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RESUMO 
 
 

O referente trabalho objetiva realizar um estudo da temática – Políticas para a 
Educação Inclusiva. Consideramos que educação destinada aos alunos especiais, 
sempre se pautou em uma educação segregada, não atenta às suas necessidades e 
especificidades. Desta forma, apresentamos ao leitor, esse estudo realizado através 
de análise bibliográfica e documental, uma breve perspectiva histórica do assunto no 
contexto do neoliberalismo, as mudanças legislativas, ocorridas, principalmente, pós 
anos de 1990, as quais proclamam a inserção destes alunos na escola regular. A 
partir de tal evidência, é impreterível destacar a Declaração de Salamanca, 
considerado um documento expressivo, mundialmente, que subsidiou e norteou, as 
propostas educacionais voltadas para a educação inclusiva, as quais, devem ser 
efetivadas nas escolas de ensino regular. Diante disso, com a realização deste 
trabalho o debate da inclusão no final da década de 1990. É sabido que, embora as 
grandes conquistas obtidas em termos legislativos, muito há de ser revisto e 
modificado, pois percebemos lacunas presentes, que impendem que a educação 
inclusiva, seja de fato, realizada, proporcionando na prática uma educação “aberta” 
e respeitosa às diferenças. 
 
Palavras-chave: Políticas educacionais. Inclusão. Declaração de Salamanca. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Neste trabalho, tratamos da temática “Políticas inclusivas: novas 

possibilidades de inclusão?” por considerá-la importante para a educação no atual 

contexto em que nos encontramos. A opção por este assunto deu-se por várias 

razões: a princípio, pelo fato de me interessar pelo tema e achá-lo extremamente 

relevante, e por ter pessoas próximas a mim que de alguma forma, a escola (regular) 

segregou. Considerando que a escola é um espaço democrático e que a educação é 

um direito de todos, devendo assim, garantir o acesso, a permanência e uma 

educação de qualidade. 

Este estudo também justifica-se pelo fato de contribuir em minha 

atuação profissional, proporcionando-me um conhecimento mais aprofundado no 

que se refere à educação especial/inclusiva. Uma vez que como educadora posso 

ampliar meus conhecimentos e posso atuar visando à garantia e efetivação de uma 

educação inclusiva de qualidade. 

Tenho o objetivo, por meio dos resultados deste estudo, de contribuir 

para o melhoramento efetivo de uma educação inclusiva de qualidade, de modo que 

promova a esse alunado o respeito às suas diferenças e o atendimento às suas 

necessidades. 

Este assunto, considerado aqui um tema relevante e atual a ser 

discutido, poderá auxiliar como fonte de pesquisa aos profissionais da área de 

educação para que repensem suas práticas e ações destinadas aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, podendo promover uma educação 

democrática e de qualidade, a fim de que se possam efetivar, na prática, uma 

educação inclusiva que tanto se almeja. 

Sabemos o quanto pessoas com deficiência têm sido excluídas, 

segregadas e privadas de seus direitos sociais ao longo da história da humanidade. 

Muitos programas televisivos têm apresentado e ilustrado esta questão. Hoje, é 

possível perceber uma preocupação em torno dessa temática, principalmente, no 

que se refere à educação desse alunado e sua inclusão na rede regular de ensino. 

São esses elementos que reforçam a relevância desse estudo e problemática, o que 

nos leva a questionar: em que medida a Declaração de Salamanca foi decisiva para 

que, no Brasil, a ampliação do debate sobre inclusão ocorresse no final da década 
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de 1990? 

Para dar conta dessa análise levantamos como objetivo geral 

verificar por que, a partir da década de 1990, principalmente pós 1994, com a 

Declaração de Salamanca, houve uma mudança no discurso da educação brasileira 

no que se refere à educação especial. 

Como objetivos específicos buscamos analisar as políticas inclusivas 

à portadores de necessidades educacionais especiais em uma perspectiva histórica, 

e apontar os direitos dos portadores de necessidades educativas especiais – quanto 

ao acesso e à permanência na rede regular de ensino. 

Optamos pela metodologia de pesquisa qualitativa. Neste sentido, 

esse estudo será respaldado por meio de levantamento bibliográfico, apoiado em 

estudos e pesquisas, como também em documentos referentes à área de educação 

especial/inclusiva, de forma que, o estudo bibliográfico subsidiou e favoreceu todo o 

processo da pesquisa. 

O trabalho está estruturado em dois capítulos. No primeiro explicitar 

o neoliberalismo e seus intentos dominantes na sociedade, apontando suas 

consequências, especificamente, no âmbito educacional, no qual temos como 

resultante uma desigualdade de ofertas e possibilidades no que diz respeito ao 

portador de deficiências e a sua inserção escolar. 

O capítulo seguinte vem trazendo as discussões em torno das 

políticas educacionais inclusivas, desenvolvidas, principalmente, pós anos 90, as 

quais têm como finalidades integrar e inserir os portadores de necessidades 

educacionais no ensino regular. Apresentando, brevemente, e em uma perspectiva 

histórica a educação destinada a estes indivíduos que sempre se deu de modo 

segregador e excludente. No entanto, questionamos se tais políticas de fato 

realmente acontecem, garantindo o acesso e a permanência deste alunado nas 

escolas ditas “normais” e ao mesmo tempo ofertando uma educação de qualidade 

que contemple seus educandos. 
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2 NEOLIBERALISMO: SEUS IDEÁRIOS PERVERSOS EM BUSCA DE UMA 

HEGEMONIA ECONÔMICA 

 

 

Nos últimos tempos, as propostas de inclusão vêm ganhando 

espaço e expressividade a nível mundial, cuja finalidade é o reconhecimento 

humano no campo educacional e social. No entanto, sabemos que por trás deste 

“olhar mais humano” é ocultada a real intenção dessas medidas inclusivas, as quais 

surgem como ações paliativas para encobrir a exclusão provocada pelo modelo 

econômico capitalista que privilegia poucos e deixa à margem muitos. 

No contexto neoliberal, a educação é vista como uma grande fonte 

promotora para o desenvolvimento econômico e social da humanidade, ao mesmo 

tempo, compreendemos que ela se restringe, não atingindo e beneficiando a todos, 

contrariando até mesmo o que é previsto constitucionalmente. 

 

 

2.1 PRESSUPOSTOS NEOLIBERAIS 

 

 

Para entendermos o processo que constituiu as políticas sociais 

implementadas, principalmente, a partir dos anos 90, em específico, de educação 

inclusiva/especial, faz-se imperativo retornarmos ao contexto histórico e aos 

arcabouços teóricos que lhes deram sustentação a fim de esclarecermos quais os 

pressupostos que existiam por trás de tais políticas. 

Segundo Hobsbawm (1995, p. 253 apud UGÁ, 2004, p. 55), 

 

a partir dos anos 1970, a chamada "Era de Ouro" característica do período 
posterior à II Guerra Mundial, entrava em crise. Assistia-se no mundo 
desenvolvido a um quadro de diminuição do crescimento, queda dos 
investimentos no setor produtivo e aceleração geral dos preços, 
endividamento dos governos – o que representou, em última instância, tanto 
a falência do modelo fordista de acumulação capitalista quanto a crise da 
ordem social do Welfare State. 

