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OS AVANÇOS DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

 
 
 

 Silvana Gonçalves De Souza1 

 
 
 

RESUMO 
 
 

Este estudo discute os avanços da inclusão desde a política de nacional de educação 
especial. A inclusão escolar passa pelo desafio de superar as dificuldades de 
aprendizagem de cada aluno, bem como construir uma cultura inclusiva em que todos 
sejam acolhidos e valorizados em suas potencialidades. No entanto, a inclusão não é 
um processo simples e fácil de ser alcançado, uma vez que exige uma postura de 
estudos, formação continuada dos profissionais da educação e sensibilidade em 
termos de percepção da importância da diversidade no meio escolar.  Desta forma, a 
necessidade de se recriar o modelo educativo, tendo como eixo o ensino de todos é 
primordial para o entendimento da política de inclusão escolar, para isso, precisa 
reorganização pedagógica das escolas. Precisa-se recriar o modelo educativo, as 
escolas que valorizam as diferenças têm projetos verdadeiramente inclusivos. Esta 
tarefa não é fácil, exigindo de todos a elaboração de projetos inclusivos, no entanto a 
escola deve ser motivada a realizar este processo. 
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INTRODUÇÃO  
 

A inclusão escolar passa pelo desafio de superar as dificuldades de 

aprendizagem de cada aluno, bem como construir uma cultura inclusiva em que todos 

sejam acolhidos e valorizados em suas potencialidades. No entanto, a inclusão não é 

um processo simples e fácil de ser alcançado, uma vez que exige uma postura de 

estudos, formação continuada dos profissionais da educação e sensibilidade em 

termos de percepção da importância da diversidade no meio escolar.  

A educação especial no Brasil têm passado por mudanças significativas em 

sua atuação na Educação Básica, pois é preciso incluir sem segregar, mesmo que as 

escolas de atendimento especial especializado sejam necessárias em casos mais 

específicos. A rede especial de ensino deve dar apoio e suporte para que o ensino 

regular acolha os alunos com necessidades especiais.  

Desde o século passado o movimento pela inclusão de alunos com 

necessidades especiais tem sido amplamente defendido no meio escolar, onde as 

associações de atendimento às pessoas com deficiências mentais passaram a ser os 

pioneiros na tarefa de incluir, mesmo que de forma segregada.  

Com os avanços na defesa dos direitos fundamentais no movimento 

constituinte de 1988, houve o destaque para a inclusão na construção de um modelo 

democrático de ensino, onde todos devem ter acesso e permanência nas escolas 

públicas brasileiras, independente da sua condição física, intelectual e social.  

Os alunos da rede especial com freqüência tem sido introduzidos na  de na 

rede regular de ensino e recentemente no Estado de Minas Gerais tem se contratado 

os professores de apoio com especialização em Educação Especial e Inclusiva. A 

inclusão do aluno com necessidades especiais deve ser feita de forma preferencial 

em escolas regulares, mas para isso é importante preparar todos os envolvidos no 

processo educativo para que a inclusão aconteça de fato e não seja mero ideário a 

ser almejado.  

A inclusão deve ser radical, os alunos com problemas de aprendizagem 

devem ser acolhidos em suas especificidades e atendidos com intervenções 

adequadas às suas necessidades. As escolas precisam investir na formação de seus 

profissionais, bem como na estrutura física para acessibilidade de seus espaços 

pedagógicos, criar salas de recurso entre outras modificações físicas e pedagógicas.  
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Dessa forma, a inclusão não pode estar condicionada aos obstáculos 

estruturais da educação brasileira, ela precisa ser uma opção do educador diante a 

proposta de uma escola democrática que garanta a inclusão de todos os alunos. O 

processo de inclusão não é fácil de concretizar, uma vez que o mesmo precisa de 

condições pedagógicas e humanas favoráveis, no entanto, a educação brasileira 

passa por uma série de contradições que dificulta a política de inclusão. Tal 

contradição pauta-se na dicotomia dos investimentos em educação, se investe a maior 

parte dos recursos em infraestrutura e uma parte mínima nos recursos humanos.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A inclusão é um movimento de cunho internacional, desde os avanços na 

discussão sobre os parâmetros de inclusão, destacando a Declaração de Salamanca 

e outros documentos, há a afirmativa de que a escola seja um espaço de práticas 

mais inclusivas. Sendo assim,  

 
O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, 
social e pedagógica,desencadeada em defesa do direito de todos os alunos 
de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 
discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de 
eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção 
da exclusão dentro e fora da escola. (BRASIL, 2007, p.1).  

