades que envolvem cada 

deficiência através de práticas sociais e pedagógicas que contemplem essas 

especificidades, ou seja, cabe à Sociedade e a Escola, criarem as condições de 

acessibilidade, necessárias, para que Todos possam estar incluídos e partilhando de um 

convívio em comum. Quanto à escola, faz-se necessário criar adaptações curriculares e 

mecanismos de apoio à escolarização. 

A seguir tentarei realizar uma breve exposição para que o leitor possa ter uma 

compreensão melhor desses princípios: 
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Princípio da segregação ou institucionalização 

Sob esse princípio, a educação especial era concebida como um atendimento 

educacional especializado que acontecia paralelamente ao sistema geral de educação 

nacional primordialmente, em escolas especiais.  

Até a década de 1960, no Brasil, a proposta de educação especial esteve pautada 

nas ideias de segregação e só avançaram para o princípio da integração em meados dos 

anos 1970. Assim, atrelada ao um ensino especial que caminhava em paralelo ao ensino 

regular, não assegurava aos alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) 

ingresso ao ensino regular. Esses por sua vez, ficavam condenados a permanecerem 

excluídos das demais pessoas, reclusos em instituições destinadas ao atendimento 

especializado na deficiência a qual “portava”. 

Princípios da Normalização ou Paradigma de Serviços 

A partir desse princípio, começaram a aventar a possibilidade das pessoas com 

deficiência freqüentarem espaços menos excludentes no contexto educacional, mas para 

que isso ocorresse, dependeria do esforço e do progresso dessa pessoa. Era ela quem 

deveria alcançar os requisitos necessários para que, através dos tratamentos, pudesse ter 

“condições” de convívio com as demais pessoas do contexto escolar. 

Sob essa perspectiva, o foco da intervenção pedagógica fica centrado na 

expectativa de que as mudanças devem ocorrer no próprio aluno com deficiência para 

que, assim, ele possa ser integrado no contexto educacional mais inclusivo. 

Esse modelo produziu o que Mazzota (1987, p.45), denominou como “sistema em 

cascata: (...) no sistema de cascata, a educação especial organiza-se como estrutura 

paralela ao ensino regular, distanciando alunos, professores, famílias e dificultando as 

inter-relações necessárias no planejamento e na execução da prática pedagógica 

inclusiva/integradora nas escolas (Carvalho, 1998, p.156). Somente assim, através de 

serviços oferecidos na estrutura paralela “sistema de cascata”, as pessoas com deficiência 

poderiam ser integrados na educação regular. 

Princípio da Inclusão 
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Esse princípio é o fundamento da Educação Atual. Ele se fundamenta no paradigma 

de suporte que sustenta a proposta de inclusão educacional. Nessa concepção, a escola e 

demais instâncias sociais necessitam rever suas formas de percepção do “outro” assim como 

sua organização em todos os aspectos que envolvem o viver cotidiano, com o objetivo de 

criar uma rede de suporte e apoio para que a inclusão social e educacional se efetive 

concretamente. 

Para concluir esse capítulo, ressalto que no cento da luta pelo acesso e direito de 

todos a uma educação digna e de qualidade em nosso país, identifica- se uma mudança 

conceitual radical na educação. Essas mudanças contam com o suporte de leis tais como: 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica (2001) e a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), dentre outros documentos que 

compartilham responsabilidades entre a sociedade e mais especificamente com a escola 

regular requisitando desta, a adoção de propostas que favoreçam a inclusão social em 

práticas educativas que atendam todos os alunos. Este conceito se constitui prioridade 

para que todos os alunos sejam plenamente atendidos em suas necessidades de 

aprendizagem.  

 Mesmo com essas políticas da educação inclusiva e a militância, além do 

reconhecimento ético dessa concepção, ainda temos muito por onde caminhar para 

assegurar de fato a acessibilidade que começou a ser colocada em pauta já nas décadas 

de1980 até 1990. Apesar de já estar em pauta há um bom tempo, hoje em dia, ainda se 

faz necessárias profundas discussões a respeito do tema, posto que muitos professores 

ainda se sentem inseguros e sem iniciativas para atenderem as demandas desse novo 

paradigma. 

Apesar destas garantias e direitos que a lei oferece para os indivíduos oriundos da 

educação especial ainda podemos perceber algumas falhas no atendimento no âmbito 

educacional. 

Podemos afirmar que a implementação das leis trouxe muitos avanços, nas áreas 

da educação, saúde e trabalho. Por outro lado, ainda encontramos muita resistência por 

parte de determinada parcela da sociedade.  
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Sabemos que existe uma participação e interesse significativos por parte de muitos 

profissionais da educação, são aqueles que têm grande envolvimento com a vida e o 

cotidiano dos seus alunos.  

Acredito que somente o tempo e a convivência serão capazes de ter criar maiores 

condições para que os professores sofram as mudanças comportamentais necessárias para 

auxiliarem e participarem da vida desses alunos considerados tão “diferentes”.  

Ao estagiar numa instituição escolar pude observar a falta de preparo por parte de 

alguns profissionais para lidar com situações que fogem o lugar comum da vida escolar. 

Por exemplo, pude acompanhar um aluno com atraso intelectual que não conseguia 

acompanhar a turma. Provavelmente este aluno precisava de adaptações e recursos e 

estratégias pedagógicas diferenciadas, mas a professora se sentia inapta para ajudá-lo. Por 

conta de situações como essas é que precisamos refletir a respeito de proposta que possam 

oferecer um melhor preparo para esses profissionais da educação que se vêem perdidos 

diante de situações que fogem do contexto ao qual se acomodaram no seu fazer cotidiano. 
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CAPÍTULO III 

 

 

EDUCAÇÃO PARA TODOS: A CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA 

INCLUSIVA DE EDUCAÇÃO 

 

 

“As pessoas e os grupos sociais têm direito a ser 

iguais quando a diferença os inferioriza, e o 

direito a ser diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza”. 

Boaventura Souza Santos 

 

Diante das atuais propostas para uma educação inclusiva surgiram várias 

discussões teóricas em torno dos desafios a serem enfrentados no cotidiano escolar e na 

sociedade como um todo. Concretamente, foram criadas leis com a finalidade de dar 

suporte às perspectivas de mudança que esse novo paradigma demanda. 

O fato é que a proposta de uma educação inclusiva tem recebido lugar de destaque 

no cenário político educacional em diversos países. Essa proposta surge em oposição às 

práticas que restringem as possibilidades de escolarização e de atuação no contexto 

sociocultural de um enorme grupo de indivíduos até então, destituídos de direitos à 

cidadania plena.  

Nessa direção, a inclusão reafirma a pessoa com deficiência, como sujeito de 

direitos, capaz de assumir sua própria história e apropriar-se dos bens culturais criados 

pela humanidade. Para isso foi criado um aparato legal de âmbito nacional e internacional 

que legitima essa proposta. 

As pessoas que apresentam deficiências sejam elas; mental, auditiva, visual, física, 

deficiências múltiplas e portadores de altas habilidades, representam uma parcela 

significativa da população brasileira e trazem consigo uma experiência de exclusão e 

preconceitos que se traduzem em limitações nas possibilidades de acesso e convívio 

social, além de serem submetidas a diversas formas de discriminação. 

Portanto, torna-se imprescindível que possamos proporcionar uma ação educativa 

comprometida com a cidadania em que a formação de nossa sociedade esteja atenta e 
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consciente a essas questões. Uma sociedade democrática e não excludente deve, 

necessariamente, promover o convívio com a diversidade. E quando falamos em 

diversidade não estamos nos referindo apenas às diversidades culturais, mas, também, às 

diferenças que nos constituem como sujeitos. 

Aprender a conviver e relacionar-se com as pessoas em suas diferenças faz parte 

de um princípio educacional ético e é condição necessária para a legitimidade do respeito 

e da dignidade humana. Para isso precisamos ter entendimento do que realmente 

significam os conceitos de igualdade, equidade e solidariedade. 

A criança que, desde pequena, aprende a conviver e respeitar a diversidade se 

tornará um adulto ético que respeita o outro em sua legitimidade e esse, a meu ver, é o 

maior ganho social quando tratamos de uma educação inclusiva. No que tange à criança 

com deficiência, o convívio com as outras crianças se torna benéfico na medida em que 

proporciona sua inserção, de fato, no universo social, favorecendo o desenvolvimento e 

a aprendizagem, estimulando-a a superar suas dificuldades. 

Essas mudanças no pensamento sociológico, filosófico e legal vêm exigindo, por 

parte do sistema educacional brasileiro, novas abordagens pedagógicas que acabam 

contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem de todos. 

A LDB, no capítulo V, parágrafo 3, ao referir-se à Educação Especial, determina 

que: “A oferta de educação especial é dever constitucional do Estado, tem início na faixa 

etária de zero a seis anos, durante a educação infantil”. A Educação Especial é um termo 

cunhado para a educação dirigida aos alunos com deficiência, desde aqueles com: 

condutas típicas, deficiências físicas, sensoriais até mesmo os com altas habilidades. 

Assim, a Educação Especial passou a ser considerada pela Constituição Brasileira, como 

parte inseparável do direito à educação.  

