
 

 

GRUPO EDUCACIONAL FAVENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO SOARES MACHADO 

 

 

 

 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

PARA O INGRESSO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA REDE 

MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBERLÂNDIA 

2019 



 

 

GRUPO EDUCACIONAL FAVENI 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO SOARES MACHADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

PARA O INGRESSO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA REDE 

MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

como requisito parcial à obtenção do título 

especialista em Educação Especial e TGD  

 

 

 

 

 

 

UBERLÂNDIA 

2019



 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 
INGRESSO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE 
UBERLÂNDIA 

 
 

RESUMO: Com o avanço das políticas inclusivas, principalmente no final do século XX e século XXI, 
lideradas por órgãos internacionais como a ONU e a UNESCO, é defendido direitos basilares de uma 
educação para todos, valorizando uma formação voltada à cidadania. Nesse sentido, o presente 
trabalho tem como objetivos, pontuar como as políticas educacionais inclusivas se apresentam nos 
documentos legais, buscando perceber suas contribuições, verificar quantitativamente sua 
concretização no que se refere ao número de matrículas na Rede Municipal de Uberlândia nos 
últimos anos de alunos com deficiência. Para tanto, realizou-se uma pesquisa documental e 
bibliográfica, contemplando a legislação internacional e nacional referente às políticas educacionais 
inclusivas, bem como o levantamento, a partir dos dados do Censo da Educação Básica (2010 -
2017), do número de matrículas de alunos das escolas municipais de Uberlândia. Os resultados 
apontam para um norteamento dessas políticas no que tange ao acesso e permanência de alunos 
com deficiência garantindo a escolarização em classes comuns, e de atendimentos complementares, 
como o AEE e seus avanços em relação ao número crescente dessas matrículas na Rede Municipal 
de Uberlândia indicando os efeitos positivos das políticas educacionais inclusivas de acesso às 
escolas regulares. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Políticas educacionais inclusivas. Pessoas com deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1- INTRODUÇÃO 

 

Na Contemporaneidade há um direcionamento de discussões, de ações 

políticas favoráveis à inclusão social, econômica e educacional, em função da 

necessidade de contraposição à exclusão, traduzidas por desigualdades cada vez 

mais crescentes em vários segmentos de nossa sociedade.  

Historicamente vários grupos foram marginalizados, entre eles, as pessoas 

com deficiência, perseguidos na Idade Média, segregados em instituições no 

período Iluminista – século XVIII, e, no século XIX, tratados sob uma visão 

assistencialista e de integração, também, em boa parte do século XX. Todavia, no 

final deste último e início do século XXI, um dos mecanismos de superação desses 

modelos perpassa pelo direcionamento de um movimento inclusivo no sentido de 

reconhecer e promover aos indivíduos direitos e oportunidades em seu cotidiano. 

Conforme Bartalotti (2006), a inclusão como uma proposta de construção da 

cidadania envolve todos os segmentos sociais como um modo de ser, pensar e agir. 

É um caminho de mão-dupla, visto que tanto as pessoas com deficiência quanto a 

sociedade precisam se modificar. Defende um modelo social de deficiência que 

respeite a diversidade humana, na crença de uma sociedade para todos, sugerindo 

a ideia de transformação da sociedade para o acolhimento de todos e não da 

modificação de um determinado grupo para a sua inserção nesse ambiente. 

Assim, o foco das discussões abrange as políticas educacionais inclusivas 

entendendo que a escola é a porta de entrada para os cidadãos na sociedade, 

portanto, um local onde devem ser garantidas as condições para o acesso e 

desenvolvimento desses sujeitos, principalmente as pessoas com deficiência as 

quais foram alijadas durante séculos desse ambiente. 