 

A educação inclusiva faz parte do conjunto de propostas por um país mais 

justo e que defenda o direito da educação, como direito fundamental e portanto, 

inalienável. A luta pela superação dos processos de exclusão social passa pela 

educação de todos os brasileiros, dando oportunidade para o seu efetivo exercício da 

cidadania. Com isso,  

 

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino 
evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar 
alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no 
debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na 
superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção 
de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes 
especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e 
cultural da escola para que todos os alunos tenham suas especificidades 
atendidas. (BRASIL, 2007, p.1). 
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O processo de consolidação da educação inclusiva passou por várias etapas, 

a primeira delas foi a formulação de um sistema de educação especial de forma 

separada do ensino regular. Assim, os alunos considerados anormais eram 

transferidos para as classes da educação especial e os normais para o ensino comum 

ou regular. Nesse viés,  

 

A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento 
educacional especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando 
diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram à 
criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. 
Essa organização, fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade, 
determina formas de atendimento clínico-terapêuticos fortemente ancorados 
nos testes psicométricos que, por meio de diagnósticos, definem as práticas 
escolares para os alunos com deficiência. (BRASIL, 2007, p.2).  

 

Segundo Brasil (2007), já na década de 60 há um passo significativo com a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 4.024/61, que defende 

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

de ensino. 

No final da década de 70 ouve o inicio do movimento das pessoas com 

deficiência e, a partir de 79 surgiram novos movimentos de inclusão no Brasil. Até 

1979, os deficientes eram invisíveis para a sociedade, estas pessoas nem eram 

percebidas, era como se os deficientes não existissem. Até então, estas pessoas 

viviam institucionalizadas ou então muito reservadas no âmbito familiar, às vezes de 

tal forma condenadas a viver em uma pequena parte da sociedade muito limitada, ou 

seja, quem era portador de deficiência, era portador de caridade e, não de cidadania. 

(BRASIL, 2010).  

Um fato de imensurável valor consiste no auto reconhecimento e na iniciativa 

que fez com que os portadores de deficiência, seja, qual for à deficiência, fossem 

reconhecimento e dignos de seus direitos. O ideal de que nem uma deficiência limita 

a vida das pessoas, passa a ser força crescente nos futuros movimento para inclusão. 

(BRASIL, 2010).   

 
A Lei nº 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, ao definir “tratamento 
especial” para os alunos com “deficiências físicas, mentais, os que se 
encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados”, não promove a organização de um sistema de ensino capaz 
de atender às necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o 
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encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. (BRASIL, 
2007, p.3).  

 

Na década de 80 o passo definitivo para a educação verdadeiramente 

inclusiva se deu com os avanços legais da Constituição Federal, reforçando que a 

educação de pessoas com deficiência deve ser realizada de forma preferencial pelo 

sistema regular de ensino. Assim,  

 

A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos 
fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º, inciso 
IV). Define, no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo 
o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação 
para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de 
condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para 
o ensino e garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento 
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 
208). (BRASIL, 2007, p.3). 

 

Na década de 90 o Estatuto da Criança e do Adolescente foi normativo ao 

obrigar os pais a matricular seus filhos na escola, uma vez que todos tem direito a 

educação. Nesse sentido,  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90, no artigo 55, 
reforça os dispositivos legais supracitados ao determinar que “os pais ou 
responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 
regular de ensino”. Também nessa década, documentos como a Declaração 
Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca 
(1994) passam a influenciar a formulação das políticas públicas da educação 
inclusiva. (BRASIL, 2007, p.3). 

