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A EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA NO BRASIL 

 

 

RESUMO 

A noção de inclusão tem sido compreendida de diversas maneiras quando aplicada á escola. Quando 

se fala de inclusão, refere-se á vida social e educativa dos alunos com algum tipo de deficiência que 

são atendidos dentro de programas educacionais. A inclusão, tão debatida na atualidade, pede a 

existência de uma projeto de educação concreto dentro das instituições de ensino, visando às 

necessidades educacionais de cada criança particularmente. A possibilidade (garantida por diversas 

leis vigentes) de ter acesso ao sistema educativo público e livre, representa um grande avanço para 

as pessoas com necessidades especiais no sentido de confirmação com os indivíduos em geral, 

afinal a educação é dever do estado e deve ser oferecida a todos sem nenhuma distinção. Só através 

da educação pode-se alcançar a cidadania, exercer direitos e cumprir deveres. O presente estudo 

realiza uma investigação voltada à educação de crianças com deficiência, além de voltar-se para a 

prática pedagógica de um novo papel do professor, a partir do conceito de inclusão. Busca-se com a 

investigação, conhecer a história da atenção educacional a alunos com deficiência como era e como 

ocorre hoje, juntamente com a nova política de escolarização para a criança especial. O trabalho 

fundamente-se na pesquisa bibliográfica sobre o tem em diversos autores que tratam do assunto em 

questão, como a inclusão, leis vigentes no momento e anteriores da Constituição Federal do Brasil, 

do Ministério da Educação e do Desenvolvimento da Coordenadoria Nacional para Integração da 

pessoa portadora de deficiência e das leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O objetivo 

maior é a compreensão da inclusão afinal, ela promove o bem comum. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Diante do contexto educacional contemporâneo a inclusão deve acontecer 

favorecendo o desenvolvimento global da criança, de acordo com as suas 

necessidades, a inclusão dos alunos com necessidade especiais, exige da educação 

e dos demais profissionais inovação, flexibilidade e ser mediador diante das novas 

práticas escolares. 

Justifica-se o tema com a defesa da construção de uma sociedade inclusiva 

que estabeleça um compromisso com as minorias e este compromisso deve 

começar exatamente na inserção escolar. 

Para realização deste estudo utilizou a pesquisa bibliográfica. Foram 

pesquisados diversos livros e revistas que tratam do assunto em questão, com o 

objetivo de observar os pontos de vista de diferentes autores sobre o presente tema. 

Inclusão refere-se à vida social e educativa das pessoas e, portanto todas as 

crianças devem ser incluídas nas escolas regulares. A meta principal da inclusão é 

não deixar ninguém fora do ensino regular. Desde o começo do movimento de 

inclusão, as escolas inclusivas propõem uma forma de assumir o sistema 

educacional que considera as necessidades de todos os alunos, e que é estruturado 

em função dessas necessidades. Inclusão significa uma das condições para a 

pessoa com necessidades especiais buscar seu desenvolvimento e exercer sua 

cidadania, não se limitando a ajudar somente aos alunos que apresentam 

dificuldades nas escolas, mais apoiando a todos os professores, alunos, corpo 

administrativo, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. Percebe-se 

que na escola a classe que aplica a inclusão de qualidade do aluno com 

necessidades especiais ser membro da comunidade, ter um professor capacitado e 

estabelecer melhores relações com seus colegas/companheiros. 

  

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 A educação de alunos com necessidades especiais é um problema antigo, 

uma vez que a prática escolar proposta para estas crianças está inserida no 

contexto sócio- econômico- político brasileiro, que vem passando por diferentes 

etapas, desde a sua organização. Com isso, pode-se ver que a educação depende 

também de uma realidade social (sociedade, valores, época), economia (política 
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econômica do país no momento), política (o que diz e determinam os dirigentes e 

cada fase do país). A educação por si só não consegue fundamenta-se. Por trás 

dela e ao redor, está à realidade que está sendo criada em determinado momento. 

 Segundo JANUZZI (1992):  

A educação dessas crianças surgiu institucionalmente, porém de maneira 
tímida, no conjunto das concretizações possíveis das idéias liberais, que 
tiveram divulgações no Brasil nos fins do século XVIII e começo do XIX. 
Poucas foram as instituições que surgiram e raros os escritos sobre a 
educação das crianças com necessidades especiais, pois no país esse 
tema não era de muito interesse. 

