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RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo promover uma reflexão a respeito da inclusão no ensino e o desafio entre o 

ideal e o real, analisando as políticas de inclusão e a legislação que hoje amparam a inclusão nas escolas regulares 

de ensino, levando em conta os paradigmas conceituais e princípios defendidos em documentos nacionais e 

internacionais. E também fazendo um resumo da história da inclusão. Sabe-se que o caminho da exclusão para 

inclusão está ligado a alguns caracteres como: características sociais, características econômicas e características 

culturais de cada época. A inclusão mais do que uma mudança de concepção, deve estar alicerçada na mudança de 

valores de uma sociedade, com envolvimento dos professores, diretores, pais, alunos e comunidade. E 

principalmente, com o investimento necessário dos governos e políticas públicas eficazes. Nota-se no Brasil que 

a inclusão é um tema com grande amparo pela legislação, mas, por outro lado nota-se a falta de investimento para 

se efetivar de fato.  Urge diferenciar integração de inclusão, com uma abordagem multidisciplinar no âmbito 

escolar com formação de professores e adequações físicas do espaço educacional para a real inclusão dos alunos 

na escola e sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Desafio. Investimento. Ideal. Real.  

 

ABSTRACT 

 

This article aims to promote a reflection about the inclusion in the state education network and the challenge 

between the ideal and the real, analyzing about the policies of inclusion, the challenges in the school environment 

and also the legislation that today support inclusion in the regular state schools of education, taking into account 

the conceptual paradigms and principles defended in national and international documents. It is known that the 

path from exclusion to inclusion is linked to some characteristics such as social characteristics, economic 

characteristics and cultural characteristics of each era. Inclusion rather than a change of conception must be rooted 

in the changing values of a society, involving teachers, principals, parents, students, and the community. And 

above all, with the necessary investment of governments and effective public policies. It is noted in Brazil that 

inclusion is a subject with great support by the legislation, but, on the other hand, it is noticed the lack of investment 

to be effective. There is an urgent need to differentiate integration from inclusion, with a multidisciplinary 

approach in the school context with teacher training and physical adaptations of the educational space for the real 

inclusion of students in school and society. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por finalidade provocar uma reflexão e uma análise a respeito da 

inclusão e o desafio entre o real e o ideal no ensino, levando-se em consideração a legislação, 

bem como os conceitos e princípios orientados por documentos nacionais e internacionais. 

A discussão sobre inclusão é de grande importância para nossa sociedade, pois 

precisamos de respeito à diversidade e a garantia do direito à participação social de cada um e 

de respeito as suas características individuais como: gênero, étnicas, socioeconômicas, 

religiosas, físicas e psicológicas.  

Neste sentido, a sociedade atual está estruturando-se para atender às necessidades de 

cada cidadão, das maiorias às minorias, dos privilegiados aos marginalizados. (Werneck, 1998, 

citado por Roriz, 2005). 

Para falar sobre inclusão é preciso pensar o sentido da educação, repensar concepções e 

resignificar o processo de crescimento de cada indivíduo. Interpretando e compreendendo o tão 

complexo que é esse tema.  

Nos debates atuais sobre inclusão, o ensino escolar brasileiro tem diante de si o desafio 

de encontrar soluções que respondam à questão do acesso e da permanência dos alunos nas suas 

instituições educacionais. Algumas escolas públicas e particulares já adotaram ações nesse 

sentido, ao proporem mudanças na sua organização pedagógica, de modo a reconhecer e 

valorizar as diferenças, sem discriminar os alunos nem segregá-los.  

Apesar das resistências, cresce a adesão de redes de ensino, de escolas e de professores, 

de pais e de instituições dedicados à inclusão de pessoas com deficiência, o que denota o efeito 

dessas novas experiências e, ao mesmo tempo, motiva questionamentos. (Mantoan & Prieto, 

2006:15-16). 

A idéia de uma sociedade inclusiva, assim como uma escola inclusiva, se fundamenta 

numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade.  

São os princípios democráticos os que fundamentam os sistemas educacionais 

inclusivos. A ideologia democrática, plural em sua essência, faz com que as escolas que 

integram tais sistemas sejam respeitadas e protegidas, como santuários e zonas de paz. Sistemas 

educacionais inclusivos estabelecem programas, projetos e atividades que permitem o 

desenvolvimento pleno da personalidade dos indivíduos, fortalecendo o respeito aos direitos 

humanos e às liberdades fundamentais, proclamados na já citada Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. (Carvalho 2014:78) 



Nossas escolas da rede estadual demandam cada vez mais alunos de inclusão. O que não 

necessariamente significa que a inclusão de fato ocorre. Temos muito a evoluir para garantir a 

tão sonhada inclusão de fato. 