Com relação às políticas públicas educacionais brasileiras, as primeiras que 

englobam as pessoas com deficiência são expressas por intermédio das Leis de 

Diretrizes e Base da Educação - LDB, respectivamente, 4.024/61 e 5.692/71. A 

primeira referia-se à garantia de educação aos “excepcionais1” como uma tentativa 

de integrá-los no sistema geral de educação. A segunda tratava os alunos que 

apresentavam deficiências físicas e ou mentais, com atraso cognitivo considerável, 

                                                           
 



 

em idade escolar, um direcionamento especial pelos Conselhos de Educação. 

(CARVALHO, 2002) 

Apenas no final da década de 90 e início do século XXI há um forte 

movimento de políticas públicas de âmbito internacional em defesa dos direitos 

humanos atrelados à oferta de uma educação para todos, influenciando 

posteriormente na elaboração de políticas educacionais inclusivas no Brasil e 

América Latina. 

Isso redundou em mudanças no campo educacional a partir da LDB 9.394/96 

garantindo às pessoas com deficiência o ingresso em escolas regulares 

diferentemente do que ocorria anteriormente com as políticas de Educação Especial 

as quais direcionavam o ensino desse público às classes especiais, ou em 

instituições especializadas.  

Nesse sentido, o Município de Uberlândia tem se adequado às políticas 

inclusivas constituindo-se historicamente como uma cidade preocupada com uma 

escola voltada às diferenças humanas. O incremento de ações políticas bem 

definidas já em 1991 com o Projeto de Ensino Alternativo, posteriormente 

regulamentado em 1996 como (PBLEA) Programa Básico Legal de Ensino 

Alternativo, traduziu-se como referência no que concerne ao atendimento de alunos 

com deficiência nas classes comuns da Rede Municipal.  

De fato, a legislação por si só não resolverá a questão da inclusão 

educacional, entretanto, tem uma participação significativa a partir da atuação do 

Estado no direcionamento de políticas que contemplem todos os cidadãos. Para 

Mantoan (2003), a legislação brasileira estabelece políticas públicas que na maioria 

das vezes servem para o que chamou de “apagar incêndios”, não avançam como 

deveriam, uma vez que se mantêm afastadas das verdadeiras questões que levam à 

exclusão escolar. 

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivos pontuar como as 

políticas públicas de inclusão se apresentam nos documentos legais, buscando 

perceber suas contribuições. Soma-se a isso, verificar quantitativamente sua 

concretização estabelecendo como referencial o número de matrículas efetivadas no 

Município de Uberlândia de alunos com deficiência nos últimos anos. 

 

2- METODOLOGIA 

 



 

Para a realização do presente trabalho optou-se por uma abordagem 

quantitativa (levantamento de dados) e qualitativa (documental e bibliográfica) A 

primeira etapa redundou em uma pesquisa documental pela internet no site do MEC 

(Ministério da Educação e Cultura) envolvendo Convenções, Declarações, Leis e 

Decretos que subsidiaram as políticas de educação inclusiva de âmbito internacional 

e nacional, além disso, alguns documentos legais referentes ao Município de 

Uberlândia retirados do site da respectiva prefeitura.  

A segunda etapa englobou a pesquisa bibliográfica fornecendo o suporte 

teórico necessário para as discussões em torno da temática em questão 

Posteriormente, efetuou-se o levantamento de dados estatísticos do censo 

escolar da educação básica no site do INEP– Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira referente ao número de matrículas de alunos com 

deficiência da Rede Municipal de Uberlândia. O levantamento quantitativo relaciona-

se aos períodos de 2010 a 2017, uma vez que nos anos anteriores a distribuição 

concentrava-se por regiões do país, portanto, não houve uma discriminação do 

número de matrículas distribuídas em cada Município brasileiro. 