 

A autora segue dizendo, que diante da necessidade de lidar com tal 

crise, o “neoliberalismo” começou a ganhar terreno surgindo como contraponto 

político, econômico e ideológico à predominância da intervenção estatal, 
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característico da Era do Ouro. Desta forma, buscou-se resgatar ideias que, desde 

1947, eram discutidas nas reuniões da Sociedade de Mont Pèlerin, a qual se 

pretendia combater o keynesiaismo1 e o solidarismo (padrão de proteção social do 

Welfare State) e assim preparando bases para outro tipo de capitalismo, ou seja, o 

capitalismo liberal. 

Conforme Ugá (2004), tais ideários liberais previam um Estado 

mínimo, que objetivava desvalorizar as diversas formas de intervenção estatal na 

economia, a que aos poucos este tipo de retórica foi se aderindo e se firmando pelo 

mundo. Estes pressupostos neoliberais surgem no final dos anos de 1970 na 

Europa, especificamente em 1979, na Inglaterra, com a política nacional de Margaret 

Thatcher; em 1980, nos Estados Unidos, com Ronald Reagan. “Nos países mais 

avançados as propostas neoliberais consistiram na redução do papel do Estado, no 

enfraquecimento dos sindicatos e na flexibilização do mercado de trabalho” (UGÁ, 

2004, p. 56). 

Dentre os discípulos adeptos e precurssores a este sistema, está o 

austríaco Friedrich Hayek, que inaugura com um texto – O Caminho da Servidão – 

datado em 1944, em que, 

 

trata-se de um ataque apaixonado contra a qualquer limitação dos 
mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciadas como uma 
ameaça letal à liberdade, não somente econômica, mas também política. 
(ANDERSON,1995, p. 09). 

 

Para manter um Estado forte faz-se imperativo a quebra dos 

sindicatos, mais especificamente do movimento operário, que deflagra as bases de 

acumulação capitalista decorrentes das pressões de reivindicações salariais e do 

abuso de gastos sociais (ANDERSON, 1995). 

Ainda seguindo a ideia de Anderson, 

 

a estabilidade monetária deveria ser uma meta suprema de qualquer 
governo. Para isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com 
contenção dos gastos com bem-estar, e [...] a criação de um exército de 
reserva de trabalho para quebrar os sindicatos. [...] reformas fiscais eram 
imprescindíveis, para incentivar os agentes econômicos, isso significava 
reduções de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas 
(ANDERSON, 1995, p. 11). 

                                                 
1
 Keynesianismo: Teoria que enfatiza a importância da demanda agregada na determinação do nível 

de produto e de emprego da economia, e a consequente necessidade de políticas governamentais de 
estimulo à demanda em situações de recessão (FERREIRA, 2004, p. 1168). 
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De acordo com o autor supracitado, estes fatores afluiriam numa 

mais nova e saudável desigualdade, assim estimulando as economias avançadas. 

Ugá (2004), estudando o assunto, comentou que na América Latina, 

especificamente no Brasil, este ideário deu-se de forma diferente. No que tange à 

“Era do Ouro”, entendida neste trabalho como momento ápice do desenvolvimento 

econômico, para os países latino-americanos, podemos caracterizá-lo marcado 

pelos movimentos desenvolvimentistas e nacionalistas, entrando em crise nos anos 

1980. 

Segundo Ugá (2004, p. 56), “[...] o processo de desenvolvimento 

econômico nesses países, nos anos 1950 e 1960, realizou-se via endividamento 

externo”. Castro segue exemplificando ao se referir acerca do desenvolvimento 

econômico brasileiro: 

 

[...] este foi realizado, segundo em marcha forçada, ou seja, o governo 
escolheu endividar-se naquele momento para, depois, resolver o que fazer 
com a dívida externa resultante dessa opção. A economia brasileira entrou 
em crise no fim dos anos 1970, com o segundo choque do petróleo – em 
1979 –, momento em que sofreu drasticamente: por exemplo, houve um 
aumento da dívida externa em função do aumento das taxas de juros 
internacionais e uma drástica redução da entrada de recursos externos no 
país (decorrente da perda de confiança na administração da economia 
brasileira, sobretudo após a moratória mexicana, em 1982. (CASTRO e 
SOUZA, 1985 apud UGÁ, 2004, p. 56). 

 

Diante disso, as ideias neoliberais chegam e vão sendo aplicadas na 

América Latina. E de acordo com Anderson (1995, p. 19), podem ser caracterizadas 

pela “[...] forte desregulação, desemprego maciço, repressão sindical, redistribuição 

de renda em favor dos ricos e privatização dos bens públicos”. 

O autor supracitado segue dizendo que, apenas a partir dos anos 

1980 que os países latino-americanos em geral começaram a adotar o receituário 

neoliberal. E ainda, com uma única preocupação e a um tema central: a 

renegociação da dívida externa. 

Nesse período, em Washington, alguns economistas refletiam sobre 

o que deveria ser feito para que a América Latina pudesse sair desta crise que se 

encontrava - de estagnação, de inflação e dívida externa - para que então pudesse 

ascender-se novamente. De uma reunião de 1989, denominada de Consenso de 

Washington, direcionada a esta questão, foi elaborado deliberadamente, um 

conjunto de propostas de políticas e reformas, as quais tinham como intento, a 
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“salvação” dos países latino-americanos, cujos preceitos políticos foram utilizados 

pelos Organismos Internacionais – Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco 

Mundial, entre outros – como sujeição na renegociação da dívida externa dos países 

latino-americanos. (UGÁ, 2004). 

Diante disso, tiveram de seguir este “receituário” prontamente, 

deixando de lado, portanto, a prática do chamado “populismo econômico”. Desta 

maneira, a capacidade de decisão transferiu-se para aquelas entidades 

internacionais, que agora ditam o que devem ou não fazer. 

De acordo com Ugá (2004), este ideário neoliberal, que 

progressivamente, foi ganhando espaço e consequentemente, obtendo legitimação, 

mostra evidências, resultantes da implementação de suas políticas, que caracterizou 

o declínio das taxas de investimentos e de crescimento. Assim como numa má 

distribuição de renda e por consequência o aumento significativo do desemprego, ou 

seja, esse tipo de política passou a significar crise, exclusão social e falta de 

investimentos no setor produtivo. 

De acordo com estas proposições, Gorz (1997 apud MORAES, 

2001, p. 39-40) aponta que: 

 

[...] jamais o capitalismo havia conseguido se emancipar tão completamente 
do poder político. Mas é preciso acrescentar que os estados que ele ataca 
são os Estados nacionais. E que ele só consegue dominá-los colocando em 
cena um Estado supranacional, onipresente [...]. Com o Estado 
supranacional do capital aparece pela primeira vez um Estado emancipado 
de toda a territorialidade e cujo poder, ainda que se imponha aos estados 
territorializados a partir de fora, não recria fora deles um outro lugar para a 
política. Pelo contrário, ele é independente e separado de toda sociedade, 
situado em um não-lugar, a partir do qual ele limita e regulamenta o poder 
das sociedades de dispor de seu lugar. Sem base social nem constituição 
política, ele é um puro aparelho que expressa o direito do capital 
mundializado. Poder sem sociedade, ele tende a engendrar sociedades sem 
poder, coloca em crise os Estados, desacredita a política, submete-a às 
exigências de mobilidade, de „flexibilidade‟, de privatização, de 
desregulamentação, de redução dos gastos públicos, dos custos sociais e 
dos salários, todas essas coisas pretensamente indispensáveis ao livre jogo 
da lei do mercado. 