  

 As políticas de atenção á criança com deficiência têm se modificado nas 

últimas décadas, quando podem-se apontar conquistas legislativas significativas.Por 

exemplo, na primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a 4024/61, incluía-se garantia  

da educação do excepcional e o apoio á iniciativa privada por meio de bolsas de 

estudo, empréstimos e subvenções feitos pelos poderes públicos. Assim, de um lado 

essas garantia significou uma conquista, já que a educação da criança com menos 

de sete anos só vai aparecer na LDB 569/71(cap. II, art. 19, 2º). De outro lado, 

representou, de uma certa forma, a garantia do setor público não assumir 

integralmente esse ramo de ensino, o que já vinha ocorrendo. 

 A mudança nas políticas de educação da crianças com deficiência deu-se a 

partir da mudança na concepção que se tinha do deficiente. Em 1970, eram 

considerados mentalmente deficientes todas as pessoas fisicamente prejudicadas, 

as emocionalmente desajustada, bem como os superdotados , enfim, todos que 

requeriam considerações especial no lar, na escola e na sociedade. Tal 

conceituação oficial se contrata com a que começa a ser oferecida nos noventa. De 

acordo com Jannuzzi (1995, p.90). 

 

È aquele que por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais 
alunos do domínio das aprendizagens curriculares correspondentes a sua 
idade, requer recursos pedagógicos e metodológicos educacionais 
específicos. 
 

 Já, com esta identificação do aluno deficiente, tem-se que esse possui limites 

definidos esperando pelas escolas e pela sociedade em geral. Na década de 

noventa, dentro da reconstrução de uma sociedade democrática, a participação das 

organizações na definição da política é explicitamente solicitada pelos órgãos 

governamentais. 
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 Foi com a nova LDB 9394/96 Lei nº.9394/96 de 20 de Dezembro de 1996 que 

se estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional que também apoia a 

discussão da pesquisa e a inclusão de criança com deficiência em escola regular. 

Segue-se os artigos e parágrafos que se referem a explicam essa questão: 

 

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 educarmos portadores de necessidades especiais. 
§10 – Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender ás peculiaridades da clientela de educação 
especial. 
§2º- A 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, deve ser constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

 

 

 Neste artigo tem-se que a educação especial é dever do Estado, e deve 

cuidar também das crianças da faixa de o a 6 anos. Ele traz também que deverá 

haver serviço de apoio especializado na escola regular quando necessário, bem 

como as criações de classes específicas, somente quando for possível e a 

integração desses alunos ás classes comuns do ensino regular. 

 Art.59- Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais: 

  

I- Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e  organização 
específicas, para atender ás suas necessidades; 

II- Terminalidade específicas para aqueles que não puderam 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, usando 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 artísticas intelectuais ou 
psicomotora; 

V – Acesso igualitário aos benéficos dos programas sociais  suplementares 
disponíveis para o respectivo nível de ensino regular. 
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 Outra fato que foi implementado é a promoção de especialização adequada 

aos professores de classes especiais e de classes regulares que atenderão também 

alunos com necessidades especiais, além de oferecer esses alunos todos os 

benefícios sociais suplementares, adotadas para os alunos do ensino regular. 

Art.60- Os órgãos do sistema 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 adotará, como 
alternativa preferencial, a ampliação doa atendimento aos educandos com 
necessidades especiais na própria rede pública de ensino, 
independentemente do apoio ás instituições previstas nesse artigo. 

 

 Cabe ressaltar então, que os atendimentos dos alunos da educação especial 

deve se dar nas classes regulares. 

 Portanto, embora essa nova LDB dedique todo um capítulo á educação 

especial, sendo um grande avanço em relação á legislação anterior, é preciso ainda 

insistir na compreensão da necessidade de reconhecimento do direito das pessoas 

deficientes á educação e á igualdade de oportunidades educacionais. Pouco se tem 

caminhado para a obtenção da realização da inclusão das crianças com deficiência 

em escola regular. 

 A importância das novas políticas de escolarização das crianças especiais 

está sendo constada na medida em que a legislação tem sido vista como meio mais 

importante para acabar com a discriminação da sociedade, de um modo geral. 

 Como pode-se ver acima, a história de atenção educacional para as pessoas 

com deficiência, teve fases de exclusão, segregação institucional, integração e 

inclusão. Na fase de exclusão, nenhuma atenção educacional foi provida as pessoas 

com deficiência. A sociedade, de uma maneira geral, ignorava ou rejeitava estas 

pessoas. 