 

METODOLOGIA 

 

Este artigo é de revisão bibliográfica e será desenvolvido com diversas obras, 

referenciais teóricos ou fontes bibliográficas de autores que estudam a área específica de 

inclusão escolar. A elaboração para a base de pesquisa dar-se-á sobre opiniões apresentadas e 

desenvolvidas na literatura, referenciais teóricos e artigos sobre o tema, partindo-se da síntese 

e da estruturação conceitual, de modo a ampliar o entendimento sobre o tema. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 A inclusão precisa colocar os portadores de necessidades especiais e seus familiares na 

busca dos seus direitos e ao mesmo tempo, buscar um lugar na sociedade. 

 Para falar de inclusão precisamos repensar a educação. É preciso atualizar nossas 

concepções e resignificar nossas práticas. 

 É muito importante a mudança de paradigma dos sistemas educacionais. Hoje, ainda, a 

educação leva em conta as disciplinas e seus resultados quantitativos, que foca apenas uma 

parcela dos alunos. É preciso cada vez mais, centrar na aprendizagem e no desenvolvimento de 

suas potencialidades. 

 Apesar das políticas públicas estarem pautadas nas políticas de inclusão, infelizmente 

ainda ocorre muitas situações de exclusão. Sendo natural que escolas ainda tenham resistências 

à inclusão. Incluir está implícito a idéia de exclusão, é nesse caminho que temos que evoluir. 

 

Da exclusão a inclusão 

 

 As diferenças econômicas, sociais e culturais de cada tempo determinou como perceber 

a diferença. 

 Na idade média, tempo que prevalecia a religião, a deficiência era visto como 

demoníaca, sendo muitos deficientes perseguidos e executados. 

 No século XVII e XVIII, crianças deficientes eram compradas ou mutiladas em 

instituições para atrair doações e abandonados a própria sorte depois de adultos. 



 Entre o século XIX e XX os deficientes foram absorvidos em instituições 

essencialmente assistencialistas afastadas do povoado e separadas das famílias, permanecendo 

privados da liberdade por toda a vida. 

 No Brasil, foram criadas duas instituições de amparo, em 1854 o Instituto dos Meninos 

Cegos e em 1857, o Instituto dos Surdos Mudos, ambos no Rio de Janeiro. Neste mesmo 

período havia a roda dos expostos, local em conventos, onde crianças eram colocadas para 

adoção, os deficientes quase nunca eram adotados e acabam sendo criados nesses locais. 

 Na década de 40 surgiram centros para pessoas deficientes e a partir da década de 60 

essas práticas em instituições começaram a ser questionadas.  

Estabeleceu aí a Declaração dos Direitos da Criança e dos Direitos do Homem, e as 

associações de Pais foram criadas com vistas à educação especial, originando a integração que 

contribuiu para um olhar diferenciado, incluindo os deficientes para integrar no ensino regular.  

Em 1926, foi criado o Instituto Pestalozzi para inclusão de deficientes mentais. 

Em 1954, é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. 

Em 1961, começam a surgir leis de amparo aos deficientes. 

  

 

Documentos, princípios e legislação para incluir 

  

 Em 1961, Lei 4024/61 – O atendimento educacional aos deficientes passa a ser 

fundamentada pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

estabelecendo o direito dos excepcionais, preferencialmente dentro do sistema geral do ensino. 

 Em 1971, a Lei 5692/71 altera a Lei 4024/61 que defini tratamento especial aos alunos 

com deficiências físicas e mentais, visando a integração escolar. Institui-se as classes especiais, 

ou seja, salas de aulas dentro de escolas regulares. 

 Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, para 

gerenciar a educação especial no Brasil. 

 Em 1988, com a Constituição Federal, as políticas públicas sociais devem prover aos 

cidadãos: educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência, proteção a maternidade e à 

infância e assistência ao desamparado. Então, políticas educacionais é matéria de interesse 

público. 

 Em 1990, a UNESCO, através da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, na 

Tailândia, estabeleceu prioridades para a educação do Terceiro Mundo, especialmente para a 

universalização do ensino fundamental. 



 Ainda em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente através da Lei 8069/90, reforça 

no artigo 55 os dispositivos legais e determina que os pais ou responsáveis tenham obrigação 

de matricular seus filhos na rede regular de ensino. 

 Em 1994, com a Declaração de Salamanca realizado pela UNESCO na Conferência 

Mundial Sobre Necessidades Educativas Especiais, na Espanha, sendo um Marco na história da 

inclusão, pois, passa a influenciar a formulação de políticas públicas da educação inclusiva.  

 Em 1996, a Lei 9394/96 foi elaborada e promulgada, chamada de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), cujo capítulo V é todo dedicado a educação especial. 

 Em 2001, a Lei 10172/01 aprova o Plano Nacional de Educação, o PNE que destaca que 

a educação deveria construir a escola inclusiva que garanta atendimento a diversidade humana. 