Desta forma, pretende-se apontar os efeitos dessas políticas em relação ao 

acesso dessas pessoas na Rede Municipal de Uberlândia oferecendo subsídios para 

o aprofundamento de pesquisas sobre a temática 

 

3- AS POLÍTICAS INCLUSIVAS E SEUS DESDOBRAMENTOS NA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA NO FINAL DO SÉCULO XX E SÉCULO XXI 

 

Por volta da década de 80 há um movimento pró-inclusão em alguns países 

da Europa, Canadá e Estados Unidos apoiados por órgãos Internacionais 

importantes como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização das 

Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura (UNESCO) e o Banco Mundial. 

Esses órgãos mobilizaram o restante do mundo defendo os princípios de uma 

sociedade inclusiva, de equidade de oportunidades, de garantia de direitos a todos 

como educação, saúde e trabalho, a não discriminação, tendo como referência, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. A educação passa a ser peça-chave no 

processo de inclusão das pessoas que estiveram alijadas na sociedade. 

O movimento de inclusão chega à América Latina e ao Brasil por volta dos 

anos 90, com a influência desses órgãos internacionais em defesa de uma 



 

sociedade inclusiva dada a necessidade de se contrapor a um modelo histórico de 

desigualdades de ordem social, econômica, educacional, no trabalho entre outros. 

A Declaração de Salamanca, realizada na Espanha em 1994, é um marco 

para as políticas de educação inclusiva no país, já que defendeu pela primeira vez a 

educação de pessoas com deficiência nas salas comuns/regulares junto aos demais 

alunos. (UNESCO, 1994) “A garantia do direito de estar junto, de partilhar dos 

recursos e oportunidades que a sociedade oferece, é um passo essencial. Esse é o 

papel do legislador, elaborar leis que garantam que nenhum cidadão pode ser 

discriminado por sua deficiência [...]”. (BARTALOTTI, 2006, p.47). 

Todavia, para Lopes e Fabris (2016), esse período no Brasil é marcado por 

grandes mudanças econômicas, tecnológicas e culturais, sendo assim, o país lutava 

contra os índices de miséria, caminhando em favor de aspectos básicos como saúde 

e educação. Essas mudanças políticas ocorreram em função da obrigatoriedade 

internacional do país melhorar seu desempenho. 

A Declaração Internacional de Montreal sobre inclusão demonstra uma 

preocupação inicial com o conceito de deficiência, porém a Convenção da ONU 

sobre os direitos das pessoas com deficiência o ratifica como mais pertinente a esse 

público. A deficiência é uma condição do indivíduo que pode ser de ordem física e 

ou sensorial; provisória e ou permanente rompendo com um entendimento de que 

essas pessoas “portam”; “carregam” uma deficiência e tampouco se tornam 

especiais por isso. Em vista disso, termos anteriormente utilizados como: “pessoas 

portadoras” e “pessoas com necessidades especiais” são substituídos por pessoas 

com deficiência. 

A Constituição Federal é o primeiro documento nacional que sinaliza para a 

escolarização das pessoas com deficiência nas classes comuns, além disso, diz 

respeito à oferta do Atendimento Educacional Especializado de caráter preferencial 

na rede regular de ensino (BRASIL, 1988). Portanto, está atrelada aos movimentos 

internacionais, pois amplia o universo dos direitos das pessoas com algum 

comprometimento, além de estabelecer um compromisso de uma educação 

inclusiva para todos. (LOPES; FABRIS, 2016). 

A LDB 9.394/96, que trata da modalidade da Educação Especial entre seus 

vários artigos e incisos comentados, destaca a Educação Especial como uma 

modalidade de Educação Escolar ofertada preferencialmente na rede regular de 

ensino, com a possibilidade de oferta em classes comuns do ensino regular, 



 

requerendo, neste caso, o auxílio de apoio especializado, ou em classes, escolas ou 

serviços especializados (BRASIL, 1996). 

O século XXI é definido como um momento de ampla expansão de políticas 

educacionais inclusivas dadas às discussões cada vez mais incisivas no mundo 

internacional de combate à exclusão e às desigualdades. No Brasil, Lopes e Fabris 

(2016) ressaltam que no segundo mandato do governo FHC e, posteriormente, os 

governos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006, 2007-2010) e do governo Dilma, a 

palavra inclusão passa a abarcar de forma mais intensa a dimensão do estar junto 

no mesmo espaço físico somada à dimensão relacional. 