 Houve surgimento de classes especiais dentro de escolas comuns na fase de 

integração. Porém, este surgimento embora aconteça por motivos humanitários não 

incorpora a noção de direito social e de efetiva inclusão. Ao contrário, procurava 

garantir assistência á criança deficiente. Acreditava-se que caso as crianças 

deficientes frequentassem escola regular, essas absorveriam toda a atenção do 

professor a tal ponto que o impediriam de instituir adequadamente o  número de 

alunos geralmente matriculados numa classe. 

 A inclusão é a modificação das regras de exclusão, na  busca de aceitação da 

diferença enquanto princípio da convivência social. Portanto, o surgimento do 
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conceito de inclusão, já nos fins da década de oitenta, dá-se por necessidade, que 

ao invés de adaptar as pessoas á sociedade, modifique a sociedade para aceitação 

das pessoas. O conceito e a prática de inclusão são, todavia, muito recentes. Vive-

se a fase de transição entre a integração e a inclusão, onde há uma influência dos 

movimentos sociais, pois passou-se a desejar e lutar por uma sociedade inclusiva.

 De fato, a sociedade avança seus limites gradualmente e depende da 

organização do movimento social e da conscientização da população para que ela 

seja menos excludente. As pessoas com necessidades especiais não poderão 

particular plena e igualmente do convívio social, se essa não se tornar inclusiva. 

 Porém, o fato de incluir a criança especial na escola regular pode gerar tanto 

certezas, quanto dúvidas. Entretanto, sabe-se que a escola constitui o sistema de 

referência para a criança e o quanto é importante para o seu desenvolvimento. Para 

tal fato ocorrer, são necessárias escolas inclusivas, onde essas devem desenvolver 

características particulares. 

 Uma escola inclusiva deve fornecer novos papéis e responsabilidades para 

todos os funcionários, de todos os níveis, possibilitando assim interação no  contexto 

da inclusão. A parceria com os pais de alunos é necessário para que assim eles 

tenham um papel mais ativo em prol de uma escola e de uma necessária sociedade 

inclusiva. 

 È preciso também, que ambientes físicos acessíveis junto com a 

reorganização dos recursos materiais e, quando necessário, oferecer tecnologia, 

ambientes flexíveis de aprendizagem, estratégias baseadas em pesquisas, 

possibilitando e permitindo sempre inovações. Reavaliar as formas de avaliação 

escolar, criando novas formas, é mais uma característica da escola inclusiva, pois na 

inclusão, avalia-se também a aprendizagem do aluno. Permitir o desenvolvimento 

profissional continuando, além de preparar a comunidade para incluir nela o futuro 

trabalhador, são outras características da escola inclusiva. 

 A deficiência não nasce da comparação entre o normal e o anormal, como 

também não surge por fatores ambientais ou genéticos. A sociedade produz os 

deficientes e ela mesma cria mecanismos para excluí-los. 

 Para Aristóteles (apud Pessoti, 1984),  

Até mesmo os filhos normais excedentes, podem ser ‘expostos em nome do 
equilibrio demográfico, nuam posição coerente com as linhas mestreas 
anstocáticas e etilista da Política, mas fatal para as pessoas portadoras de 
deficiência, principalmente quando essas viessem a implicar dependência 
econômica. 
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 Essa exposição que Pessoti fala acima significa o assassinato de tais 

pessoas. 

 O deficiente passa a ser uma justificativa para as “boas obras”, já que ele 

deveria ser mantido e cuidado pela sociedade. O objetivo desse tipo de caridade não 

é outro senão esconder e isolar o incômodo. Segundo Pessoti (1984), 

 
Não é difícil inferior o tratamento dado a idiotas, imbecis e loucos durante a 
Reforma. A rigidez ética carregada de noções de culpa e responsabilidade 
pessoal conduziu a uma marcada intolerância, cuja a explicação última 
reside na visão pessimista do homem, entendido como uma besta 
demoníaca quando lhe venham faltar a razão ou ajuda divina. 

 Com um breve e limitado passeio ao longo da história da “deficiência”, pode-

se trazer a tona elementos, de fato, agravantes. Não se vê outra coisa senão a 

sociedade tentando de alguma forma, até mesmo através de falsos critérios de 

cientificidade, selecionar os “normais”, usando para isso um modelo vago e genérico 

de normalidade. 

 Jannuzzi (1995), 

 
A sociedade no decorrer da história especializou-se em distribuir rótulos, 
sempre fundamentada num conjunto de normas e valores que ela própria 
estabelece percebendo-se que a finalidade destes rótulos não é outra senão 
livrar-se da “ escória” que a própria sociedade produziu. Não se nega a 
existência da patologia, mas se convida á reflexão sobre o garus de 
responsabilidades da própria sociedade no surgimento dessa patologia a 
sobre a facilidade muitas vezes apresentada e irresponsável de se 
desvencilhar de crianças mentalmente diferentes e cujo comportamento não 
se enquadra nos moldes oficiais. 
 