A posição da UNESCO considera a Educação Especial como uma forma 

enriquecedora de educação em geral, que deve contribuir para a integração da pessoa com 

deficiência na sociedade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 54, III, afirma que: “É dever 

do estado assegurar à criança e ao adolescente (...) atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” e o MEC vem 
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desenvolvendo, por intermédio da Secretaria de Educação Especial (SEESP) uma política 

que visa a inclusão das crianças com deficiências no sistema de ensino. 

Atualmente evidenciamos um movimento no mundo inteiro, no sentido de 

promover, cada vez mais, a inclusão, nos mais diversos espaços sociais. O que deflagrou 

esse movimento foi a Declaração de Salamanca (2009), cujos princípios, política e prática 

defendem uma sociedade inclusiva. Este documento se inspira “no princípio de integração 

e no reconhecimento da necessidade de ação para conseguir escola para todos, isto é, 

escolas que incluam todo mundo e conheçam as diferenças, promovam a aprendizagem e 

atendam as necessidades de cada um”.  

A realidade brasileira, ainda tem muito que caminhar nesse sentido. É preciso que 

se empenhe mais para garantir uma inclusão efetiva em que haja a convivência 

participativa de todos. A Escola Inclusiva é uma tendência internacional deste final de 

século e quando nos referimos a esse modelo de Escola estamos falando de uma escola 

que abre espaço para todas as crianças, que se preocupa com o aprendizado de todas 

assumindo para si o desafio de criar uma pedagogia centrada na criança, capaz de educar 

a todos, sem discriminação, respeitando suas diferenças; uma escola que dê conta da 

diversidade das crianças e ofereça respostas adequadas às suas características e 

necessidades, contando com o apoio de instituições e especialistas quando isso se fizer 

necessário.  

No Brasil, a alternativa de atendimento educacional às crianças que apresentam 

algum tipo de deficiência vai desde o atendimento em instituições especializadas até a 

completa inclusão nas várias instituições de educação. A qualidade desse processo 

depende da estrutura organizacional da instituição, pressupondo propostas que 

considerem: 

• grau de deficiência e as potencialidades de cada criança; 

• idade cronológica; 

• disponibilidade de recursos humanos e materiais existentes na comunidade; 

• condições socioeconômicas e culturais da região; 
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• estágio de desenvolvimento dos serviços de educação especial já implantado nas 

unidades federadas. 

Para que o processo de inclusão possa acontecer de fato, há que se envolver toda 

a comunidade, de forma a que o trabalho desenvolvido tenha sustentação. É preciso 

considerar este trabalho como parte do projeto educativo da instituição. ''As escolas têm 

que esquecer a ideia de que o aluno tem que se adaptar a ela. Pelo contrário, elas devem 

tornar-se o meio mais favorável para o aluno, dando-lhe recursos para enfrentar desafios''. 

(WERNECK, 1997, p. 12) 

Apesar de ter se falado e discutido muito sobre inclusão escolar, devido à falta de 

uma proposta pedagógica efetiva, o que evidenciamos nas escolas é uma perspectiva 

ainda presa aos princípios de integração. Ainda falta muito para alcançarmos a tão 

esperada inclusão. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 9.394/96) prevê 

no artigo 12, inciso I que ''os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 

e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica''. Isso significa que a escola tem autoridade para elaborar a sua 

intencionalidade educativa e fazê-la realizar num determinado espaço de tempo. Sendo 

assim, no que se refere à inclusão, a escola deve elaborar sua proposta pedagógica de 

forma a atender o aluno com deficiência, de acordo com suas demandas específicas, mas 

sem se ater dos critérios de desenvolvimento intelectual, social e humano. 

A escola inclusiva deve ser responsável por formar o cidadão ''e a ele deve ser 

dada a oportunidade de obter e manter um nível aceitável de conhecimentos'' (Declaração 

de Salamanca, 1994). Portanto sua proposta pedagógica precisa buscar alternativas que 

possibilitem preparar estas pessoas para exercer sua cidadania com dignidade, bem como 

''sua inserção no mercado de trabalho'' (art. 2º - LDBEN). 

Uma escola inclusiva deve ser o protótipo da escola de qualidade. E, como afirma 

a educadora Guiomar Namo de Mello (2004): ''escola de qualidade é aquela na qual todos 

entram e todos aprendem''. Também a pesquisadora e educadora Maria Teresa Mantoan 

(2014), explica que: ''uma escola inclusiva propõe um modo de organização do sistema 

que considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas 
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necessidades''. Assim, o currículo escolar deve ser um instrumento flexível que ofereça 

suporte aos professores e alunos de acordo com suas necessidades. 

Uma escola inclusiva deve ter por finalidade promover o acesso, a permanência e 

o sucesso de todos os alunos independente de suas necessidades, já que existem tantas 

possibilidades de fazê-lo. Inclusão implica mudança, tanto no sistema quanto na escola, 

desde a parte física e se estende ao currículo, que deve ser reestruturado, adaptado, (em, 

transformado, acessível a todos. 

Para isso é preciso que os sistemas de ensino criem estruturas e programas de 

apoio aos professores, capacitação e remuneração adequada possibilitando às escolas 

instrumentalização e espaços adequados que possam estimular o aprendizado dos alunos. 

A escola, a partir da sua proposta pedagógica, pode efetuar mudanças em sua estrutura. 

Para que a educação inclusiva seja realmente efetiva e eficaz, atendendo ao que nossas 

leis propõem. 

  



 

28 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Precisamos de uma pedagogia que seja uma nova 

forma de se relacionar com o conhecimento, com 

os alunos, com seus pais, com a comunidade, 

com os fracassos (com o fim deles), e que 

produza outros tipos humanos, menos dóceis e 

disciplinados. 

 

Abramowicz, 1997 

 

Este trabalho teve como principal intenção realizar uma reflexão a respeito do 

papel da escola enquanto espaço educacional que contribui para o exercício da ética 

humana. De um modo geral, definimos a escola como um estabelecimento de ensino 

coletivo que propicia experiências e vivências pessoais, mas também, como transmissora 

de conhecimentos acumulados ao longo da história humana. É neste lugar que o individuo 

amplia sua socialização e forma valores importantes para a construção do seu caráter e de 

sua personalidade. Portanto, a escola é um lugar, onde adquirimos conhecimentos para 

serem utilizados nas diversas situações que a vida nos propõe. 

Ao abordar questões referentes à inclusão pretendi desenvolver reflexões sobre a 

escola que temos e que queremos alcançar a fim de avançarmos rumo ao um cotidiano 

escolar que contemple, de fato, uma educação inclusiva. 

Nesse sentido, tomei como referência de minhas análises, as observações de 

estágio realizado em uma Escola Pública de Angra dos Reis e suas práticas pedagógicas 

no processo ensino-aprendizagem, observando a forma como esta lidava com a inclusão 

de pessoas com deficiência. 

O mundo se modifica constantemente devido à ação do homem e podemos 

observar os avanços em todas as esferas do conhecimento. A escola, neste contexto, tem 

o papel de acompanhar essas mudanças, preparando seus alunos de forma consciente e 

crítica para exercer sua cidadania. 

A adequação da escola nos processos de mudanças é um compromisso com a 

sociedade. É dentro da perspectiva da educação inclusiva que, acredito, possamos 
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alcançar uma sociedade em que todos tenham seus direitos respeitados. A inclusão escolar 

é um processo que envolve acesso, permanência e aprendizado a todos os seus alunos.  

Ao observar a situação atual que as escolas públicas vivenciam, não há como 

deixar de reconhecer a necessidade de mudanças nas suas práticas. A busca que aqui 

empreendi, consistiu em lavar adiante essas discussões a fim de construirmos um projeto 

de inclusão dentro das possibilidades e das estruturas educacionais disponíveis 

atualmente. 

Tenho consciência de que a escola não pode tudo, mas ela pode mais. Pode acolher 

as diferenças. É possível fazer uma pedagogia que não tenha medo e estranheza, do 

diferente, do outro. Esse tipo de postura é destoante da proposta de uma educação 

democrática. 

A inclusão escolar, é um paradigma educacional muito recente mas que propõe 

uma escola mais acolhedora, onde não discriminações para o acesso e a permanência dos 

alunos. Este novo paradigma requer um mudanças de concepções e criação de novas 

práticas, mas, principalmente, que os educadores se conscientizem de que a diferença faz 

parte da natureza humana. 
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ANEXOS I 

 

A DECLARAÇÃO DE SALAMANCA 

SOBRE PRINCÍPIOS, POLÍTICA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

“Reconvocando as várias declarações das” Nações Unidas que culminaram no 

documento das Nações Unidas "Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para 

Pessoas com Deficiências", o qual demanda que os Estados assegurem que a educação de 

pessoas com deficiências seja parte integrante do sistema educacional. 

Notando com satisfação um incremento no envolvimento de governos, grupos de 

advocacia, comunidades e pais, e em particular de organizações de pessoas com 

deficiências, na busca pela melhoria do acesso à educação para a maioria daqueles cujas 

necessidades especiais ainda se encontram desprovidas; e reconhecendo como evidência 

para tal envolvimento a participação ativa do alto nível de representantes e de vários 

governos, agências especializadas, e organizações inter-governamentais naquela 

Conferência Mundial. 

1. Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, representando 88 

governos e 25 organizações internacionais em assembleia aqui em Salamanca, Espanha, 

entre 7 e 10 de junho de 1994, reafirmamos o nosso compromisso para com a Educação 

para Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação 

para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do 

sistema regular de ensino e reendossamos a Estrutura de Ação em Educação Especial, em 

que, pelo espírito de cujas provisões e recomendações governo e organizações sejam 

guiados. 

2. Acreditamos e Proclamamos que: 

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

atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 

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

aprendizagem que são únicas, 

• sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser 

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

e necessidades, 

• aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que 

deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a 

tais necessidades, 

• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 
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construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, tais 

escolas provêm uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, 

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

3. Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles: 

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

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

independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais. 

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

todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes razões para agir de 

outra forma. 

• desenvolvam projetos de demonstração e encorajem intercâmbios em países que 

possuam experiências de escolarização inclusiva. 

• estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para planejamento, revisão 

e avaliação de provisão educacional para crianças e adultos com necessidades 

educacionais especiais. 

• encorajem e facilitem a participação de pais, comunidades e organizações de pessoas 

portadoras de deficiências nos processos de planejamento e tomadas de decisão 

concernente à provisão de serviços para necessidades educacionais especiais. 

• invistam maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção precoces, bem 

como nos aspectos vocacionais da educação inclusiva. 

• garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas de treinamento de 

professores, tanto em serviço como durante a formação, incluam a provisão de educação 

especial dentro das escolas inclusivas. 

4. Nós também congregamos a comunidade internacional; em particular, nós 

congregamos: - governos com programas de cooperação internacional, agências 

financiadoras internacionais, especialmente as responsáveis pela Conferência Mundial 

em Educação para Todos, UNESCO, UNICEF, UNDP e o Banco Mundial: 

• a endossar a perspectiva de escolarização inclusiva e apoiar o desenvolvimento da 

educação especial como parte integrante de todos os programas educacionais; 

• As Nações Unidas e suas agências especializadas, em particular a ILO, WHO, UNESCO 

e UNICEF: 

• a reforçar seus estímulos de cooperação técnica, bem como reforçar suas cooperações e 

redes de trabalho para um apoio mais eficaz à já expandida e integrada provisão em 

educação especial; 

• organizações não governamentais envolvidas na programação e entrega de serviço nos 

países; 
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• a reforçar sua colaboração com as entidades oficiais nacionais e intensificar o 

envolvimento crescente delas no planejamento, implementação e avaliação de provisão 

em educação especial que seja inclusiva; 

• UNESCO, enquanto a agência educacional das Nações Unidas; 

• a assegurar que educação especial faça parte de toda discussão que lide com educação 

para todos em vários foros; 

Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais 

Reconvocando as várias declarações das Nações Unidas que culminaram no documento 

das Nações Unidas "Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para Pessoas 

com Deficiências", o qual demanda que os Estados assegurem que a educação de pessoas 

com deficiências seja parte integrante do sistema educacional. 

Notando com satisfação um incremento no envolvimento de governos, grupos de 

advocacia, comunidades e pais, e em particular de organizações de pessoas com 

deficiências, na busca pela melhoria do acesso à educação para a maioria daqueles cujas 

necessidades especiais ainda se encontram desprovidas; e reconhecendo como evidência 

para tal envolvimento a participação ativa do alto nível de representantes e de vários 

governos, agências especializadas, e organizações intergovernamentais naquela 

Conferência Mundial. 

 1. Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, Representando 88 

governos e 25 organizações internacionais em assembleia aqui em Salamanca, Espanha, 

entre 7 e 10 de junho de 1994, reafirmamos o nosso Compromisso para com a Educação 

para Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação 

para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do 

sistema regular de ensino e re-endossamos a Estrutura de Ação em Educação Especial, 

em que, pelo espírito de cujas provisões e recomendações governo e organizações sejam 

guiados. 

2. Acreditamos e Proclamamos que: 

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

atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 

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

aprendizagem que são únicas, 

 • sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser 

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

e necessidades, 

 • aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, 

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

satisfazer a tais necessidades, 
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 • escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

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

escolas provêem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, 

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

3. Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles: 

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

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

independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais. 

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

todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes razões para agir de 

outra forma. 

 • desenvolvam projetos de demonstração e encorajem intercâmbios em países que 

possuam experiências de escolarização inclusiva. 

 • estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para planejamento, revisão 

e avaliação de provisão educacional para crianças e adultos com necessidades 

educacionais especiais. 

 • encorajem e facilitem a participação de pais, comunidades e organizações de pessoas 

portadoras de deficiências nos processos de planejamento e tomada de decisão 

concernentes à provisão de serviços para necessidades educacionais especiais. 

 • invistam maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção precoces, bem 

como nos aspectos vocacionais da educação inclusiva. 

 • garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas de treinamento de 

professores, tanto em serviço como durante a formação, incluam a provisão de educação 

especial dentro das escolas inclusivas. 

4. Nós também congregamos a comunidade internacional; em particular, nós 

congregamos: - governos com programas de cooperação internacional, agências 

financiadoras internacionais, especialmente as responsáveis pela Conferência Mundial 

em Educação para Todos, UNESCO, UNICEF, UNDP e o Banco Mundial: 

 • a endossar a perspectiva de escolarização inclusiva e apoiar o desenvolvimento da 

educação especial como parte integrante de todos os programas educacionais; 

 • As Nações Unidas e suas agências especializadas, em particular a ILO, WHO, 

UNESCO e UNICEF: 

 • a reforçar seus estímulos de cooperação técnica, bem como reforçar suas cooperações 

e redes de trabalho para um apoio mais eficaz à já expandida e integrada provisão em 

educação especial; 
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 • organizações não-governamentais envolvidas na programação e entrega de serviço nos 

países; 

 • a reforçar sua colaboração com as entidades oficiais nacionais e intensificar o 

envolvimento crescente delas no planejamento, implementação e avaliação de provisão 

em educação especial que seja inclusiva; 

 • UNESCO, enquanto a agência educacional das Nações Unidas; 

 • a assegurar que educação especial faça parte de toda discussão que lide com educação 

para todos em vários foros; 

 • a mobilizar o apoio de organizações dos profissionais de ensino em questões relativas 

ao aprimoramento do treinamento de professores no que diz respeito a necessidade 

educacionais especiais. 

 • a estimular a comunidade acadêmica no sentido de fortalecer pesquisa, redes de 

trabalho e o estabelecimento de centros regionais de informação e documentação e da 

mesma forma, a servir de exemplo em tais atividades e na disseminação dos resultados 

específicos e dos progressos alcançados em cada país no sentido de realizar o que almeja 

a presente Declaração. 

 • a mobilizar FUNDOS através da criação (dentro de seu próximo Planejamento a Médio 

Prazo. 1996-2000) de um programa extensivo de escolas inclusivas e programas de apoio 

comunitário, que permitiriam o lançamento de projetos-piloto que demonstrassem novas 

formas de disseminação e o desenvolvimento de indicadores de necessidade e de provisão 

de educação especial. 

5. Por último, expressamos nosso caloroso reconhecimento ao governo da Espanha e à 

UNESCO pela organização da Conferência e demandamo-lhes realizarem todos os 

esforços no sentido de trazer esta Declaração e sua relativa Estrutura de Ação da 

comunidade mundial, especialmente em eventos importantes tais como o Tratado 

Mundial de Desenvolvimento Social ( em Kopenhagen, em 1995) e a Conferência 

Mundial sobre a Mulher (em Beijing, e, 1995). Adotada por aclamação na cidade de 

Salamanca, Espanha, neste décimo dia de junho de 1994. 

ESTRUTURA DE AÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Introdução 

• 1. Esta Estrutura de Ação em Educação Especial foi adotada pela conferencia Mundial 

em Educação Especial organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a 

UNESCO, realizada em Salamanca entre 7 e 10 de junho de 1994. Seu objetivo é informar 

sobre políticas e guias ações governamentais, de organizações internacionais ou agências 

nacionais de auxílio, organizações  não governamentais e outras instituições na 

implementação da Declaração de Salamanca sobre princípios, Política e prática em 

Educação Especial. A Estrutura de Ação baseia-se fortemente na experiência dos países 

participantes e também nas resoluções, recomendações e publicações do sistema das 

Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais, especialmente o documento 
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"Procedimentos-Padrões na Equalização de Oportunidades para pessoas Portadoras de 

Deficiência. Tal Estrutura de Ação também leva em consideração as propostas, direções 

e recomendações originadas dos cinco seminários regionais preparatórios da Conferência 

Mundial. 

• 2.O direito de cada criança a educação é proclamado na Declaração Universal de 

Direitos Humanos e foi fortemente reconfirmado pela Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos. Qualquer pessoa portadora de deficiência tem o direito de 

expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto quanto estes possam ser 

realizados. Pais possuem o direito inerente de serem consultados sobre a forma de 

educação mais apropriadas às necessidades, circunstâncias e aspirações de suas crianças. 