Esse período caracterizou-se por um número significativo de Leis, Decretos e 

Resoluções voltadas à educação inclusiva brasileira firmada com as organizações 

internacionais. Um exemplo é a criação dos Decretos nº 3.956/01 - Convenção 

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

Pessoas Portadoras de Deficiência, popularmente conhecida como Convenção de 

Guatemala e o Decreto nº 6.949/09 que promulga a Convenção Internacional das 

Pessoas com Deficiência. Ambas as Convenções apresentavam-se como 

facultativas, porém o governo brasileiro, como país signatário destes órgãos 

internacionais (ONU e UNESCO), oficializou por meio dos decretos 

supramencionados. 

 O desenvolvimento de políticas educacionais inclusivas redundou em 2001, 

nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, avançando 

sobre o trabalho de inclusão escolar para as pessoas com deficiência nas classes 

comuns e no Atendimento Educacional Especializado - AEE, entretanto esse 

documento restringia-se apenas à educação básica. 

Nos anos seguintes outros grupos de pessoas conquistaram seu espaço no 

âmbito educacional. Leis importantes como a 10.436/02 que trata sobre o 

reconhecimento sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e o Decreto 5.626/05 

que garante aos surdos direitos à comunicação e conteúdos escolares em todos os 

níveis de ensino, bem como o acesso ao AEE e do Intérprete de Libras em sala de 

aula. (BRASIL, 2005). 

Em 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva há um direcionamento de uma modalidade de ensino mais 

abrangente, contemplando todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, 

ofertando o AEE, além de recursos e serviços. Define o público-alvo atendido: 



 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.(BRASIL, 2008) 

Posteriormente, a Resolução nº 4 de 2009 e o Decreto Nº 7.611/11 reforçam 

a atuação do AEE de caráter complementar e não substitutivo ao ensino da classe 

comum dos alunos, bem como de sua integralização na proposta pedagógica nas 

escolas (BRASIL, 2011).  

Dessa maneira, “as políticas públicas atendem princípios de um governo e 

como tal buscam certa permanência. Elas mudam conforme os regimes e formas de 

governo. Mas geralmente expressam a conquista de movimentos sociais e de 

classe”. (LOPES; FABRIS, 2016, p.80). 

 

 

3.1- As políticas educacionais inclusivas na rede municipal de Uberlândia como 

indicadores de acesso de alunos com deficiência 

 

A Rede Municipal de Uberlândia preocupada com as questões da 

Educação Especial e do ensino comum voltado às pessoas com deficiência 

inicia em 1991 o Projeto intitulado de Ensino Alternativo - PEA, o qual 

pretendia inicialmente integrar os indivíduos no sistema regular de ensino.   

O programa tem início em 1992 com o direcionamento de ações 

pedagógicas dentro da classe comum aos alunos com deficiências auditiva, 

física, visual, mental leve e distúrbios de aprendizagem de cinco escolas da 

Zona Urbana e Zona Rural. O objetivo do trabalho consistia na diminuição das 

desigualdades enfrentadas pelos alunos com deficiência na escola como: 

carência na assistência individualizada, inadequação de recursos didático-

pedagógico, falta de equipe especializada para se comunicar com o aluno 

com deficiência auditiva, além da estruturação de um trabalho psicossocial 

que facilitasse sua inclusão, e evitasse a discriminação. (ARAUJO; SOUSA, 

2006). 

Ainda conforme as autoras supracitadas, alguns espaços foram criados 

e chamados de sala de Ensino Alternativo, onde professores especializados 

prestavam atendimento individualizado extra-turno de acordo com as 

necessidades específicas de cada aluno. Os profissionais envolvidos no 

projeto participavam semanalmente de formação continuada. Posteriormente 



 

em 1994, atuando em 27 escolas, o projeto amplia sua atuação e oferece cursos de 

LIBRAS e Braille –(método de leitura e escrita para pessoas cegas) para professores 

e regentes. 