 Vê-se que é a própria sociedade que produz a segregação do que ela rotula 

como “anormal”. 

Estereótipos invadem a prática pedagógica e são resultados da falta de 

informação e conhecimento que educadores e administradores têm a respeito da 

realidade social e cultural, como também do processo de desenvolvimento cognitivo 

e afetivo das crianças atendidas pelas escolas.  

DELLANI et all (2012) comenta: 

A prática de classificar e categorizar criança baseado no que estas 
crianças não sabem ou não podem fazer somente reforça o fracasso 
escolar e perpetua a visão de que o problema está no indivíduo e não em 
fatores de metodologias educacionais, currículos e organização escolar. 
Aceitar e valorizar a diversidade de classes sociais, de culturas, de estilos 
individuais de aprendizagem, de habilidades, de línguas, de religiões, etc., é 
o primeiro passo para a criação de uma escola de qualidade para todos. 
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 Educar indivíduos em segregadas salas d educação especial significa negar-

lhes o acesso à formas rias e estimulante de socialização e aprendizagem que 

somente acontecem na sala de aula regular devido a diversidade presente nesse 

ambiente. A pedagogia de inclusão baseia-se em dois importantes argumentos: 

primeiramente, inclusão mostrou-se ser beneficial para a educação de todos os 

alunos independente de suas habilidades ou dificuldades, o segundo argumento 

baseia-se em conceitos de direito do cidadão. Escolas são construídas para 

promover educação para todos, portanto todos os indivíduos têm o direito de 

participação como membro ativo da sociedade na qual estas escolas estão 

inseridas. Todas as crianças têm direito a uma educação de qualidade onde suas 

necessidades individuais possam ser atendidas e aonde elas possam desenvolver-

se em um ambiente enriquecedor e estimulante do seu desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social. 

 Darsie (2000, p.14), arremata que: 

 

Ninguém pode priorizar uma só cultura, uma só linguagem, na prática, isso 
significa conhecer e valorizar os conhecimentos e experiências que os 
alunos trazem de suas famílias e amigos, e estar atento ás necessidades e 
interesses de cada um. Assim, é possível abrir o leque de atividades e atrair 
todos os estudantes, sem exceção. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Percebe-se que, no decorrer dos séculos, os deficientes sofreram muito com 

o preconceito, sendo excluídos da sociedade, porém, nos últimos anos, surgiram 

possibilidades de melhorias. Os alunos com necessidades especiais necessitam de 

métodos, recursos didáticos e equipamentos especiais para correção e 

desenvolvimento.  

 Diante do contexto educacional contemporâneo a inclusão deve acontecer 

favorecendo o desenvolvimento global da criança, de acordo com as suas 

necessidades, a inclusão dos deficientes exige da educação e dos demais 

profissionais inovação, flexibilidade e ser mediador diante das novas práticas 

escolares. Dentro desta visão o educando deve ser respeitado, submetido á uma 

educação de qualidade e digno de respeito. 

 De acordo com a legislação vigente, pode-se observar um avanço em relação 

aos direitos e adultos com deficiência, nos últimos quinze anos, no entanto, ainda 

pode-se realizar mudanças buscando garantir um melhor desenvolvimento de 
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algumas questões para se oferecer uma inclusão de qualidade. Acredita-se que, 

quando as leis saírem do papel e se afetivarem na prática de toda sociedade, desde 

modo estarão contribuindo para que as pessoas com deficiência façam parte dela 

com os mesmos direitos e deveres alcançando de fato, propostas da inclusão 

efetiva. 

  Com a realização deste trabalho, nota-se que é imprescindível a preparação 

dos profissionais envolvidos no atendimento dos alunos com necessidades 

especiais, pois principalmente o educador que irá mediar diretamente com esse 

aluno, desta forma, o desenvolvimento de seus conhecimentos e habilidades 

facilitarão a sua prática pedagógica na identificação das necessidades a serem 

desenvolvidas. 

 Enfim, o envolvimento dos profissionais especializados contribui muito no 

ensino/aprendizagem, pois é necessário a intervenção de profissionais 

especializados no processo pedagógico, pelo fato do mesmo ter experiência e 

fundamentações teóricas que irão facilitar o trabalho pedagógico tornando-o mais 

eficaz. 
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