• 3.O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam acomodar todas as 

crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

lingüísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e super-dotadas, 

crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, 

crianças pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros 

grupos desavantajados ou marginalizados. Tais condições geram uma variedade de 

diferentes desafios aos sistemas escolares. No contexto desta Estrutura, o termo 

"necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas 

necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou 

dificuldades de aprendizagem. Muitas crianças experimentam dificuldades de 

aprendizagem e portanto possuem necessidades educacionais especiais em algum ponto 

durante a sua escolarização. Escolas devem buscar formas de educar tais crianças bem-

sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvantagens severas. Existe um 

consenso emergente de que crianças e jovens com necessidades educacionais especiais 

devam ser incluídas em arranjos educacionais feitos para a maioria das crianças. Isto 

levou ao conceito de escola inclusiva. O desafio que confronta a escola inclusiva é no que 

diz respeito ao desenvolvimento de uma pedagogia centrada na criança e capaz de bem 

sucedidamente educar todas as crianças, incluindo aquelas que possuam desvantagens 

severa. O mérito de tais escolas não reside somente no fato de que elas sejam capazes de 

prover uma educação de alta qualidade a todas as crianças: o estabelecimento de tais 

escolas é um passo crucial no sentido de modificar atitudes discriminatórias, de criar 

comunidades acolhedoras e de desenvolver uma sociedade inclusiva. 

• 4. Educação Especial incorpora os mais do que comprovados princípios de uma forte 

pedagogia da qual todas as crianças possam se beneficiar. Ela assume que as diferenças 

humanas são normais e que, em consonância com a aprendizagem de ser adaptada às 

necessidades da criança, ao invés de se adaptar a criança às assunções pré-concebidas a 

respeito do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem. Uma pedagogia centrada 

na criança é beneficial a todos os estudantes e, consequentemente, à sociedade como um 

todo. A experiência tem demonstrado que tal pedagogia pode consideravelmente reduzir 

a taxa de desistência e repetência escolar (que são tão características de tantos sistemas 

educacionais) e ao mesmo tempo garantir índices médios mais altos de rendimento 

escolar. Uma pedagogia centrada na criança pode impedir o desperdício de recursos e o 

enfraquecimento de esperanças, tão freqüentemente conseqüências de uma instrução de 

baixa qualidade e de uma mentalidade educacional baseada na idéia de que "um tamanho 

serve a todos". Escolas centradas na criança são além do mais a base de treino para uma 

sociedade baseada no povo, que respeita tanto as diferenças quanto a dignidade de todos 

os seres humanos. Uma mudança de perspectiva social é imperativa. Por um tempo 
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demasiadamente longo os problemas das pessoas portadoras de deficiências têm sido 

compostos por uma sociedade que inabilita, que tem prestado mais atenção aos 

impedimentos do que aos potenciais de tais pessoas. 

• 5. Esta Estrutura de Ação compõe-se das seguintes seções: 

I. Novo pensar em educação especial 

II. Orientações para a ação em nível nacional: 

A. Política e Organização 

B. Fatores Relativos à Escola 

C. Recrutamento e Treinamento de Educadores 

D. Serviços Externos de Apoio 

E. Áreas Prioritárias 

F. Perspectivas Comunitárias 

G. Requerimentos Relativos a Recursos 

III. Orientações para ações em níveis regionais e internacionais 

• 6. A tendência em política social durante as duas últimas décadas tem sido a de promover 

integração e participação e de combater a exclusão. Inclusão e participação são essenciais 

à dignidade humana e ao desfrutamento e exercício dos direitos humanos. Dentro do 

campo da educação, isto se reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram 

promover a genuína equalização de oportunidades. Experiências em vários países 

demonstram que a integração de crianças e jovens com necessidades educacionais 

especiais é melhor alcançada dentro de escolas inclusivas, que servem a todas as crianças 

dentro da comunidade. É dentro deste contexto que aqueles com necessidades 

educacionais especiais podem atingir o máximo progresso educacional e integração 

social. Ao mesmo tempo em que escolas inclusivas provêem um ambiente favorável à 

aquisição de igualdade de oportunidades e participação total, o sucesso delas requer um 

esforço claro, não somente por parte dos professores e dos profissionais na escola, mas 

também por parte dos colegas, pais, famílias e voluntários. A reforma das instituições 

sociais não constitui somente um tarefa técnica, ela depende, acima de tudo, de 

convicções, compromisso e disposição dos indivíduos que compõem a sociedade. 

• 7. Principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender 

juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças 

que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades 

diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade à todos através de um currículo apropriado, 

arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as 

comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e apoio 

proporcional ao contínuo de necessidades especiais encontradas dentro da escola. 

• 8. Dentro das escolas inclusivas, crianças com necessidades educacionais especiais 

deveriam receber qualquer suporte extra requerido para assegurar uma educação efetiva. 

Educação inclusiva é o modo mais eficaz para construção de solidariedade entre crianças 
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com necessidades educacionais especiais e seus colegas. O encaminhamento de crianças 

a escolas especiais ou a classes especiais ou a sessões especiais dentro da escola em 

caráter permanente deveriam constituir exceções, a ser recomendado somente naqueles 

casos infreqüentes onde fique claramente demonstrado que a educação na classe regular 

seja incapaz de atender às necessidades educacionais ou sociais da criança ou quando 

sejam requisitados em nome do bem-estar da criança ou de outras crianças. 

• 9. A situação com respeito à educação especial varia enormemente de um país a outro. 

Existem por exemplo, países que possuem sistemas de escolas especiais fortemente 

estabelecidos para aqueles que possuam impedimentos específicos. Tais escolas especiais 

podem representar um valioso recurso para o desenvolvimento de escolas inclusivas. Os 

profissionais destas instituições especiais possuem nível de conhecimento necessário à 

identificação precoce de crianças portadoras de deficiências. Escolas especiais podem 

servir como centro de treinamento e de recurso para os profissionais das escolas regulares. 

Finalmente, escolas especiais ou unidades dentro das escolas inclusivas podem continuar 

a prover a educação mais adequada a um número relativamente pequeno de crianças 

portadoras de deficiências que não possam ser adequadamente atendidas em classes ou 

escolas regulares. Investimentos em escolas especiais existentes deveriam ser canalizados 

a este novo e amplificado papel de prover apoio profissional às escolas regulares no 

sentido de atender às necessidades educacionais especiais. Uma importante contribuição 

às escolas regulares que os profissionais das escolas especiais podem fazer refere-se à 

provisão de métodos e conteúdos curriculares às necessidades individuais dos alunos. 

• 10. Países que possuam poucas ou nenhuma escolas especial seriam em geral, 

fortemente aconselhados a concentrar seus esforços no desenvolvimento de escolas 

inclusivas e serviços especializados - em especial, provisão de treinamento de professores 

em educação especial e estabelecimento de recursos adequadamente equipados e 

assessorados, para os quais as escolas pudessem se voltar quando precisassem de apoio - 

deveriam tornar as escolas aptas a servir à vasta maioria de crianças e jovens. A 

experiência, principalmente em países em desenvolvimento, indica que o alto custo de 

escolas especiais significa na prática, que apenas uma pequena minoria de alunos, em 

geral uma elite urbana, se beneficia delas. A vasta maioria de alunos com necessidades 

especiais, especialmente nas áreas rurais, é consequentemente, desprovida de serviços. 

De fato, em muitos países em desenvolvimento, estima-se que menos de um por cento 

das crianças com necessidades educacionais especiais são incluídas na provisão existente. 

Além disso, a experiência sugere que escolas inclusivas, servindo a todas as crianças 

numa comunidade são mais bem sucedidas em atrair apoio da comunidade e em achar 

modos imaginativos e inovadores de uso dos limitados recursos que sejam disponíveis. 

Planejamento educacional da parte dos governos, portanto, deveria ser concentrado em 

educação para todas as pessoas, em todas as regiões do país e em todas as condições 

econômicas, através de escolas públicas e privadas. 

• 11. Existem milhões de adultos com deficiências e sem acesso sequer aos rudimentos 

de uma educação básica, principalmente nas regiões em desenvolvimento no mundo, 

justamente porque no passado uma quantidade relativamente pequena de crianças com 

deficiências obteve acesso à educação. Portanto, um esforço concentrado é requerido no 

sentido de se promover a alfabetização e o aprendizado da matemática e de habilidades 

básicas às pessoas portadoras de deficiências através de programas de educação de 

adultos. Também é importante que se reconheça que mulheres têm freqüentemente sido 

duplamente desavantajadas, com preconceitos sexuais compondo as dificuldades 
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causadas pelas suas deficiências. Mulheres e homens deveriam possuir a mesma 

influência no delineamento de programas educacionais e as mesmas oportunidades de se 

beneficiarem de tais. Esforços especiais deveriam ser feitos no sentido de se encorajar a 

participação de meninas e mulheres com deficiências em programas educacionais. 

• 12. Esta estrutura pretende ser um guia geral ao planejamento de ação em educação 

especial. Tal estrutura, evidentemente, não tem meios de dar conta da enorme variedade 

de situações encontradas nas diferentes regiões e países do mundo e deve desta maneira, 

ser adaptada no sentido ao requerimento e circunstâncias locais. Para que seja efetiva, ela 

deve ser complementada por ações nacionais, regionais e locais inspirados pelo desejo 

político e popular de alcançar educação para todos. 