 

Os alunos com deficiência tem seu desenvolvimento diferenciado em relação 

aos pares da sua idade, isto denota-se na sua capacidade de aprendizagem e 

construção de autonomia. Nesse sentido,  

Alunos com deficiência mental apresentam um padrão diferenciado de 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor, possuem uma diferença nos 

processos evolutivos de personalidade, tem dificuldades na capacidade de 

aprender ,na constituição de sua autonomia e nos processos de relação com 

o mundo,pois sua forma de organização apresenta-se maneira 

qualitativamente diferente de seus pares da mesma idade,o que lhe faz 

peculiar em sua forma de perceber o estado do mundo.(GLAT, 2007,  p.83) 

O trabalho da educação inclusiva deve levar em conta o desenvolvimento das 

habilidades conceituais dos alunos, estas que são imprescindíveis para a formação 

da autonomia e cidadania do educando. Assim,  
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Por habilidades conceituais, entendem-se os aspectos 
acadêmicos,cognitivos e de comunicação como,por exemplo,a leitura e a 
escrita,conceitos de dinheiro e a linguagem (receptiva e expressiva).Por 
habilidade pratica compreende-se a independência nas atividades 
ordinárias da vida diária,incluindo,entre outras:alimentar-se,andar sozinho 
na rua,usar condução publica,ter hábitos de higiene ,vestir-se,cuidar da 
casa,usar o telefone,fazer compras,etc.(GLAT, 2007,  p.83). 

A educação de crianças e jovens com deficiência tem sido amplamente 

defendida na rede regular, a legislação educacional mostra essa preferência, mesmo 

que ainda há a necessidade de redes especiais de ensino. A inserção de alunos com 

deficiência na rede regular mostra-se como um imperativo para a formação dos 

profissionais de educação.  

A escola constitui-se um espaço importante de convivência social, cultural e 

humana. A função da instituição escolar vai além da busca de aquisição de 

conhecimentos, pois a educação deve ter em vista a formação integral do ser humano.   

A inclusão surge como uma proposta de convivência social que supere a 

discriminação em relação as pessoas que possuam algum tipo de dificuldade ou 

limitação física ou mental. “A educação inclusiva pressupõe a formação docente e a 

organização das escolas para garantia do direito de todos à educação.” (DUTRA, 

2005, p.8).  

A proposta de inclusão tem sua proposta nas bases da humanização 

defendida pela comunidade internacional em termos de avanços de direitos humanos 

e sociais estendidos a todas as pessoas sem distinção, por isso,  

A inclusão está fundada na dimensão humana e sociocultural que procura 

enfatizar formas de interação positivas, possibilidades, apoio às dificuldades 

e acolhimento das necessidade dessas pessoas, tendo como ponto de 

partida a escuta dos alunos, pais e comunidade escolar. Essas duas 

dimensões fazem nosso olhar convergir para o interior da escola, fazendo 

então surgir a necessidade de se compreender quais seriam as reais 

dificuldades que os alunos com necessidades educacionais especiais 

encontram na classe comum. (BRUNO, 2006, p.11).  

A inclusão se faz necessária para a defesa dos princípios dos direitos 

humanos, mas exige uma mudança da estrutura educacional vigente na  reformulação 

da escola atual, devendo ser feitas adaptações e preparação para receber a todos os 

alunos em suas necessidades, assim,  

O movimento da inclusão considera necessária uma política pública que 

tenha como objetivo a modificação do sistema, a organização e estrutura do 

funcionamento educativo, e a diversidade como eixo central do processo de 

aprendizagem na classe comum. Essa mudança de concepção baseia-se na 
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crença de que as mudanças estruturais, organizacionais e metodológicas 

poderão responder às necessidades educativas e beneficiar todas as 

crianças, independentemente de apresentarem qualquer tipo de deficiência. 

(BRUNO, 2006, p.12). 

 

A estrutura de uma escola compreende seu funcionamento físico, sua 

pedagogia e por fim seu currículo.  

As escolas precisam adaptar sua estrutura física para o atendimento de 

alunos com necessidades especiais, a permanência do aluno na escola depende 

sobretudo, das condições de acesso a sala de aula e demais ambientes educativos.  

A pedagogia da inclusão tem sido vivenciada na prática das escolas que 

enfrentam o desafio de inclusão de alunos com necessidades especiais. A proposta 

de incluir todos os alunos não é uma tarefa simples e requer planejamento adequado 

a situação de cada aluno.  

O currículo deve centrar-se nas diferenças individuais de cada aluno, dando 

espaço para a construção de uma cultura solidária de respeito e inclusão de todos, 

assim,  

 

A discussão pedagógica acerca da inclusão tem pontuado a importância dos 

currículos não estarem apenas centrados na diversidade, mas na diferença, 

concebida como processo, com uma pedagogia e currículo que não se 

limitam apenas a celebrar a identidade e a diferença, mas que buscam 

problematizá-las. (BRUNO, 2006, p.12). 