 

Esse trecho explicita a lógica capitalista que não prevê apenas a 

ampliação de lucros, mas que também norteia a vida de milhões de pessoas, gera a 

crise, gera a exclusão e até impacta a área educacional. 
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2.2 NEOLIBERALISMO, GLOBALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO 

 

Percebemos que nos dias atuais, especificamente a partir de 1980, 

no Brasil, ocorreu uma crescente abertura política, concomitantemente, no mundo, 

essa abertura assumiu, principalmente, uma feição econômica denominada 

globalização possuindo características que podem ser definidas como: “uma gama 

de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais que expressam o espírito e a 

etapa de desenvolvimento do capitalismo em que o mundo se encontra atualmente” 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA, 2003, p. 70). 

Entretanto, não é um fenômeno recente, mas decorrente de um 

longo processo, que configurou o sistema capitalista. Como nos aponta Bruno 

(1997), a globalização da economia deu-se via processo de internacionalização do 

capital que se desenvolve desde o início do capitalismo, visto que este modo de 

produção nunca foi um sistema com características nacionais, o que acabou 

implicando na articulação de processos produtivos situados no interior de fronteiras 

nacionais com outros implantados e desenvolvidos no exterior, não gerando, diante 

dessa articulação, de imediato a industrialização de todos os países e regiões nela 

envolvida. 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, a internacionalização do 

capital acelerou-se, mediante a atuação das empresas de capital norte-americanas 

que iniciaram e estreitaram todo o mundo numa nova teia de relações. No entanto, é 

relevante mencionar que este período – após guerra até anos setenta – significou e 

caracterizou-se numa centralização de capital constituindo assim a base desta 

internacionalização, na qual percebemos o estreitamento e a inter-relação de 

governos e instituições. (BRUNO, 1997, p. 16). 

Diante deste fato, surgem organismos internacionais, dentre eles, a 

ONU (Organização das Nações Unidas), o FMI (Fundo Monetário Internacional), o 

GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), o BIRD (Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento), cuja finalidade era promover a acumulação 

capitalista, reduzir a pobreza, intermediar e negociar os interesses entre as diversas 

nações de forma a promover acordos entre os divergentes e múltiplos atores: os 

Estados – Nações. (BRUNO, 1997). 

Ao cabo dos anos setenta, outra forma de concentração de capital 

surge, entretanto, só é perceptível, mundialmente, nas décadas seguintes, em que 
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traz na sua configuração outros pressupostos. Segundo Bruno (2007, p. 17), 

 

[...] esta nova forma, ao contrário da anterior, já não se fundamenta na 
intervenção econômica dos governos e no seu inter-relacionamento. Ao 
contrário, ela não só ignora como os ultrapassa em suas ações, começando 
a corroer o poder dos Estados – Nações. 

 

Isto se deu perante o fato do poder e da concentração de capital, 

que as maiores empresas detinham, possibilitando desta forma, um “livre jogo” de 

relações entre os países e, assim, assumindo o controle das funções econômicas e 

políticas supranacionalmente, acarretando na secundarização do papel do Estado 

como coordenador da vida econômica. Em outras palavras, “progressivamente, os 

países estão perdendo a autonomia econômica e, junto, sua autonomia política” 

(SANTOS; ANDRIOLI, 2005, p. 1). 

Observamos que a globalização não pode ser entendida como um 

“processo universal”, já que atinge apenas uma parcela do globo excluindo os 

demais (o recorte maior da população), deixando-os à margem da exclusão social, 

da miséria e do desemprego. 

De acordo com Libâneo e Oliveira (apud SANTOS; ANDRIOLI, 2005, 

p. 3) a globalização configura-se como: 

 

[...] tendência internacional do capitalismo que, juntamente com o projeto 
neoliberal, impõem aos países periféricos a economia de mercado global 
sem restrições, a competição ilimitada e a minimização do Estado na área 
econômica e social. 

 

Resultando num grande abismo entre pobres e ricos e na 

concentração do capital, que sem dúvida são os principais problemas sociais deste 

modo de produção capitalista. 

Em contrapartida, percebemos que com outros apetrechos de 

manipulação, tais como, a tecnologia e o avanço científico (que nos trouxeram 

grandes benefícios, inegavelmente), ao mesmo tempo, também, exercem uma 

dualidade. Ao mesmo tempo em que produzem, estabelecem uma segregação 

social, pois nunca se viu tanta gente desempregada e privada de seus direitos 

sociais, uma vez que estas máquinas, robôs e computadores estão tomando lugar 

destas pessoas, assumindo o centro da atividade produtiva. (SANTOS; ANDRIOLI, 

2005). 
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Neste sentido, como nos aponta Libâneo e Oliveira (apud SANTOS; 

ANDRIOLI, 2005, p. 3), “o capitalismo, para manter sua hegemonia, reorganiza suas 

formas de produção e consumo e elimina fronteiras comerciais para integrar 

mundialmente a economia”. 

Ainda de acordo com estes autores supracitados, 

 

trata-se de mudanças no sentido de fortalecer o capitalismo, o que é dizer: 
fortalecer as nações ricas e colocar os países mais pobres na dependência, 
como consumidores. [...] a onda da globalização e da Revolução 
Tecnológica encontra os países (centrais ou periféricos, desenvolvidos ou 
subdesenvolvidos) em diferentes realidades e desafios, dentre os quais o de 
implementar políticas econômicas e sociais que atendam aos interesses 
hegemônicos, industriais e comerciais de conglomerados financeiros e de 
países ou regiões ricas, tais como a América do Norte, Japão e União 
Européia. (LIBÂNEO E OLIVEIRA apud SANTOS; ADRIOLLI, 2005, p. 3 
grifos dos autores). 

 

Partindo deste pressuposto, nota-se uma grande subserviência 

destes países subdesenvolvidos, na medida em que estes cada vez mais dependem 

e colocam-se à mercê destes países hegemônicos. Asseveram Santos e Andrioli 

(2005) que esta dependência não é tão somente econômica, mas também e, 

principalmente, política. Diante deste fato quem dita as regras são os que detêm 

maior poder econômico, que por sua vez, são os que detêm o poder político. 

Tais transformações acabam incidindo reflexos no campo 

educacional e cultural, que por sua vez não estão isentos do contexto (macro) 

político, econômico e social (SANTOS; ANDRIOLI, 2005). Perante a ideologia de 

que o mundo torna-se um grande mercado, as relações pautam-se norteadas pelos 

critérios de lucro e de consumo individualizado, não excluindo a educação deste 

contexto, ou seja, a educação agora também é vista como uma mercadoria e ainda 

sendo desafiada por outras fontes utilizadas para emancipar o neoliberalismo, tais 

como a internet, a televisão, o rádio, os jornais e revistas. 