II. LINHAS DE AÇÃO EM NÍVEL NACIONAL A. POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO 

• 13. Educação integrada e reabilitação comunitária representam abordagens 

complementares àqueles com necessidades especiais. Ambas se baseiam nos princípios 

de inclusão, integração e participação e representam abordagens bem testadas e 

financeiramente efetivas para promoção de igualdade de acesso para aqueles com 

necessidades educacionais especiais como parte de uma estratégia nacional que objetive 

o alcance de educação para todos. Países são convidados a considerar as seguintes ações 

concernentes a política e organização de seus sistemas educacionais. 

• 14. Legislação deveria reconhecer o princípio de igualdade de oportunidade para 

crianças, jovens e adultos com deficiências na educação primária, secundária e terciária, 

sempre que possível em ambientes integrados. 

• 15. Medidas Legislativas paralelas e complementares deveriam ser adotadas nos campos 

da saúde, bem-estar social, treinamento vocacional e trabalho no sentido de promover 

apoio e gerar total eficácia à legislação educacional. 

• 16. Políticas educacionais em todos os níveis, do nacional ao local, deveriam estipular 

que a criança portadora de deficiência deveria freqüentar a escola de sua vizinhança: ou 

seja, a escola que seria freqüentada caso a criança não portasse nenhuma deficiência. 

Exceções à esta regra deveriam ser consideradas individualmente, caso-por-caso, em 

casos em que a educação em instituição especial seja requerida. 

• 17. A prática de desmarginalização de crianças portadoras de deficiência deveria ser 

parte integrante de planos nacionais que objetivem atingir educação para todos. Mesmo 

naqueles casos excepcionais em que crianças sejam colocadas em escolas especiais, a 

educação dela não precisa ser inteiramente segregada. Freqüência em regime não-integral 

nas escolas regulares deveria ser encorajada. Provisões necessárias deveriam também ser 

feitas no sentido de assegurar inclusão de jovens e adultos com necessidade especiais em 

educação secundária e superior bem como em programa de treinamento. Atenção especial 

deveria ser dada à garantia da igualdade de acesso e oportunidade para meninas e 

mulheres portadoras de deficiências. 

• 18. Atenção especial deveria ser prestada às necessidades das crianças e jovens com 

deficiências múltiplas ou severas. Eles possuem os mesmos direitos que outros na 

comunidade, à obtenção de máxima independência na vida adulta e deveriam ser 

educados neste sentido, ao máximo de seus potenciais. 
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• 19. Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e 

situações individuais. A importância da linguagem de signos como meio de comunicação 

entre os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita no 

sentido de garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso a educação em sua língua 

nacional de signos. Devido às necessidades particulares de comunicação dos surdos e das 

pessoas surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequadamente provida em escolas 

especiais ou classes especiais e unidades em escolas regulares. 

• 20. Reabilitação comunitária deveria ser desenvolvida como parte de uma estratégia 

global de apoio a uma educação financeiramente efetiva e treinamento para pessoas com 

necessidade educacionais especiais. Reabilitação comunitária deveria ser vista como uma 

abordagem específica dentro do desenvolvimento da comunidade objetivando a 

reabilitação, equalização de oportunidades e integração social de todas as pessoas 

portadoras de deficiências; deveria ser implementada através de esforços combinados 

entre as pessoas portadoras de deficiências, suas famílias e comunidades e os serviços 

apropriados de educação, saúde, bem estar e vocacional. 

• 21. Ambos os arranjos políticos e de financiamento deveriam encorajar e facilitar o 

desenvolvimento de escolas inclusivas. Barreiras que impeçam o fluxo de movimento da 

escola especial para a regular deveriam ser removidas e uma estrutura administrativa 

comum deveria ser organizada. Progresso em direção à inclusão deveria ser 

cuidadosamente monitorado através do agrupamento de estatísticas capazes de revelar o 

número de estudantes portadores de deficiências que se beneficiam dos recursos, know-

how e equipamentos direcionados à educação especial bem como o número de estudantes 

com necessidades educacionais especiais matriculados nas escolas regulares. 

• 22. Coordenação entre autoridades educacionais e as responsáveis pela saúde, trabalho 

e assistência social deveria ser fortalecida em todos os níveis no sentido de promover 

convergência e complementariedade, Planejamento e coordenação também deveriam 

levar em conta o papel real e o potencial que agências semi públicas e organizações não-

governamentais podem ter. Um esforço especial necessita ser feito no sentido de se atrair 

apoio comunitário à provisão de serviços educacionais especiais. 

• 23. Autoridades nacionais têm a responsabilidade de monitorar financiamento externo 

à educação especial e trabalhando em cooperação com seus parceiros internacionais, 

assegurar que tal financiamento corresponda às prioridades nacionais e políticas que 

objetivem atingir educação para todos. Agências bilaterais e multilaterais de auxílio , por 

sua parte, deveriam considerar cuidadosamente as políticas nacionais com respeito à 

educação especial no planejamento e implementação de programas em educação e áreas 

relacionadas. 

B. FATORES RELATIVOS À ESCOLA 

• 24. O desenvolvimento de escolas inclusivas que ofereçam serviços a uma grande 

variedade de alunos em ambas as áreas rurais e urbanas requer a articulação de uma 

política clara e forte de inclusão junto com provisão financeira adequada – um esforço 

eficaz de informação pública para combater o preconceito e criar atitudes informadas e 

positivas - um programa extensivo de orientação e treinamento profissional - e a provisão 

de serviços de apoio necessários. Mudanças em todos os seguintes aspectos da 

escolarização, assim como em muitos outros, são necessárias para a contribuição de 
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escolas inclusivas bem-sucedidas: currículo, prédios, organização escolar, pedagogia, 

avaliação, pessoal, filosofia da escola e atividades extra-curriculares. 

• 25. Muitas das mudanças requeridas não se relacionam exclusivamente à inclusão de 

crianças com necessidades educacionais especiais. Elas fazem parte de um reforma mais 

ampla da educação, necessária para o aprimoramento da qualidade e relevância da 

educação, e para a promoção de níveis de rendimento escolar superiores por parte de 

todos os estudantes. A Declaração Mundial sobre Educação para Todos enfatizou a 

necessidade de uma abordagem centrada na criança objetivando a garantia de uma 

escolarização bem-sucedida para todas as crianças. A adoção de sistemas mais flexíveis 

e adaptativos, capazes de mais largamente levar em consideração as diferentes 

necessidades das crianças irá contribuir tanto para o sucesso educacional quanto para a 

inclusão. As seguintes orientações enfocam pontos a ser considerados na integração de 

crianças com necessidades educacionais especiais em escolas inclusivas. Flexibilidade 

Curricular. 

• 26. O currículo deveria ser adaptado às necessidades das crianças, e não vice-versa. 

Escolas deveriam, portanto, prover oportunidades curriculares que sejam apropriadas a 

criança com habilidades e interesses diferentes. 

• 27. Crianças com necessidades especiais deveriam receber apoio instrucional adicional 

no contexto do currículo regular, e não de um currículo diferente. O princípio regulador 

deveria ser o de providenciar a mesma educação a todas as crianças, e também prover 

assistência adicional e apoio às crianças que assim o requeiram. 

• 28. A aquisição de conhecimento não é somente uma questão de instrução formal e 

teórica. O conteúdo da educação deveria ser voltado a padrões superiores e às 

necessidades dos indivíduos com o objetivo de torná-los aptos a participar totalmente no 

desenvolvimento. O ensino deveria ser relacionado às experiências dos alunos e a 

preocupações práticas no sentido de melhor motivá-los. 

• 29. Para que o progresso da criança seja acompanhado, formas de avaliação deveriam 

ser revistas. Avaliação formativa deveria ser incorporada no processo educacional regular 

no sentido de manter alunos e professores informados do controle da aprendizagem 

adquirida, bem como no sentido de identificar dificuldades e auxiliar os alunos a superá-

las. 

• 30. Para crianças com necessidades educacionais especiais uma rede contínua de apoio 

deveria ser providenciada, com variação desde a ajuda mínima na classe regular até 

programas adicionais de apoio à aprendizagem dentro da escola e expandindo, conforme 

necessário, à provisão de assistência dada por professores especializados e pessoal de 

apoio externo. 

• 31. Tecnologia apropriada e viável deveria ser usada quando necessário para aprimorar 

a taxa de sucesso no currículo da escola e para ajudar na comunicação, mobilidade e 

aprendizagem. Auxílios técnicos podem ser oferecidos de modo mais econômico e efetivo 

se eles forem providos a partir de uma associação central em cada localidade, aonde haja 

know-how que possibilite a conjugação de necessidades individuais e assegure a 

manutenção. 
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 • 32. Capacitação deveria ser originada e pesquisa deveria ser levada a cabo em níveis 

nacional e regional no sentido de desenvolver sistemas tecnológicos de apoio apropriados 

à educação especial. Estados que tenham ratificado o Acordo de Florença deveriam ser 

encorajados a usar tal instrumento no sentido de facilitar a livre circulação de materiais e 

equipamentos às necessidades das pessoas com deficiências. Da mesma forma, Estados 

que ainda não tenham aderido ao Acordo ficam convidados a assim fazê-lo para que se 

facilite a livre circulação de serviços e bens de natureza educacional e cultural. 