 

A inclusão torna-se um desafio para a escola regular, uma vez que questiona 

sua estrutura e qualidade de ensino, tornando-se um espaço para que alunos com ou 

sem necessidades especiais possam exercer sua cidadania. (BRUNO, 2006).  

No meio educativo ainda há certa polêmica quanto à diferenciação dos 

conceitos inclusão e integração no que diz respeito ao atendimento das pessoas com 

deficiência ou com necessidades especiais. Mantoan (2003) introduz este tema 

destacando que 

 

A discussão em torno da integração e da inclusão cria ainda inúmeras e 

infindáveis polêmicas, provocando as corporações de professores e de 

profissionais da área de saúde que atuam no atendimento às pessoas com 
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deficiência - os para-médicos e outros que tratam clinicamente de crianças 

e jovens com problemas escolares e de adaptação social. (MANTOAN, 

2003, p.14). 

 

A inclusão e a integração são posturas diferentes no trato da questão de 

abordagem metodológica das políticas de inclusão, segundo Mantoan (2003), 

 
Os dois vocábulos - integração e inclusão - conquanto tenham significados 

semelhantes, são empregados para expressar situações de inserção 

diferentes e se fundamentam em posicionamentos teórico-metodológicos 

divergentes. Grifei os termos, porque acho ainda necessário frisá-los, 

embora admita que essa distinção já poderia estar bem definida no contexto 

educacional. (MANTOAN, 2003, p.15). 

 

A integração escolar é entendida no agrupamento de alunos com deficiência 

em classes especiais, mesmo que sejam em uma escola comum estes alunos devem 

ser separados daqueles que não possuem as mesmas necessidades, com o intuito 

de atender de forma especifica a estes alunos. Nesse sentido,  

 
O processo de integração escolar tem sido entendido de diversas maneiras. 

O uso do vocábulo “integração” refere-se mais especificamente à inserção 

escolar de alunos com deficiência nas escolas comuns, mas seu emprego é 

encontrado até mesmo para designar alunos agrupados em escolas 

especiais para pessoas com deficiência, ou mesmo em classes especiais, 

grupos de lazer, residências para deficientes. (MANTOAN, 2003, p.15). 

 

A integração foi pioneira na tentativa de dar oportunidade às pessoas com 

deficiências físicas e intelectuais, neste contexto aluno teria “acesso às escolas por 

meio de um leque de possibilidades educacionais, que vai da inserção às salas de 

aula do ensino regular ao ensino em escolas especiais.” (MANTOAN, 2003, p.15). 

 Para Mantoan (2003), a integração seria uma inserção parcial do aluno na 

estrutura educacional em que se transitar da classe regular ao ensino especial, em 

todos os seus tipos de atendimento: escolas especiais, classes especiais em escolas 

comuns, ensino itinerante, salas de recursos, classes hospitalares, ensino domiciliar 

e outros. Seria uma proposta segregadora e não inclusiva.  A inclusão escolar tem 

uma proposta de questionadora das políticas e métodos de trabalho com alunos de 

necessidades especiais, por isso 



11 

 

 

Esta questiona não somente as políticas e a organização da educação 

especial e regular, mas também o próprio conceito de integração. Ela é 

incompatível com a integração, pois prevê a inserção escolar de forma 

radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceções, devem 

freqüentar as salas de aula do ensino regular. (MANTOAN, 2003, p.15). 

 

A proposta de inclusão pauta-se na exigência de mudanças de paradigmas 

educacionais. A escola deve estar aberta a todos e sem distinção entre ensino 

especial e regular. A separação das modalidades de ensino provoca a segregação de 

alunos em classes especiais e não contribui para uma efetiva educação inclusiva. 

Nesse sentido.  

 

Pode-se, pois, imaginar o impacto da inclusão nos sistemas de ensino ao 

supor a abolição completa dos serviços segregados da educação especial, 

os programas de reforço escolar, salas de aceleração, turmas especiais e 

outros. (MANTOAN, 2003, p.16). 

 

A radicalidade da inclusão ainda não foi assumida em tua totalidade. As 

modalidades de ensino regular e especial ainda existem sob a justificativa que há o 

aluno especial deve atingir capacidades básicas antes de ser incluído no ensino 

regular.  