Essas estratégias e ações pedagógicas desenvolvidas pelo Município de 

Uberlândia por meio do Projeto Ensino Alternativo demonstraram um pensamento à 

frente de seu tempo, buscando novas possibilidades de trabalho e de crescimento 

nesse processo de um de uma educação voltada a esse público. 

Em 1996, o Projeto Ensino Alternativo passa a ser regulamentado pela 

criação da lei complementar municipal nº 157 de 07 de novembro do referido ano, 

tornando-se legalmente um Programa, denominando-se PBLEA – Programa Básico 

Legal Ensino Alternativo.  

De acordo com Araujo e Sousa (2006), em 1999 esse Programa passou a 

integrar à equipe do CEMEPE (Centro Municipal de Estudos e Projetos 

Educacionais - Julieta Diniz), visto que todos os projetos e programas ficaram com 

uma direção única. Além disso, ocorreu a ampliação de cursos, palestras, 

contratações de novos profissionais e parcerias. 

Com a implementação de uma legislação voltada a uma política de inclusão 

principalmente a partir das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica em 2001, há uma ampliação da educação especial para realizar o 

atendimento educacional especializado de uma maneira complementar e 

suplementar à escolarização.  

Esse panorama possibilitou ao PLBEA um crescimento em suas ações a 

partir de um modelo voltado à escola inclusiva atrelada ao ensino especial. Com 

isso, em 2002, o programa atinge 540 alunos com deficiência atendidos por 

aproximadamente 150 profissionais capacitados para esse atendimento 

especializado. Já em 2005, 13 escolas regulares recebiam esse atendimento 

contando com 193 profissionais e 888 alunos. (ARAÚJO; SOUSA, 2006). 

A partir de 2005 é criado o Núcleo de Apoio às Diferenças Humanas - NADH, 

composto por uma equipe de profissionais especializados em Educação Especial. 

Naquela época, o governo municipal passou a realizar ações como formação 

continuada de profissionais, escolha de apropriadas metodologias de trabalho, 

construção e ampliação de espaços adequados, aquisição de materiais didáticos e 

pedagógicos e de aparelhos eletroeletrônicos como televisores, DVDs, além de 

aparelhos de som (ARAUJO; SOUSA, 2006). 



 

 

Gráfico 1. Distribuição de matrículas de alunos com deficiência na Rede Municipal de Uberlândia 
(Educação Infantil e Ensino Fundamental) 

 

 Fonte: INEP (2018) 

 

De acordo com o gráfico 1 é possível notar um crescimento significativo no 

número de matrículas na Rede Municipal de alunos com deficiência nos últimos sete 

anos em consonância com as políticas educacionais inclusivas de âmbito nacional.  

A Resolução nº 4 de 2009, o Decreto Nº 7.611/11 e a própria Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva (2008) contribuíram para 

esse processo ao definirem o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como 

complementar à sala comum, bem como sua estruturação pedagógica, material e de 

capacitação profissional. 

De 2010 a 2017 o número de ingressantes na zona rural triplicou e na zona 

urbana quase atingiu esse patamar, nesse sentido, é importante destacar que outros 

documentos legais corroboraram para essa elevação como a Lei 12.264/12 que 

instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com o Espectro 

Autista. Assim, esta política, para efeitos legais, considera esse público como 

pessoas com deficiência, além disso, garante a presença de um acompanhante 

especializado na classe comum, desde que comprovada a necessidade. (BRASIL, 

2012). Outro aspecto de contribuição pode ser referenciado à Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13. 146 de 2015, que garante um sistema 

público que não apenas garanta o acesso, mas, sobretudo a permanência e a 

aprendizagem deste público. (BRASIL, 2015). 