Administração da Escola 

• 33. Administradores locais e diretores de escolas podem ter um papel significativo 

quanto a fazer com que as escolas respondam mais às crianças com necessidades 

educacionais especiais desde que a eles sejam fornecidos a devida autonomia e adequado 

treinamento para que o possam fazê-lo. Eles (administradores e diretores) deveriam ser 

convidados a desenvolver uma administração com procedimentos mais flexíveis, a 

reaplicar recursos instrucionais, a diversificar opções de aprendizagem, a mobilizar 

auxílio individual, a oferecer apoio aos alunos experimentando dificuldades e a 

desenvolver relações com pais e comunidades, Uma administração escolar bem sucedida 

depende de um envolvimento ativo e reativo de professores e do pessoal e do 

desenvolvimento de cooperação efetiva e de trabalho em grupo no sentido de atender as 

necessidades dos estudantes. 

• 34. Diretores de escola têm a responsabilidade especial de promover atitudes positivas 

através da comunidade escolar e via arranjando uma cooperação efetiva entre professores 

de classe e pessoal de apoio. Arranjos apropriados para o apoio e o exato papel a ser 

assumido pelos vários parceiros no processo educacional deveria ser decidido através de 

consultoria e negociação. 

• 35. Cada escola deveria ser uma comunidade coletivamente responsável pelo sucesso 

ou fracasso de cada estudante. O grupo de educadores, ao invés de professores 

individualmente, deveria dividir a responsabilidade pela educação de crianças com 

necessidades especiais. Pais e voluntários deveriam ser convidados assumir participação 

ativa no trabalho da escola. Professores, no entanto, possuem um papel fundamental 

enquanto administradores do processo educacional, apoiando as crianças através do uso 

de recursos disponíveis, tanto dentro como fora da sala de aula. 

Informação e Pesquisa 

• 36. A disseminação de exemplos de boa prática ajudaria o aprimoramento do ensino e 

aprendizagem. Informação sobre resultados de estudos que sejam relevantes também 

seria valiosa. A demonstração de experiência e o desenvolvimento de centros de 

informação deveriam receber apoio a nível nacional, e o acesso a fontes de informação 

deveria ser ampliado. 

• 37. A educação especial deveria ser integrada dentro de programas de instituições de 

pesquisa e desenvolvimento e de centros de desenvolvimento curricular. Atenção especial 

deveria ser prestada nesta área, a pesquisa-ação locando em estratégias inovadoras de 

ensino-aprendizagem. professores deveriam participar ativamente tanto na ação quanto 

na reflexão envolvidas em tais investigações. Estudos-piloto e estudos de profundidade 

deveriam ser lançados para auxiliar tomadas de decisões e para prover orientação futura. 



 

45 
 

Tais experimentos e estudos deveriam ser levados a cabo numa base de cooperação entre 

vários países. 

C. RECRUTAMENTO E TREINAMENTO DE EDUCADORES 

• 38. Preparação apropriada de todos os educadores constitui-se um fator chave na 

promoção de progresso no sentido do estabelecimento de escolas inclusivas. As seguintes 

ações poderiam ser tomadas. Além disso, a importância do recrutamento de professores 

que possam servir como modelo para crianças portadoras de deficiências torna-se cada 

vez mais reconhecida. 

• 39. Treinamento pré-profissional deveria fornecer a todos os estudantes de pedagogia 

de ensino primário ou secundário, orientação positiva frente à deficiência, desta forma 

desenvolvendo um entendimento daquilo que pode ser alcançado nas escolas através dos 

serviços de apoio disponíveis na localidade. O conhecimento e habilidades requeridas 

dizem respeito principalmente à boa prática de ensino e incluem a avaliação de 

necessidades especiais, adaptação do conteúdo curricular, utilização de tecnologia de 

assistência, individualização de procedimentos de ensino no sentido de abarcar uma 

variedade maior de habilidades, etc. Nas escolas práticas de treinamento de professores, 

atenção especial deveria ser dada à preparação de todos os professores para que exercitem 

sua autonomia e apliquem suas habilidades na adaptação do currículo e da instrução no 

sentido de atender as necessidades especiais dos alunos, bem como no sentido de 

colaborar com os especialistas e cooperar com os pais. 

• 40. Um problema recorrente em sistemas educacionais, mesmo naqueles que provêem 

excelentes serviços para estudantes portadores de deficiências refere-se a falta de modelos 

para tais estudantes. alunos de educação especial requerem oportunidades de interagir 

com adultos portadores de deficiências que tenham obtido sucesso de forma que eles 

possam ter um padrão para seus próprios estilos de vida e aspirações com base em 

expectativas realistas. Além disso, alunos portadores de deficiências deveriam ser 

treinados e providos de exemplos de atribuição de poderes e liderança à deficiência de 

forma que eles possam auxiliar no modelamento de políticas que irão afetá-los 

futuramente. Sistemas educacionais deveriam, portanto, basear o recrutamento de 

professores e outros educadores que podem e deveriam buscar, para a educação de 

crianças especiais, o envolvimento de indivíduos portadores de deficiências que sejam 

bem sucedidos e que provenham da mesma região. 

• 41. As habilidades requeridas para responder as necessidades educacionais especiais 

deveriam ser levadas em consideração durante a avaliação dos estudos e da graduação de 

professores. 

• 42. Como formar prioritária, materiais escritos deveriam ser preparados e seminários 

organizados para administradores locais, supervisores, diretores e professores, no sentido 

de desenvolver suas capacidades de prover liderança nesta área e de aposta e treinar 

pessoal menos experiente. 

• 43. O menor desafio reside na provisão de treinamento em serviço a todos os 

professores, levando-se em consideração as variadas e freqüentemente difíceis condições 

sob as quais eles trabalham. Treinamento em serviço deveria sempre que possível, ser 
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desenvolvido ao nível da escola e por meio de interação com treinadores e apoiado por 

técnicas de educação à distância e outras técnicas autodidáticas. 

• 44. Treinamento especializado em educação especial que leve às qualificações 

profissionais deveria normalmente ser integrado com ou precedido de treinamento e 

experiência como uma forma regular de educação de professores para que a 

complementariedade e a mobilidade sejam asseguradas. 

• 45. O Treinamento de professores especiais necessita ser reconsiderado com a intenção 

de se lhes habilitar a trabalhar em ambientes diferentes e de assumir um papel-chave em 

programas de educação especial. Uma abordagem não categorizante que embarque todos 

os tipos de deficiências deveria ser desenvolvida como núcleo comum e anterior à 

especialização em uma ou mais áreas específicas de deficiência. 

 • 46. Universidades possuem um papel majoritário no sentido de aconselhamento no 

processo de desenvolvimento da educação especial, especialmente no que diz respeito à 

pesquisa, avaliação, preparação de formadores de professores e desenvolvimento de 

programas e materiais de treinamento. Redes de trabalho entre universidades e 

instituições de aprendizagem superior em países desenvolvidos e em desenvolvimento 

deveriam ser promovidas. A ligação entre pesquisa e treinamento neste sentido é de 

grande significado. Também é muito importante o envolvimento ativo de pessoas 

portadoras de deficiência em pesquisa e em treinamento pata que se assegure que suas 

perspectivas sejam completamente levadas em consideração. 

D. SERVIÇOS EXTERNOS DE APOIO 

• 47. A provisão de serviços de apoio é de fundamental importância para o sucesso de 

políticas educacionais inclusivas. Para que se assegure que, em todos os níveis, serviços 

externos sejam colocados à disposição de crianças com necessidades especiais, 

autoridades educacionais deveriam considerar o seguinte: 

• 48. Apoio às escolas regulares deveria ser providenciado tanto pelas instituições de 

treinamento de professores quanto pelo trabalho de campo dos profissionais das escolas 

especiais. Os últimos deveriam ser utilizados cada vez mais como centros de recursos 

para as escolas regulares, oferecendo apoio direto aquelas crianças com necessidades 

educacionais especiais. Tanto as instituições de treinamento como as escolas especiais 

podem prover o acesso a materiais e equipamentos, bem como o treinamento em 

estratégias de instrução que não sejam oferecidas nas escolas regulares. 

• 49. O apoio externo do pessoal de recurso de várias agências, departamentos e 

instituições, tais como professor-consultor, psicólogos escolares, fonoaudiólogos e 

terapeutas ocupacionais, etc.., deveria ser coordenado em nível local. O agrupamento de 

escolas tem comprovadamente se constituído numa estratégia útil na mobilização de 

recursos educacionais bem como no envolvimento da comunidade. Grupos de escolas 

poderiam ser coletivamente responsáveis pela provisão de serviços a alunos com 

necessidades educacionais especiais em suas áreas e (a tais grupos de escolas) poderia ser 

dado o espaço necessário para alocarem os recursos conforme o requerido. Tais arranjos 

também deveriam envolver serviços não educacionais. De fato, a experiência sugere que 

serviços educacionais se beneficiariam significativamente caso maiores esforços fossem 

feitos para assegurar o ótimo uso de todo o conhecimento e recursos disponíveis. 
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E. ÁREAS PRIORITÁRIAS 

• 50. A integração de crianças e jovens com necessidades educacionais especiais seria 

mais efetiva e bem-sucedida se consideração especial fosse dada a planos de 

desenvolvimento educacional nas seguintes áreas: educação infantil, para garantir a 

educabilidade de todas as crianças: transição da educação para a vida adulta do trabalho 

e educação de meninas. 