O último censo brasileiro realizado pelo IBGE em seus resultados preliminares 

aponta que há 45 milhões de brasileiros com deficiência, dado divulgado pela 

Secretaria de Defesa da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Este resultado reforça 

o desafio brasileiro em reforçar e amadurecer a urgência das políticas de inclusão com 

o intuito de dar uma acessibilidade aos deficientes em todos os espaços sociais, de 

modo especial na escola.  

A inclusão tem sido um desafio social no contexto dos princípios da escola 

democrática. Este assunto não pode ser tratado somente em termos de adequação 

das escolas para receber alunos com necessidades especiais, a inclusão deve levar 

em conta o contexto social de cada aluno e de suas potencialidades. A igualdade deve 

ser tratada na sua natureza jurídica.  

No Art. 205 da CF. há o compromisso constitucional de “A educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
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colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, eu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988).  

A inclusão é parte desta mentalidade democrática, uma vez que nem todos 

têm acesso à educação pública de boa qualidade. No Art. 206. “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola.“ (BRASIL, 1988). Nesta questão de igualdade a escola deve 

se posicionar como espaço de inclusão em todos os sentidos, social, cultural, 

intelectual, entre outros.  

Os alunos portadores de deficiência física ou intelectual eram direcionados ao 

ensino especial e lá continuavam até o momento da fase adulta. O Art. 208 defende o 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino.” (BRASIL, 1988). Esta concepção 

mostra a consciência de que o aluno com necessidades especiais deva ser introduzido 

na rede regular de ensino sempre que for possível, garantindo o atendimento 

necessário para o desenvolvimento das suas habilidades e competências intelectuais 

em um ambiente pautado pelo respeito e compromisso de toda a comunidade 

educativa.  

Segundo Mantoan (2003), mesmo com o crescimento da consciência de 

inclusão, há também um movimento contrário de pais de alunos sem deficiências, que 

não admitem a inclusão, por acharem que as escolas vão baixar e/ou piorar ainda 

mais a qualidade de ensino se tiverem de receber esses novos alunos. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de uma escola democrática com princípios de igualdade de direito, 

acesso e condições de permanência é uma exigência da legislação educacional 

brasileira atual, no entanto, alunos com deficiência física e ou intelectual, tem sido 

introduzidos no sistema regular de ensino que não está adequadamente preparado 

para realizar uma educação de qualidade a esta população de alunos.  
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A partir destas constatações de urgência de educação inclusiva e de seus 

obstáculos na escola pública regular, as pesquisas bibliográficas e de campo na área 

da inclusão podem contribuir de forma efetiva para a inclusão escolar do aluno com 

necessidades educacionais especiais, promovendo maior consciência de educadores 

no que diz respeito à formação continuada para lidar com essa clientela.   

O processo de inclusão tem sido consolidado através das práticas educativas 

voltadas para a inserção do aluno com necessidades especiais na rede regular de 

ensino. Aos poucos as escolas regulares estão se adaptando para criar condições 

estruturais, pedagógicas e formativas para que todas as pessoas tenham acesso a 

mesma educação, independente da sua condição social, física, intelectual.  

O problema encontrado para a inclusão de todos os alunos passa por 

questões pedagógicas, como a formação e preparação do pedagogo e do professor 

para lidar com a diversidade, bem como a estrutura de acessibilidade das escolas, 

recursos didáticos e cultura inclusiva.  

A inserção das pessoas com deficiência na sociedade mostra a necessidade 

de considerar essas pessoas como um ser igual perante todos os cidadãos em termos 

de direito a educação, sendo assim, bem como cidadãos capazes de desenvolver 

suas capacidades e habilidades. Em todos os contextos da sociedade, seja na 

educação, no trabalho, no contexto social e lazer.  

A educação inclusiva está em construção e por isso há desafios importantes 

a serem superados. Como foi visto anteriormente os alunos com deficiência 

apresentam desenvolvimento diferenciado em relação a seus pares e por isso a sua 

inclusão na rede regular traz consigo a necessidade de acompanhamento constante. 

Desta forma, a necessidade de se recriar o modelo educativo, tendo como 

eixo o ensino de todos é primordial para o entendimento da política de inclusão 

escolar, para isso, precisa reorganização pedagógica das escolas. Precisa-se recriar 

o modelo educativo, as escolas que valorizam as diferenças têm projetos 

verdadeiramente inclusivos. Esta tarefa não é fácil, exigindo de todos a elaboração de 

projetos inclusivos, no entanto a escola deve ser motivada a realizar este processo. 
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