Em consonância com as políticas de âmbito nacional foi elaborado um 

documento importante na Rede Municipal de Uberlândia e que certamente agregou 

aos dados representados no gráfico supramencionado. A Instrução da Secretaria 



 

Municipal de Educação Nº 001/11 orienta e fundamenta o Atendimento Educacional 

Especializado nas escolas municipais. 

Esse documento permitiu avanços significativos em relação ao trabalho do 

AEE em parceria com as classes comuns valorizando a avaliação diagnóstica para a 

identificação das necessidades educacionais especiais do aluno com o objetivo de 

estabelecer um atendimento pedagógico adequado. (UBERLÂNDIA, 2011). 

Nesse sentido, são definidas algumas áreas específicas para o trabalho com 

esses alunos. Os atendimentos ofertados a esse público incluem as áreas 

pedagógicas, de psicomotricidade, arteterapia, pensamento, percepção, memória e 

linguagem, LIBRAS, Braille e Soroban. (UBERLÂNDIA, 2011). 

Por essa razão, há um direcionamento na complementação dessa 

aprendizagem a partir de atendimentos mais individualizados e também em 

pequenos grupos. Essas áreas do conhecimento não substituem a classe comum, 

apenas ampliam o universo de possibilidades de aprendizagem aos alunos com 

deficiência no ambiente escolar. 

Conforme Uberlândia (2011) são oferecidos aos profissionais atuantes no 

AEE cursos de capacitação – formação continuada uma vez ao mês (módulo dos 

professores) por intermédio do CEMEPE, abrangendo diversas áreas de 

conhecimento desta modalidade: LIBRAS, Braille, Soroban, tecnologia assistiva, 

orientação e mobilidade e softwares para leitura, criação e ampliação de texto, 

inclusive em nível superior, de forma a atender as necessidades das pessoas com 

deficiências, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação 

da Rede Municipal de Ensino. 

Esse processo de aprimoramento permite aos profissionais de ensino 

atuantes no AEE subsídios que transformarão sua práxis, ou seja, haverá um 

direcionamento com maior qualidade em relação as suas ações cotidianas com os 

alunos. Além disso, compreenderá com amplitude as diferentes deficiências, para 

posteriormente estabelecer planos de trabalho que sejam compatíveis e que 

respeitem suas individualidades e potencialidades. 

 

4- CONCLUSÃO 

  

No tocante das políticas inclusivas educacionais, evidenciou-se um 

crescimento significativo, no final do século XX e nas primeiras décadas do XXI, 



 

influenciado por órgãos internacionais importantes como a ONU e a UNESCO os 

quais definiram ações em favor da garantia de direitos universais a todas as 

pessoas, em específico, aquelas com deficiência, utilizando a escola como uma 

ferramenta para esse processo. Esse movimento possibilitou conquistas relevantes 

no Brasil como a garantia da escola regular (classe comum) a esse público que até 

então esteve restrito às escolas especiais e instituições especializadas. 

A implementação dessas políticas contribuiu para o acesso dessas pessoas 

na Rede Municipal de Uberlândia.  A partir da verificação das matrículas observou-

se um crescimento contínuo considerando o número de ingressantes como um 

elemento de análise. Assim, o foco é compreender as políticas inclusivas como 

garantia de acesso e isso tem ocorrido a partir de uma legislação abrangente. 

Destaque para o AEE como um processo de conquistas políticas e sociais de âmbito 

educacional que oportunizou as pessoas com limitações físicas e ou sensoriais o 

direito a um atendimento que complementasse suas necessidades de aprendizagem 

em relação ao trabalho desenvolvido na escola comum. 