Educação Infantil 

• 51. O sucesso de escolas inclusivas depende em muito da identificação precoce, 

avaliação e estimulação de crianças pré- escolares com necessidades educacionais 

especiais. Assistência infantil e programas educacionais para crianças até a idade de 6 

anos deveriam ser desenvolvidos e/ou reorientados no sentido de promover o 

desenvolvimento físico, intelectual e social e a prontidão para a escolarização. Tais 

programas possuem um grande valor econômico para o indivíduo, a família e a sociedade 

na prevenção do agravamento de condições que inabilitam a criança. Programas neste 

nível deveriam reconhecer o princípio da inclusão e ser desenvolvidos de uma maneira 

abrangente, através da combinação de atividades pré-escolares e saúde infantil. 

• 52. Vários países têm adotado políticas em favor da educação infantil, tanto através do 

apoio no desenvolvimento de jardins de infância e pré-escolas, como pela organização de 

informação às famílias e de atividades de conscientização em colaboração com serviços 

comunitários (saúde, cuidados maternos e infantis) com escolas e com associações locais 

de famílias ou de mulheres. 

Preparação para a Vida Adulta 

• 53. Jovens com necessidades educacionais especiais deveriam ser auxiliados no sentido 

de realizarem uma transição efetiva da escola para o trabalho. Escolas deveriam auxiliá-

los a se tornarem economicamente ativos e provê-los com as habilidades necessárias ao 

cotidiano da vida, oferecendo treinamento em habilidades que correspondam às 

demandas sociais e de comunicação e às expectativas da vida adulta. Isto implica em 

tecnologias adequadas de treinamento, incluindo experiências diretas em situações da 

vida real, fora da escola. O currículo para estudantes mais maduros e com necessidades 

educacionais especiais deveria incluir programas específicos de transição, apoio de 

entrada para a educação superior sempre que possível e conseqüente treinamento 

vocacional que os prepare a funcionar independentemente enquanto membros 

contribuintes em suas comunidades e após o término da escolarização. Tais atividades 

deveria ser levadas a cabo com o envolvimento ativo de aconselhadores vocacionais, 

oficinas de trabalho, associações de profissionais, autoridades locais e seus respectivos 

serviços e agências. 

Educação de Meninas 

 • 54. Meninas portadoras de deficiências encontram-se em dupla desvantagem. Um 

esforço especial se requer no sentido de se prover treinamento e educação para meninas 

com necessidades educacionais especiais. Além de ganhar acesso a escola, meninas 

portadoras de deficiências deveriam ter acesso à informação, orientação e modelos que 
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as auxiliem a fazer escolhas realistas e as preparem para desempenharem seus futuros 

papéis enquanto mulheres adultas. 

Educação de Adultos e Estudos Posteriores 

• 55. Pessoas portadoras de deficiências deveriam receber atenção especial quanto ao 

desenvolvimento e implementação de programas de educação de adultos e de estudos 

posteriores. Pessoas portadoras de deficiências deveriam receber prioridade de acesso à 

tais programas. Cursos especiais também poderiam ser desenvolvidos no sentido de 

atenderem às necessidades e condições de diferentes grupos de adultos portadores de 

deficiência. 

F. PERSPECTIVAS COMUNITÁRIAS 

• 56. A realização do objetivo de uma educação bem- sucedida de crianças com 

necessidades educacionais especiais não constitui tarefa somente dos Ministérios de 

Educação e das escolas. Ela requer a cooperação das famílias e a mobilização das 

comunidades e de organizações voluntárias, assim como o apoio do público em geral. A 

experiência provida por países ou áreas que têm testemunhado progresso na equalização 

de oportunidades educacionais para crianças portadoras de deficiência sugere uma série 

de lições úteis. 

Parceria com os Pais 

• 57. A educação de crianças com necessidades educacionais especiais é uma tarefa a ser 

dividida entre pais e profissionais. Uma atitude positiva da parte dos pais favorece a 

integração escolar e social. Pais necessitam de apoio para que possam assumir seus papéis 

de pais de uma criança com necessidades especiais. O papel das famílias e dos pais 

deveria ser aprimorado através da provisão de informação necessária em linguagem clara 

e simples; ou enfoque na urgência de informação e de treinamento em habilidades 

paternas constitui uma tarefa importante em culturas aonde a tradição de escolarização 

seja pouca. 

• 58. Pais constituem parceiros privilegiados no que concerne as necessidades especiais 

de suas crianças, e desta maneira eles deveriam, o máximo possível, ter a chance de poder 

escolher o tipo de provisão educacional que eles desejam para suas crianças. 

• 59. Uma parceria cooperativa e de apoio entre administradores escolares,professores e 

pais deveria ser desenvolvida e pais deveriam ser considerados enquanto parceiros ativos 

nos processos de tomada de decisão. Pais deveriam ser encorajados a participar em 

atividades educacionais em casa e na escola (aonde eles poderiam observar técnicas 

efetivas e aprender como organizar atividades extra-curriculares), bem como na 

supervisão e apoio à aprendizagem de suas crianças. 

• 60. Governos deveriam tomar a liderança na promoção de parceria com os pais, através 

tanto de declarações políticas quanto legais no que concerne aos direitos paternos. O 

desenvolvimento de associações de pais deveria ser promovida e seus representante 

envolvidos no delineamento e implementação de programas que visem o aprimoramento 

da educação de seus filhos. Organizações de pessoas portadoras de deficiências também 
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deveriam ser consultadas no que diz respeito ao delineamento e implementação de 

programas. 

Envolvimento da Comunidade 

• 61. A descentralização e o planejamento local favorecem um maior envolvimento de 

comunidades na educação e treinamento de pessoas com necessidades educacionais 

especiais. Administradores locais deveriam encorajar a participação da comunidade 

através da garantia de apoio às associações representativas e convidando-as a tomarem 

parte no processo de tomada de decisões. Com este objetivo em vista, mobilizando e 

monitorando mecanismos formados pela administração civil local, pelas autoridades de 

desenvolvimento educacional e de saúde, líderes comunitários e organizações voluntárias 

deveriam estar estabelecidos em áreas geográficas suficientemente pequenas para 

asseguraruma participação comunitária significativa. 

• 62. O envolvimento comunitário deveria ser buscado no sentido de suplementar 

atividades na escola, de prover auxílio na concretização de deveres de casa e de 

compensar a falta de apoio familiar. Neste sentido, o papel das associações de bairro 

deveria ser mencionado no sentido de que tais forneçam espaços disponíveis, como 

também o papel das associações de famílias, de clubes e movimentos de jovens, e o papel 

potencial das pessoas idosas e outros voluntários incluindo pessoas portadoras de 

deficiências em programas tanto dentro como fora da escola. 

• 63. Sempre que ação de reabilitação comunitária seja provida por iniciativa externa, 

cabe à comunidade decidir se o programa se tornará parte das atividades de 

desenvolvimento da comunidade. Aos vários parceiros na comunidade, incluindo 

organizações de pessoas portadoras de deficiência e outras organizações não-

governamentais deveria ser dada a devida autonomia para se tornarem responsáveis pelo 

programa. Sempre que apropriado, agências governamentais em níveis nacional e local 

também deveriam prestar apoio. 

O Papel das Organizações Voluntárias 

• 64. Uma vez que organizações voluntárias e não-governamentais possuem maior 

liberdade para agir e podem responder mais prontamente às necessidades expressas, elas 

deveriam ser apoiadas no desenvolvimento de novas idéias e no trabalho pioneiro de 

inovação de métodos de entrega de serviços. Tais organizações podem desempenhar o 

papel fundamental de inovadores e catalizadores e expandir a variedade de programas 

disponíveis à comunidade.  

• 65. Organizações de pessoas portadoras de deficiências - ou seja, aquelas que possuam 

influência decisiva deveriam ser convidadas a tomar parte ativa na identificação de 

necessidades, expressando sua opinião a respeito de prioridades, administrando serviços, 

avaliando desempenho e defendendo mudanças. 

Conscientização Pública 

• 66. Políticos em todos os níveis, incluindo o nível da escola, deveriam regularmente 

reafirmar seu compromisso para com a inclusão e promover atitudes positivas entre as 



 

50 
 

crianças, professores e público em geral, no que diz respeito aos que possuem 

necessidades educacionais especiais. 

• 67. A mídia possui um papel fundamental na promoção de atitudes positivas frente a 

integração de pessoas portadoras de deficiência na sociedade. Superando preconceitos e 

má informação, e difundindo um maior otimismo e imaginação sobre as capacidades das 

pessoas portadoras de deficiência. A mídia também pode promover atitudes positivas em 

empregadores com relação ao emprego de pessoas portadoras de deficiência. A mídia 

deveria acostumar-se a informar o público a respeito de novas abordagens em educação, 

particularmente no que diz respeito à provisão em educação especial nas escolas 

regulares, através da popularização de exemplos de boa prática e experiências bem-

sucedidas. 