Seguindo esta “lógica”, as políticas educacionais são norteadas e 

pautadas segundo as exigências do mercado e da produção, entrevendo os 

interesses dos países ricos, dos economicamente dominantes. A amostra disso está 

nas políticas dos órgãos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o 

Banco Mundial, que incidem na educação. De acordo com Santos e Andrioli (2005), 

percebemos nos discursos destes órgãos um direcionamento para a qualidade total 

na educação, fazendo uma alusão de escola como uma empresa, na qual os 
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investimentos e benefícios são calculados e projetados segundo esta ideia 

mercadológica. 

Nos dias atuais, o mercado exige pessoas polivalentes, flexíveis, 

ágeis e dotadas de várias habilidades, caso contrário quem se desvencilhar de tais 

exigências do mercado é segregado. Nesse sentido, assevera Libanêo e Oliveira 

(apud SANTOS; ANDRIOLI, 2005, p. 4), 

 

[...] a importância que adquirem, nessa nova realidade mundial, a ciência e 
a inovação tecnológica têm levado os estudiosos a denominarem a 
sociedade de hoje, sociedade do conhecimento, sociedade técnico 
informacional ou sociedade tecnológica.Isso significa que o conhecimento, o 
saber e a ciência adquirem um papel muito mais destacado que 
anteriormente . Hoje as pessoas aprendem na fábrica, na televisão, na rua, 
nos centros de informação, nos vídeos, no computador e, cada vez mais, 
vão se ampliando os espaços de aprendizagem. 

 

Portanto, a centralidade do processo produtivo em nosso 

entendimento a partir do estudo dos autores está no conhecimento, sendo assim, na 

educação. Deste modo, conhecimento e educação são necessários para gerar 

produtividade e favorecer o desenvolvimento econômico.No Brasil, as políticas 

sociais, econômicas e educacionais continuam se projetando de acordo com as 

propostas do mercado, no qual, é necessário fazer alguns ajustes de forma que 

propicie o desenvolvimento ao país entrando em sintonia e/ou em “equiparação” com 

as outras nações. (SANTOS; ANDRIOLI, 2005, p. 4). 

A modernização da educação (tal como na indústria), diversificação, 

produtividade, eficácia e competência são palavras-chave no que compete à 

educação. Estas proposições trazem explicitamente uma concepção de educação 

como sendo uma mercadoria, e a escola, uma empresa. Diante desta constatação, 

faz-se relevante destacar alguns aspectos, pontuados por Libâneo e Oliveira,  como 

transformações que remetem a este neste novo ideário: 

 

[...] adoção de mecanismos de flexibilização e diversificação dos sistemas 
de ensino nas escolas; atenção à eficiência, a qualidade, ao desempenho e 
às necessidades básicas de aprendizagem; avaliação constante dos 
resultados/desempenho obtidos pelos alunos que comprovam a atuação 
eficaz e de qualidade do trabalho desenvolvida na escola; o 
estabelecimento de rankings dos sistemas de ensino e das escolas públicas 
ou privadas que são classificadas ou desclassificadas; criação de condições 
para que se possa aumentar a competição entre as escolas e encorajar os 
pais a participarem da vida escolar e fazer escolha entre escolas; [...] 

(Libâneo e Oliveira apud SANTOS; ANDRIOLI, 2005, p. 4-5). 
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Os autores supracitados, ainda, complementam que tais aspectos 

primam na ênfase, na gestão e na organização escolar alicerçados em programas 

gerenciais de qualidade total, valoram-se algumas disciplinas em especial a 

matemática e as ciências naturais, devido à competitividade tecnológica mundial que 

privilegiam as mesmas, estabelecem outras formas de treinamento de professores 

como é o caso da educação à distância, prevê a descentralização administrativa e 

financeira, os recursos são repassados de acordo com a avaliação do desempenho, 

valoriza-se a iniciativa privada e as parcerias com o empresariado e, por fim, 

delegam-se funções do Estado para a comunidade (pais) e para as empresas. 

Estes aspectos apontados trazem, em certa medida, uma 

ambiguidade e até mesmo uma dualidade, pois se por um lado tenta-se estabelecer 

uma educação de qualidade e atual, ao mesmo tempo serve como um aparelho 

segregador e excludente, visto que “trata-se de um produto e nem todos conseguem 

arcar com seus custos” (SANTOS; ANDRIOLI, 2005, p. 4). 

Na perspectiva de Enguita (1995 apud RUMMERT, 2000, p. 66) “[...] 

no discurso hegemônico, a educação, ocupa um destaque artificial, que visa a 

encobrir as reais origens dos problemas socioeconômicos”, que assim são 

imputados ao próprio indivíduo e ao sistema educacional, perante o seu fracasso. 

 

 

2.3 POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

 

 

Diante das desigualdades existentes, eclodidas e atribuídas pelo 

neoliberalismo, surgem as políticas sociais como forma de atenuar os conflitos entre 

as classes sociais. Estas têm sido uma maneira de amenizar as desigualdades, visto 

que as mesmas não buscam “igualar” as oportunidades, mas sim uma forma de 

equalizá-las, desta forma atendendo a camada mais “vulnerável” e excluída da 

sociedade. (LIMA, 2004). 

Como aponta Rummert (2000), perante a hegemonia neoliberal e, 

consequentemente, da lógica empresarial, abre-se caminho para a discussão acerca 

da qualidade da educação, com a qual, se pode superar as desigualdades 

existentes entre países desenvolvidos e em desenvolvimento e entre indivíduos 

duma mesma nação e, é nesta perspectiva, de acordo com a autora, que o Banco 
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Mundial estabeleceu em 1990, em seu relatório denominado A pobreza, no qual 

expressa, no capítulo concernente à prestação de serviços sociais aos pobres, que: 

 

[...] não se pode fugir à evidência de que o capital humano é um dos meios 
mais importantes para reduzir a pobreza. [...] O principal bem dos pobres é 
o tempo de trabalhar. A educação aumenta a produtividade desse bem. O 
resultado no nível individual, é uma renda mais alta, como demonstram 
muitos estudos. (RUMMERT, 2000, p. 68-69). 

 

Perante este fato, compreende-se que por trás de tais 

“preocupações”, subjazem maiores pretensões, cujo intento é o de preservar a 

supremacia neoliberal, desta forma prevê-se novas reformas dos programas sociais, 

as quais visam romper os desafios impostos pela modernização, assim promovendo 

a melhoria da competitividade sistêmica das economias, da integração internacional 

e do desenvolvimento sustentado. (DRAIBE, 1993). 

Rummert (2000) segue dizendo que, principalmente a partir de 1990, 

a partir da análise de diferentes documentos dirigidos pelo Banco Mundial, é 

recomendado que a educação, especificamente, a educação básica, como sendo 

necessária à propulsão para o desenvolvimento, atribuindo-lhe a responsabilidade 

pelo crescimento econômico e pela diminuição da pobreza. 