À vista disso, percebe-se um pioneirismo da Rede Municipal de 

Uberlândia no que diz ao trabalho desenvolvido com as pessoas com 

deficiência iniciado pelo Projeto Ensino Alternativo – PEA na década de 90 

que mais tarde originou-se no Programa Básico Legal de Ensino Alternativo- 

PBLEA, e, a partir de 2005, com a criação do NADH - Núcleo de Apoio às 

Diferenças Humanas o qual direcionou ações estruturais, propostas 

pedagógicas e capacitação profissional em relação ao atendimento 

especializado às pessoas com deficiência. Isso é evidenciado no respectivo 

gráfico a partir da expansão do número de alunos nas escolas da Zona Rural 

e Urbana.  

Apesar dos avanços legislativos que configuram com exatidão o acesso dos 

alunos às classes comuns, os dados elencados representam apenas uma variável 

do processo de inclusão educacional, visto que são necessários estudos mais 

aprofundados em relação à permanência e o sucesso das pessoas com deficiência 

nesse ambiente de ensino. 

 

 

 

 



 

5- REFERÊNCIAS BILBIOGRÁFICAS 

 

ARAÚJO, M. I; SOUSA, S. B. Um pouco da História da Educação Especial no 
Município de Uberlândia. Revista Especial de Educação Física – Educação Digital, 
Uberlândia, v.3, n.1, nov. 2006. Disponível em: 
<http://www.nepecc.faefi.ufu.br/arquivos/Simp_2006/artigos/01_escola_ef_trab_12.p
df>. Acesso em 14 nov. 2018. 
 
BARTALOTTI, C. C. Inclusão das pessoas com deficiência: utopia ou possibilidade? 
. São Paulo: Paulus, 2006. 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 
Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
>.Acesso em 19 nov. 2018. 
 
______. Ministério da Educação. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 
Regulamenta a Lei nº 10.346, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS. Brasília, DF, 2005. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9961
-decreto-5626-2005-secadi&Itemid=30192 . Acesso em 19 nov.2018 

______. Ministério da Educação. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. 
Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá 
outras providências. Brasília, DF, 2011. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2011/Decreto/D7611.htm.>. 
Acesso em: 19 nov. 2018. 
 
______. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei nº 9.394, 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF, 1996. 
 
______. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília, DF, 
2012. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12764.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
 
______. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF, 2015. 
Disponível em: <http://www.punf.uff.br/inclusao/images/leis/lei_13146.pdf >. Acesso 
em 13 mar.2017. 
 
_______. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, DF. 2008.  
 
CARVALHO, R. E. A nova LDB e a educação especial. 3. ed.  Rio de Janeiro: WVA, 
2002. 
 
LOPES, M. C; FABRIS, E. H. Inclusão & educação. 1ed. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2016. 
 

http://www.nepecc.faefi.ufu.br/arquivos/Simp_2006/artigos/01_escola_ef_trab_12.pdf
http://www.nepecc.faefi.ufu.br/arquivos/Simp_2006/artigos/01_escola_ef_trab_12.pdf
http://www.nepecc.faefi.ufu.br/arquivos/Simp_2006/artigos/01_escola_ef_trab_12.pdf
http://www.nepecc.faefi.ufu.br/arquivos/Simp_2006/artigos/01_escola_ef_trab_12.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm


 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 
Sinopse estatística da educação básica. Brasília: Inep, 2018. Disponível 
em:<http://www.portal.inep.gov.br/sinopse –estatisticas-da-educacao-basica>. 
Acesso em: 17 nov.2018. 
 
MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?. São Paulo: 
Moderna, 2003. 
 
UBERLÂNDIA. Instrução Normativa nº 001, de 18 de maio de 2011. Dispõe sobre o 
funcionamento da Educação Especial na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. 
Diário Oficial do Município, Uberlândia, 20 mai. 2011. Disponível em:  
< http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/2664.pdf>. Acesso em: 
18 nov. 2018. 
 
UNESCO. Declaração de Salamanca. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área 
das Necessidades Educativas Especiais. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. Acesso em: 10 nov. 
2018.  

http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/2664.pdf
http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/2664.pdf