G. REQUERIMENTOS RELATIVOS A RECURSOS 

• 68. O desenvolvimento de escolas inclusivas como o modo mais efetivo de atingir a 

educação para todos deve ser reconhecido como uma política governamental chave e dado 

o devido privilégio na pauta de desenvolvimento da nação. É somente desta maneira que 

os recursos adequados podem ser obtidos. Mudanças nas políticas e prioridades podem 

acabar sendo inefetivas a menos que um mínimo de recursos requeridos seja 

providenciado. O compromisso político é necessário, tanto a nível nacional como 

comunitário. Para que se obtenha recursos adicionais e para que se re-empregue os 

recursos já existentes. Ao mesmo tempo em que as comunidades devem desempenhar o 

papel- chave de desenvolver escolas inclusivas, apoio e encorajamento aos governos 

também são essenciais ao desenvolvimento efetivo de soluções viáveis. 

• 69. A distribuição de recursos às escolas deveria realisticamente levar em consideração 

as diferenças em gastos no sentido de se prover educação apropriada para todas as 

crianças que possuem habilidades diferentes. Um começo realista poderia ser o de apoiar 

aquelas escolas que desejam promover uma educação inclusiva e o lançamento de 

projetos-piloto em algumas áreas com vistas a adquirir o conhecimento necessário para a 

expansão e generalização progressivas. No processo de generalização da educação 

inclusiva, o nível de suporte e de especialização deverá corresponder à natureza da 

demanda. 

• 70. Recursos também devem ser alocados no sentido de apoiar serviços de treinamento 

de professores regulares de provisão de centros de recursos, de professores especiais ou 

professores-recursos. Ajuda técnica apropriada para assegurar a operação bem-sucedida 

de um sistema educacional integrador, também deve ser providenciada. Abordagens 

integradoras deveriam, portanto, estar ligadas ao desenvolvimento de serviços de apoio 

em níveis nacional e local. 

• 71. Um modo efetivo de maximizar o impacto refere-se a união de recursos humanos 

institucionais, logísticos, materiais e financeiros dos vários departamentos ministeriais 

(Educação, Saúde, Bem-Estar-Social, Trabalho, Juventude, etc.), das autoridades locais e 

territoriais e de outras instituições especializadas. A combinação de uma abordagem tanto 

social quanto educacional no que se refere à educação especial requererá estruturas de 

gerenciamento efetivas que capacitem os vários serviços a cooperar tanto em nível local 

quanto em nível nacional e que permitam que autoridades públicas e corporações juntem 

esforços. 
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III. ORIENTAÇÕES PARA AÇÕES EM NÍVEIS REGIONAIS E INTERNACIONAIS 

• 72. Cooperação internacional entre organizações governamentais e não governamentais, 

regionais e inter-regionais, podem ter um papel muito importante no apoio ao movimento 

frente a escolas inclusivas. Com base em experiências anteriores nesta área, organizações 

internacionais, intergovernamentais e  não governamentais, bem como agências doadoras 

bilaterais, poderiam considerar a união de seus esforços na implementação das seguintes 

abordagens estratégicas. 

• 73. Assistência técnica deveria ser direcionada a áreas estratégicas de intervenção com 

um efeito multiplicador, especialmente em países em desenvolvimento. Uma tarefa 

importante para a cooperação internacional reside no apoio no lançamento de projetos-

piloto que objetivem testar abordagens e originar capacitação. 

• 74. A organização de parcerias regionais ou de parcerias entre países com abordagens 

semelhantes no tocante à educação especial poderia resultar no planejamento de 

atividades conjuntas sob os auspícios de mecanismos de cooperação regional ou sub-

regional. Tais atividades deveriam ser delineadas com vistas a levar vantagens sobre as 

economias da escala, a basear-se na experiência de países participantes, e a aprimorar o 

desenvolvimento das capacidades nacionais. 

• 75. Uma missão prioritária das organizações internacionais e facilitação do intercâmbio 

de dados e a informação e resultados de programas-piloto em educação especial entre 

países e regiões. O colecionamento de indicadores de progresso que sejam comparáveis 

a respeito de educação inclusiva e de emprego deveria se tornar parte de um banco 

mundial de dados sobre educação. Pontos de enfoque podem ser estabelecidos em centros 

sub-regionais para que se facilite o intercâmbio de informações. As estruturas existentes 

em nível regional e internacional deveriam ser fortalecidas e suas atividades estendidas a 

campos tais como política, programação, treinamento de pessoal e avaliação. 

• 76. Uma alta percentagem de deficiência constitui resultado direto da falta de 

informação, pobreza e baixos padrões de saúde. À medida que o prevalecimento de 

deficiências em termos do mundo em geral aumenta em número, particularmente nos 

países em desenvolvimento, deveria haver uma ação conjunta internacional em estreita 

colaboração com esforços nacionais, no sentido de se prevenir as causas de deficiências 

através da educação a qual, por, sua vez, reduziria a incidência e o prevalecimento de 

deficiências, portanto, reduzindo ainda mais as demandas sobre os limitados recursos 

humanos e financeiros de dados países. 

• 77. Assistências técnica e internacional à educação especial derivam se de variadas 

fontes. Portanto, torna-se essencial que se garanta coerência e complementaridade entre 

organizações do sistema das Nações Unidas e outras agências que prestam assistência 

nesta área. 

• 78. Cooperação internacional deveria fornecer apoio a seminários de treinamento 

avançado para administradores e outros especialistas em nível regional e reforçar a 

cooperação entre universidades e instituições de treinamento em países diferentes para a 

condução de estudos comparativos bem como para a publicação de referências 

documentárias e de materiais instrutivos. 
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• 79. A Cooperação internacional deveria auxiliar no desenvolvimento de associações 

regionais e internacionais de profissionais envolvidos com o aperfeiçoamento da 

educação especial e deveria apoiar a criação e disseminação de folhetins e publicações, 

bem como a organização de conferências e encontros regionais. 

• 80. Encontros regionais e internacionais englobando questões relativas à educação 

deveriam garantir que necessidades educacionais especiais fossem incluídas como parte 

integrante do debate, e não somente como uma questão em separado. Como modo de 

exemplo concreto, a questão da educação especial deveria fazer parte da pauta de 

conferência ministeriais regionais organizadas pela UNESCO e por outras agências 

intergovernamentais. 

• 81. Cooperação internacional técnica e agências de financiamento envolvidas em 

iniciativas de apoio e desenvolvimento da Educação para Todos deveriam assegurar que 

a educação especial seja uma parte integrante de todos os projetos em desenvolvimento. 

• 82. Coordenação internacional deveria existir no sentido de apoiar especificações de 

acessibilidade universal da tecnologia da comunicação subjacente à estrutura emergente 

da informação. 

83. Esta Estrutura de Ação foi aprovada por aclamação após discussão e emenda na sessão 

Plenária da Conferência de 10 de junho de 1994. Ela tem o objetivo de guiar os Estados 

Membros e organizações governamentais e não-governamentais na implementação da 

Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Prática em Educação Especial. 

Procedimentos-Padrões das Nações Unidas para a Equalização de Oportunidades para 

Pessoas Portadoras de Deficiências, A/RES/48/96, Resolução das Nações Unidas adotada 

em Assembléia Geral. 
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ANEXOS II 

LEI Nº 12.796, DE 2013 

(Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar 

outras providências.) 

Capítulo V 

Da Educação Especial 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 

atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional 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 de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 

etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei 

nº 12.796, de 2013). 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 
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II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns; 

IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 

como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual 

ou psicomotora; 

V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 

para o respectivo nível do ensino regular. 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 

caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 

exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder 

público. 

Parágrafo único.  O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, 

independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo.  (Redação dada pela 

Lei nº 12.796, de 2013). 

 

Título VI 

Dos profissionais da educação 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 
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1.a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço;  

2.aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 

atividades.  

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 

na modalidade Normal.  

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:  

1.cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal 

superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras 

séries do ensino fundamental;  

2.programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior 

que queiram se dedicar à educação básica;  

3.programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 

níveis.  

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição 

de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.  

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino 

de, no mínimo, trezentas horas.  

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado 

em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico.  
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Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público:  

1. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  

2. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim;  

3. Piso salarial profissional;  

4. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho;  

5. período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;  

6. condições adequadas de trabalho.  

Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de 

quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. 

  



 

57 
 

ANEXOS III 

 

Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Ed. Inclusiva 

Lei nº 10.436/02:Dispõe sobre a língua Brasileira de Sinais – Libras 

Decretonº 5.626/05: Regulamenta a lei 10.436 que dispõe sobre a língua Brasileira de 

sinais 

Decreto nº 6.571/2008: institui no âmbito do FUNDEB, o duplo cômputo da matrícula 

dos estudantes público alvo da educação especial. 

Resolução CNE/CEB nº 4/2009: Estabelece as Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica. 

Decreto nº 7611/2011: Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado. 

Nota técnica nº 06/2011/MEC: Avaliação de estudantes com Deficiência intelectual. 

Nota técnica nº 05/2011: Institui o Plano Nacional da Educação Bilíngue. 

Decreto nº 7.612/2011: Institui o Plano Nacional dos Diretos da Pessoa com Deficiência-

Viver sem limite. 

Decreto nº 7.612/2012: Institui o Plano Nacional dos Diretos da Pessoa com Deficiência.    

Lei 12.764/2012 -Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. 

Nota Técnicas n° 046/2013/MEC: Altas Habilidades/Superdotação 

Nota Técnicas n° 055/2013/MEC: Orientação à atuação dos Centros de AEE, na 

perspectiva da educação inclusiva. 

Nota Técnicas n° 51/2013/MEC: Programa BPC na Escola 