Logo, para atender esta demanda que o “mercado” impõe, é 

recomendável que, “a mão-de-obra deve ser antes de tudo educada e sua educação 

deve apoiar-se no desenvolvimento da capacidade lógico-abstrata para decodificar 

instruções, calcular, programar e gerenciar processos”. (DRAIBE, 1993, p. 93). 

Segundo Draibe (1993), a nova tendência neoliberal de reestruturar 

os programas sociais é dada por intermédio de três propostas: da descentralização - 

vistas como modos de aumentar a eficiência e a eficácia do gasto. A privatização 

que tende a deslocar a produção e a distribuição dos bens e serviços públicos para 

outros setores, desresponsabilizando os governos de suas obrigações sociais e por 

fim a focalização que direciona o gasto social a programas e público-alvo, aos 

“comprovadamente pobres” (SOARES, 2003). A partir desta configuração, aponto 

Soares (2003, p. 12) que segue dizendo que: 

 

[...] a filantropia substitui o direito social. Os pobres substituem os cidadãos. 
A ajuda individual substitui a solidariedade coletiva. O emergencial e o 
provisório substituem o permanente. As microsoluções ad hoc substituem as 
políticas públicas. O local substitui o regional e o nacional. A universalidade 
- base do direito de cidadania torna-se um „bem‟ inalienável e se perde sob 



21 

 

a corrente neoliberal em que agora, se „prega‟ a focalização. Visto que o 
cidadão perde sua legitimidade, seus direitos naturais. 

 

Hoje, muito se debate acerca da inclusão escolar a alunos 

portadores de necessidades educativas especiais, isso é visivelmente percebido e 

expressado em documentos, leis, conferências nacionais e internacionais, os quais 

objetivam criar condições para que este intento venha a se findar. A intenção é 

louvável, sua retórica é bem tecida levando-nos a crer que realmente é possível 

vislumbrar uma educação que ampare e compreenda a todos, sem distinção. Há que 

ser lembrado, conforme já discutimos, que o neoliberalismo reconhece as 

individualidades e acreditamos que nesse sentido reforça a exclusão de segmentos 

específicos, focalizando o olhar e a atenção a setores excluídos. Para a 

responsabilização individual, assim como para encontrar as soluções, é o indivíduo e 

no indivíduo que as ações são focadas. 

Porém, na prática, a tal inclusão realmente acontece? Conseguindo 

efetivar com êxito as propostas e ações idealizadas e anunciadas nos mais diversos 

documentos? Em relação ao professorado, os mesmos têm uma preparação 

profissional adequada para atender estes alunos “especiais” nas salas regulares de 

ensino, e ainda, recebem um apoio/respaldo necessário no que tange aos desafios 

impostos com essas políticas? 

São tantas indagações passíveis de questionamentos que penso se 

é possível (re)incluir estes marginalizados os quais a própria sociedade encarregou-

se de “eliminar”. Não porque não são merecedores, ou capazes e sim pelo fato de 

serem vítimas de um sistema injusto, excludente, que prega um discurso dissonante 

com a realidade que ela mesma desenhou. 
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3 POLÍTICAS EDUCACIONAIS ANOS DE 1990 

 

 

No contexto atual de inclusão escolar, faz-se imperativo 

debruçarmos nos arcabouços teóricos que sustentam esse mote, com vistas a 

delinearmos os avanços conquistados (em uma conjuntura histórica), no que diz 

respeito às políticas educacionais, as pessoas portadoras de necessidades 

educativas especiais e sua inserção na escola regular de ensino. Contudo, não 

podemos deixar a criticidade de lado ao analisarmos todo o progresso alcançado, 

em face de um “olhar humanista” que tais políticas apresentam e se norteiam na 

atualidade. 

Nesse sentido, questões legais, políticas e sociais serão analisadas, 

com o objetivo de favorecer um panorama global dos discursos apresentados, 

principalmente, pós anos 1990, os quais se valem como imprescindíveis e 

justificáveis em meio à severa disparidade e exclusão culminada com o 

neoliberalismo. Assim também, analisar as políticas públicas concernentes à 

Educação Especial/Inclusiva que ao longo da história brasileira sofreram avanços e 

retrocessos, permitindo com que pessoas com deficiência fossem excluídas do seio 

social sendo muitas vezes privadas de seus direitos, dentre eles, o da educação. 

Entretanto, sabemos que a exclusão está longe de ser suprimida das 

sociedades atuais, pois sempre esteve presente na história da humanidade, 

provocando segregação, preconceito e menosprezo à diferença, aos portadores de 

deficiências, além da privação de seus direitos, principalmente no contexto descrito 

no primeiro capítulo desta pesquisa. 

Perante este cenário mundial, fortemente marcado pela 

desigualdade e pela privação de direitos mais basais, surgido em decorrência deste 

sistema econômico voraz contemporâneo, as camadas mais vulneráveis da 

população vêm sofrendo grandes impactos, ocasionando muitas vezes sua 

exclusão, sua vulnerabilidade social e consequentemente, sua marginalização. 

Neste quadro são alocados: as mulheres; as crianças; os pobres; as minorias, os 

deficientes, entre outros2, os quais são mais atingidos seja por sua fragilidade, por 

                                                 
2
 Não é de minha intenção discorrer acerca de cada grupo marginalizado, mas sim citá-los como 

parte constituinte das minorias desfavorecidas. 
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sua (in)capacidade3 ou, simplesmente, pelo esquecimento e abandono dos órgãos 

públicos. 

Recentemente, a discussão em torno da inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais em escolas regulares vem ganhando maior 

dimensão (a nível mundial) trazendo à tona a necessidade de repensar nesse 

alunado enquanto sujeito e acima de tudo, dotado de direitos, principalmente, no 

tocante à sua educação. Neste modo, a inclusão escolar tem como escopo promover 

a mobilização da sociedade para um novo olhar frente à diversidade humana, 

elegendo-a como um valor a ser assumido por todos, partindo do pressuposto de 

que a principal característica do ser humano é a pluralidade. 

Contudo, apenas inserir esses alunos “especiais” nas redes de 

ensino regular não justifica a ideologia inclusiva, pois quando falamos de inclusão 

entendemos como um processo no qual são criadas condições e possibilidades para 

que estas pessoas sejam inseridas na escola, na qual sejam respeitadas nas suas 

diferenças e singularidades, considerando suas necessidades de modo a promover 

e garantir uma educação - inclusiva - de qualidade. 

O termo qualidade pode vir a representar diferentes denotações 

dependendo do contexto e do ponto de vista como é analisado. Neste contexto, 

atribuo qualidade como sendo um valor a ser assumido devendo ser efetivado nas 

políticas inclusivas de modo a oferecer e, ao mesmo tempo, proporcionar uma 

educação que contemple todos os seus educandos, pois se trata de um princípio 

constitucional. 

Oferecer uma educação de qualidade implica em reconhecer seu 

alunado, garantindo um atendimento que beneficie seu processo educacional, 

dando-lhes oportunidades reais e significativas de aprendizagem. Para isso é 

necessária uma ação conjunta envolvendo pais, corpo docente, alunos, órgão 

públicos, esclarecendo essa importância, assim como reforçando que a qualidade 

permite ao aluno além do acesso sua permanência na escola. 