O PNE foi inspirado filosoficamente pela Declaração de Salamanca de 1994. Ainda em 2001, 

a resolução nº 2/2001 determina que os sistemas de ensino devam matricular todos os alunos, 

cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades especiais. 

Em 2002, o Conselho Nacional de Educação aprova a resolução nº 1/2002, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores de educação 

básica, prevendo que instituições do Ensino Superior devam organizar o currículo de maneira 

a formar docentes voltados à diversidade, contemplando conhecimento para atender alunos com 

necessidades especiais. Ainda em 2002, foi aprovada a declaração de Sopporo, no Japão com 

109 países, onde fala que a educação inclusiva deve começar na infância. 

Em 2003 é criado pelo MEC o Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade 

e tem por finalidade a transformação dos sistemas de ensino, promovendo formação de gestores 

e educadores nos municípios brasileiros, a organização do atendimento e a promoção da 

acessibilidade. 

Em 2004, o decreto 5296/04 estabelece normas e critérios para a promoção de 

acessibilidade. 

Em 2005, ocorre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência. 

Em 2006, é lançado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que objetiva 

programarem o currículo da educação básica e desenvolvimento de ações afirmativas que 

possibilitem a inclusão, acesso e permanência na educação superior. 

Em 2007, é lançado o PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação, tendo como 

objetivos, a acessibilidade arquitetônica dos prédios, especialmente os escolares, a implantação 

da sala de recursos e a formação docente para atendimento especializado. 

Em 2008, o decreto do MEC 6571/08, garante recurso de acessibilidade para alunos em 

situação de deficiência. 



Em 2009, é aprovado o parecer nº 13/2009 pelo MEC, que trata das diretrizes 

operacionais para o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência em 

classes regulares e no atendimento especializado. 

 

A realidade: os caminhos da inclusão no Brasil 

 

 A Constituição Federal de 1988 e as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9394/96, estabelecem que a educação é direito de todos. A educação, inclusive é o primeiro dos 

direitos sociais. No Estatuto da Criança e do Adolescente, destaca que a criança e o adolescente 

têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. No entanto, 

percebemos que o desafio é aplicar a lei, mesmo nos anos iniciais ou pré-escola. Mesmo os 

alunos que tem acesso, não conseguem desenvolver seu potencial devido à baixa qualidade do 

ensino. 

 O caminho para tal deveria ser o estado assumir seu papel de fato. No entanto, o que 

percebemos é que os governos são incapazes de romper com os problemas e principalmente 

descontinuam projetos de outros governos ou não implementam as políticas públicas de forma 

adequada, recomeçando do ponto inicial a cada novo governo, ou não dando continuidade até 

onde se chegou. 

 Conforme a declaração de Salamanca, de 1994, a criança tem o direito fundamental à 

educação e deve garantir um nível desejável de aprendizagem. O que para nosso país é um 

desafio. É notório as diferenças entre nossas crianças, cada uma com suas características e 

interesses. Para dar conta dessa diversidade os sistemas educacionais precisam de planejamento 

adequado e investimento. No entanto, o caminho ainda é desafiador. Não conseguimos garantir 

100% de crianças matriculadas no ensino fundamental. Em 2010, não chegava a 96% o índice 

de crianças matriculadas. Outro desafio é garantir a freqüência, bem como a qualidade. 

 Os caminhos até então percorridos, aponta para que a escola brasileira acolha a todos os 

alunos, pois muita legislação foi aprovada no sentido de avançar para garantir a inclusão. Mas, 

mesmo com todas as garantias de lei, o Brasil ainda caminha a passos curtos para a implantação 

de fato da inclusão. 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

 Percebe-se que nossas escolas, assim como professores e educadores tem muita 

dificuldade para dar conta do processo de inclusão. Muitos professores, inclusive, sentem-se 

incapazes, despreparados ou impotentes. 

Essa realidade é agravada pela falta de material adequado, de apoio administrativo e de 

recursos financeiros por parte da mantenedora. Devemos também considerar as questões 

salariais e a carga horária extenuante do professor, com carga horária muitas vezes de 60 horas 

semanais em 3 turnos diários e alguns casos o cumprimento da carga horária em mais de 2 

escolas. 

Para que a inclusão seja uma realidade, é preciso vencer uma série de barreiras, além de 

políticas públicas eficazes e prática pedagógicas adequadas, levando em conta a realidade de 

cada aluno. É fundamental investir em tecnologias e principalmente investir em formação 

adequada e principalmente continuada, aprofundando conhecimentos para a docência, bem 

como conhecimentos específicos que lhe garantam uma participação mais efetiva no processo 

da inclusão.  

Concluímos que para o processo de inclusão é preciso uma verdadeira transformação no 

sistema educacional, investimento, formação e políticas públicas adequadas e não somente 

legislação para incluir. Mas inclusão de fato! 
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