 

 

                                                 
3
 Diante do cenário capitalista, imperam-se argumentos em prol da eficiência, da eficácia e da 

produtividade. 
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3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

 

Numa perspectiva histórica e de acordo com o contexto social 

vigente de cada época, é possível traçar várias formas de manifestação da exclusão. 

Albuquerque (2007) destaca que, na antiguidade, leis eugênicas imperavam4, as 

quais eram aplicadas às pessoas que apresentavam alguma deficiência, e na 

maioria das vezes eram exterminadas. Assim, também, nas sociedades gregas e 

romanas, os indivíduos já nasciam determinados conforme suas castas/classes 

sociais, desta forma já nasciam senhores ou escravos. Na Idade Média, as rodas de 

expostos serviam para aquelas famílias/mulheres, as quais abandonavam crianças 

que não eram desejadas por motivos diversos. Essas práticas segregacionistas 

durante toda a história universal não se restringiam apenas aos direitos sociais mas 

também, ao direito ao saber. 

Para entendermos esse assunto, faz-se imperativo remontarmos a 

uma breve análise do contexto histórico das determinações políticas que 

possibilitaram o atendimento à pessoa com deficiência. 

No Brasil, o atendimento educacional à pessoa com deficiência já 

nasce marcado pela exclusão, de acordo com Mazzotta (apud ALBUQUERQUE, 

2007, p. 154), “até 1956, havia iniciativas oficiais e particulares, isoladas e 

específicas para cada tipo de necessidade especial”. Em 1854, fora criado o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos e, em 1857, o Imperial Instituto de Surdos Mudos. 

Também próximo a este período, iniciou-se o atendimento a pessoas com 

deficiência mental. (ALBUQUERQUE, 2007). 

Ainda de acordo com a autora, essas iniciativas estimularam outras, 

no entanto, o atendimento sempre ocorreu em espaços escolares segregados e 

específicos. Tão somente em 1946, é percebido o início do ensino integrado para 

cegos5. Em São Paulo, em 1931 e 1943, respectivamente, na Santa Casa de 

Misericórdia e Lar-Escola São Francisco, deficientes físicos passam também a ser 

atendidos. Essas instituições e outras nasceram de iniciativas particulares e oficiais, 

                                                 
4
 Como foi destacado por Albuquerque (2007, p. 154) “a aceitação dos sujeitos com diferenças 

explícitas sempre foi cautelosa. Pessoas com deficiência foram até consideradas doentes ou vítimas 
de castigo divino por erros cometidos pelos pais”. 
5
 Esta inclusão deu-se pelo motivo de que o Instituto Benjamim Constant, antigo Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, foi igualado a ginásio comum. Desta maneira atendendo e considerando agora estes 
alunos no colégio regular. (ALBUQUERQUE, 2007). 
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as quais foram sendo conveniadas com órgãos oficiais, como o INEP e as 

Secretarias de Educação. 

No ano de 1954, cria-se, no Rio de Janeiro, a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais, mais conhecido como, APAE, no ano de 1961, em São 

Paulo. 

No período entre 1957 a 1993, aponta Albuquerque (2007), uma 

grande mobilização a nível nacional que se expressou em campanhas, cujo intento 

era a promoção ao atendimento educacional para os excepcionais: surdos, cegos e 

deficientes mentais. 

Casagrande e Deitos (2004) apontam que: 

 

a Educação Especial, enquanto modalidade educacional, apareceu em 61, 
na Lei nº 4.024/61, que dedicou um capítulo à Educação de Excepcionais, e 
na Lei nº 5.692/71, que colocava a questão dos excepcionais como um caso 
do ensino regular. 

 

Porém, conforme dados da Revista Inclusão (DUTRA, 2008, p.10): 

 

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 as necessidade educacionais especiais e acaba reforçando o 
encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais. 

 

Percebe-se, a partir dos dois excertos, que há divergências em 

relação ao entendimento sobre as possibilidades da inclusão de atendimento a 

alunos portadores de necessidades educativas especiais no ensino regular a partir 

da referida legislação de ensino. Esse dado demonstra a polêmica que envolvia o 

assunto assim como respalda a continuidade da discussão sobre o tema, um dado 

que podemos verificar a partir do Decreto nº 72.425, de 1973 (BRASIL, 1973), que 

cria o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), com a finalidade de 

promover em todo o território nacional, a expansão e melhoria do atendimento aos 

excepcionais explicitando a continuidade das discussões. Este centro, por sua vez, 

foi transformado em 1986 na Secretaria de Educação Especial, e foi extinto em 

1990. Neste momento as atribuições relativas à educação especial, ficaram a cargo 

da Secretaria Nacional de Educação Básica – SENEB. Entretanto no ano de 1992, a 

SEESP ressurge, porém subordinada ao Ministério da Educação e do Desporto. 
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(ALBUQUERQUE, 2007). 

A atual Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, 9.394/96 

(BRASIL, 1996), preconiza em seu artigo 3º que o ensino será provido com base nos 

seguintes princípios: “igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; [...] respeito à liberdade e apreço à tolerância; [...] garantia de padrão de 

qualidade; [...]”. 

Em seu capítulo V, art. 58, no que diz respeito à Educação Especial, 

é considerada como “modalidade de educação escolar, oferecida, 

preferencialmente, na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais”. (BRASIL, 1996). 

Conforme a LDB, fica assegurado aos educandos com necessidades 

especiais: 

 

Art. 59 [...] I- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades; 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. (BRASIL, 1996). 

 

Seguindo o processo de mudança, as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001 prevêem 

no seu artigo 2º que: 

 

os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (BRASIL, 2001). 

 

E entendem por educação especial: 

 

Art. 3° - [...] modalidade da educação escolar, entende-se um processo 
educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 
serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para 
apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 
serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e 
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promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 
apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e 
modalidades da educação básica (BRASIL, 2001). 

 

Ainda de acordo com as Diretrizes em seu art. 5º, 

 

consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os 
que, durante o processo educacional, apresentarem: I- dificuldades 
acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 
curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas não vinculadas a 
uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a condições, 
disfunções, limitações ou deficiências; II– dificuldades de comunicação e 
sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de 
linguagens e códigos aplicáveis; III- altas habilidades/superdotação, grande 
facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos e atitudes. (BRASIL, 2001). 

 

Contudo há de ser destacado que esta pesquisa tem como objetivo 

analisar e apenas focalizar quanto ao atendimento educacional aos alunos 

portadores de necessidades educativas especiais, compreendidos no exposto 

acima, como grupo “b”. Mesmo considerando relevante a discussão e a atenção aos 

dois grupos de alunos envolvidos. 

Seguindo a ideia, a educação destinada à alunos portadores de 

necessidades educativas especiais, seu atendimento principiou-se pautado de forma 

segregada, em que aos poucos foi se delineando e culminando na Educação 

Inclusiva. Tal feito fora resultante de vários fatores que incidiram no decorrer deste 

processo: visão de mundo, de homem, de sociedade, entre outros fatores. 

Sobretudo, e a partir das duas últimas décadas, a Educação Inclusiva vem 

ganhando mais visibilidade e atenção, sendo fomentada com a Declaração de 

Salamanca em 1994 (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994), a qual vem reafirmar 

os preceitos intitulados na Declaração de Jomtien, 1990 (WCEFA, 1990). 

A Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em 1990, 

em Jomtien (Tailândia), financiada por Organismos Internacionais, sendo 

direcionada, principalmente, para os países mais populosos (pobres) do mundo, os 

quais apresentam grandes dificuldades em prover o direito à educação. 

Os princípios motivadores para a realização da referida conferência, 

tanto econômicas como educacionais, são apresentadas no preâmbulo do 

documento. No qual evidenciam que apesar de passados mais de quarenta anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento esse que afirma que “toda 
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pessoa tem direito à educação”, na realidade a educação ainda não é de acesso 

universal. Dados apontam um grande contingente de crianças, principalmente 

meninas, que não têm acesso ao ensino primário, e 960 milhões de adultos são 

analfabetos, dos quais dois terços são mulheres. 

Atrelado a isso, o analfabetismo funcional vem se tornando um 

problema significativo em países industrializados ou em desenvolvimento, assim 

como a falta de acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e 

tecnologias. Somando a esses dados outros problemas surgidos da década de 1980 

tais como: a dívida de muitos países; aumento, significativo, da população; as 

diferenças econômicas entre nações e violência, impediram, embora o esforço, o 

avanço da educação básica em países poucos desenvolvidos. 

Diante deste exposto, o documento vem proclamar a necessidade 

de se universalizar a educação, reconhecendo-a como viável e proporcionadora de 

um mundo mais seguro, mais saudável e tolerante ao mesmo tempo favorecendo o 

progresso social, econômico, mediante uma educação de melhor qualidade. 

Ainda acerca deste documento, os objetivos são expressos em dez 

artigos os quais serão brevemente elucidados. Em seu artigo terceiro a 

 

educação básica deve ser proporcionada à todas as crianças, jovens e 
adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, 
bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. (WCEFA, 
1990, p. 03). 

 

Ainda sinalizam que, 

 

as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. 
(WCEFA, 1990, p. 03). 

 

Em uma mesma perspectiva inclusiva, porém focalizada nos 

portadores de necessidades educativas especiais, a Declaração de Salamanca 

(1994) surge como um documento internacional expressivo, representado por 88 

governos e 25 organizações internacionais, ao qual vêm tratar acerca dos princípios, 

políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Trata-se de uma 

resolução das Nações Unidas a que vem somar, junto à Declaração de Jomtien, 

propondo uma educação para todos, indistintamente. Assim como promover a 
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equalização de oportunidades para as pessoas portadoras de deficiências, com 

vistas de possibilitar as mesmas, sua inclusão e permanência nos espaços de 

ensino regular, desta forma afirmando e garantindo-lhes um direito inalienável que é 

o da educação6. 

Neste sentido, este documento vem reclamar aos Estados que 

assegurem que a educação de pessoas portadoras de deficiências seja parte 

integrante do sistema educacional, como também para nortear os governos e os 

responsáveis pelos sistemas educacionais, quanto às políticas para a Educação 

Especial. 

Esta vem reforçar, sob o “alicerce” de “educação para todos” o 

direito à educação para as pessoas com necessidades educativas especiais dentro 

das redes regulares de ensino, no qual estas “deveriam acomodar todas as crianças 

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

lingüísticas ou outras” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 03). 

A mesma Declaração vem empregando o termo “necessidades 

educacionais especiais” para referir-se a: “todas aquelas crianças ou jovens cujas 

necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou 

dificuldades de aprendizagem”. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 03). 

Seguindo esta ideia, o documento salienta que muitas delas, 

apresentam ou podem vir a apresentar dificuldades de aprendizagem em algum 

momento da sua vida escolar. Neste sentido a escola inclusiva possibilitará uma 

aprendizagem conjunta, onde todos possam aprender uns com os outros, 

valorizando e respeitando suas diferenças e suas dificuldades, com vistas de 

promover uma sociedade menos discriminatória e mais inclusiva aberta às 

diferenças, sejam elas quais forem. 

Ainda destaca que as escolas inclusivas devam reconhecer e 

responder às necessidades diversas de seu alunado, promovendo-lhes um ensino 

de qualidade por meio de um currículo diversificado e da formação adequada de 

seus profissionais. 

Suas recomendações e propostas partem dos seguintes princípios: 

 

                                                 
6
 Observo que é de grande importância para a educação inclusiva a garantia de uma educação de 

qualidade, uma questão que está presente na Declaração de Jomtien e que também é princípio 
conforme a Constituição Brasileira. 
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 Independente das diferenças individuais, a educação é direito de 

todos;  

 Toda criança que possui dificuldade de “aprendizagem” pode ser 

considerada com necessidades educativas especiais; 

 A escola deve adaptar–se às especificidades dos alunos, e não 

ao contrário. 

 

É basal destacar que a Declaração de Salamanca refletiu em 

mudanças significativas no que tange à concepção de educação, na compreensão 

da escola pública e da função social que ela exerce na sociedade contemporânea. 

No Brasil, a LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), assim como o Plano Nacional de 

Educação para os decênios de 2001-2010 e 2011-2020 (BRASIL, 2011) e as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Resolução 

CNE/SEB nº. 02/01) (BRASIL, 2001) incorporaram e se respaldaram sob os 

princípios e orientações do referido documento. 

Ressaltamos que o Plano Nacional da Educação, no período de 

2001 a 2010, no que diz respeito à Educação Especial, estabelece objetivos e metas 

a serem cumpridos, os quais são respaldados nas propostas inclusivas de 

educação. Para tal promoção, convoca e responsabiliza a União, os Estados e 

Distrito Federal e os Municípios a agirem unidos, para que estas pessoas sejam 

asseguradas quanto aos seus direitos educacionais. Constam em seus objetivos 

aspectos relacionados à formação do professorado e ao financiamento e gestão 

para que a Educação Especial, enquanto modalidade de ensino, seja realizada. 

Totalizada em 28 determinações, somente algumas serão citadas: 

 

1-organizar, em todos os Municípios e em parceria com as áreas de saúde e 
assistência, programas destinados a ampliar a oferta da estimulação 
precoce (interação educativa adequada) para as crianças com 
necessidades educacionais especiais, em instituições especializadas ou 
regulares de educação infantil, especialmente creches; 2-Estabelecer a 
permanente revisão e adequação às exigências de uma política de 
desenvolvimento nacional e regional, dos cursos básicos, técnicos e 
superiores da educação profissional, observadas as ofertas do mercado de 
trabalho, em colaboração com empresários e trabalhadores nas próprias 
escolas e em todos os níveis de governo; [...] 5-Generalizar, em dez anos, o 
atendimento dos alunos com necessidades especiais na educação infantil e 
no ensino fundamental, inclusive através de consórcios entre Municípios, 
quando necessário, provendo, nestes casos, o transporte escolar; [...] 12-
Em coerência com as metas nº 2, 3 e 4, da educação infantil e metas nº 4.d, 
5 e 6, do ensino fundamental: a) estabelecer, no primeiro ano de vigência 

http://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem/
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deste plano, os padrões mínimos de infra-estrutura das escolas para o 
recebimento dos alunos especiais; b) a partir da vigência dos novos 
padrões, somente autorizar a construção de prédios escolares, públicos ou 
privados, em conformidade aos já definidos requisitos de infra-estrutura para 
atendimento dos alunos especiais; c) adaptar, em cinco anos, os prédios 
escolares existentes, segundo aqueles padrões [...]. (BRASIL, 2001, p. 88-
89). 

 

Já no Plano Nacional de Educação em aprovação para o decênio 

2011-2020 consta que são suas diretrizes, previstas no art. 2º a: 

 

[...] II- universalização do atendimento escolar; III- superação das 
desigualdades educacionais; IV– melhoria da qualidade do ensino; V- 
difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão 
democrática da educação. (BRASIL, 2010, p. 19). 

 

Como meta prevê: 

 

universalizar, para a população de quatro a dezessete anos, o atendimento 
escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de 
ensino. (BRASIL, 2010, p. 27). 

 

Para seu cumprimento ficam estabelecidas estratégias que 

consistem em: 

 

4.1 Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb, as matrículas dos estudantes da educação regular da 
rede pública que recebem atendimento educacional especializado 
complementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação 
básica regular; 4.2 Implantar salas de recursos multifuncionais e fomentar a 
formação continuada de professores para o atendimento educacional 
especializado complementar, nas escolas urbanas e rurais; 4.3 Ampliar a 
oferta do atendimento educacional especializado complementar aos 
estudantes matriculados na rede pública de ensino regular; 4.4 Manter e 
aprofundar programa nacional de acessibilidade nas escolas públicas para 
adequação arquitetônica, oferta de transporte acessível, disponibilização de 
material didático acessível e recursos de tecnologia assistiva, e oferta da 
educação bilíngue em língua portuguesa e Língua Brasileira de sinais - 
LIBRAS; 4.5 Fomentar a educação inclusiva, promovendo a articulação 
entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado 
complementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria 
escola ou em instituições especializadas; 4.6 Fortalecer o acompanhamento 
e o monitoramento do acesso à escola por parte dos beneficiários do 
benefício de prestação continuada, de maneira a garantir a ampliação do 
atendimento aos estudantes com deficiência na rede pública regular de 
ensino. (BRASIL, 2010, p. 27-28). 

 

Muitas alterações já aconteceram na legislação do nosso país, isso 
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é inegável, decorridas pela falta de compreensão e reconhecimento deste grupo 

quanto à educação a eles destinada. 

Hoje, o Brasil é considerado uma nação que possui o maior avanço 

em sua legislação, porém sabemos que só as leis não são suficientes o bastante 

para que a inclusão realmente aconteça. Somente na prática e em sua reflexão que 

poderá a vir se efetivar os intentos propostos. Neste sentido, as políticas 

educacionais, voltadas para esta modalidade de ensino, são necessárias, pois são 

norteadoras de uma proposta inclusiva, prevendo ações que objetivam garantir e 

contemplar estes educandos na sua inclusão escolar. 

Ressaltamos, ainda, que o esforço em promover tal projeto consiste 

em uma ação conjunta, que por sua vez, torna-se imprescindível e enriquecedora, 

cabendo o envolvimento e a participação de pais, alunos, corpo docente e órgãos 

públicos, unidos, na busca e na melhoria deste ideário inclusivo. 

Levando em consideração o atendimento educacional voltado para 

alunos especiais no Brasil, é visivelmente percebido desde o seu surgimento uma 

educação não atenta ao seu alunado e nas suas especificidades, quanto menos em 

seu reconhecimento enquanto pessoa, pois, a estigma de inábil, defeituoso, 

inteligível estabelece ao portador de deficiência(s) uma condição que a sociedade já 

o pré-determinada como desacreditado. Neste sentido seu “processo educativo” 

muitas vezes se deu de forma assistencialista, visando apenas seus cuidados. 

Com este modelo econômico imperioso o nível de desigualdade se 

alargou, como foi destacado no primeiro capítulo deste trabalho, permitindo que 

camadas mais vulneráveis da população se encontrassem ao abandono e à 

exclusão, principalmente quanto à seu direito e acesso à educação. A partir desta 

problemática o “mundo” se vê obrigado a repensar em novas formas e possibilidades 

de inclusão promovendo assim um discurso inclusivo e democrático contemplando e 

reconhecendo a todos como iguais em seus direitos perante a sociedade, colocando 

que a educação não é como um privilégio de alguns, mas sim um direito, portanto 

destinado a todos. 

Reiteramos ao dizer que leis apenas não bastam, pois não legitima e 

garante de fato uma educação inclusiva, todavia é um significativo passo. Entretanto 

é preciso ir além, é em seu cotidiano como no seu pensar que as dificuldades 

apresentadas, as dúvidas surgidas, os obstáculos impostos, tornar-se-ão bases de 

novas reflexões e norteadoras de novas práticas e saberes. Devendo, sempre, 
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superar as lacunas presentes que estão longe de ser suprimidas, pois entendemos 

que a educação e seus atores não são componentes estáticos deste processo, 

obrigando desta forma o seu contínuo repensar, propondo novas mudanças 

qualitativas respaldadas na bandeira levantada, que prega uma educação inclusiva. 

Contudo, há de ser mencionado, que as escolas regulares no 

contexto atual, no que diz respeito aos recursos físicos, quanto humanos, ainda não 

estão preparadas para atender estes alunos, resguardando seus direitos e seu 

atendimento pleno, como é previsto nas diretrizes. 

Neste sentido, o caminhar em busca de educação inclusiva na 

prática continua, mesmo que a passos curtos, no entanto, já alcançamos muitas 

conquistas, como o reconhecimento destes alunos e o seu direito à educação. 
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ALGUMAS REFLEXÕES PARA SINTETIZAR ESSA ANÁLISE 

 

 

As políticas educacionais inclusivas surgem como forma de atenuar 

as desigualdades existentes, permitidas com o advento de um modelo econômico e 

social imperioso, o neoliberalismo. 

O neoliberalismo promove exclusão social em larga escala, pois seu 

postulado parte do princípio, de que para conseguir um governo forte, faz-se 

necessário manter um estado mínimo, devendo assim, diminuir significativamente, a 

intervenção do Estado na economia. Temos como resultante deste processo, um 

aumento expressivo da pobreza e da exclusão, pois o anunciado crescimento 

econômico não se reflete em melhorias nas condições de vida da população. Áreas, 

como a saúde e a educação são fortemente afetadas, as quais também passam por 

ajustes estruturais que são firmadas e consonantes com a ideologia neoliberal. 

Vimos como consequência, o esquecimento e a banalização da 

educação destinada aos deficientes, que historicamente, se deu de forma 

excludente, não proporcionando na prática uma educação efetiva que se 

preocupasse com o seu desenvolvimento, com suas necessidades e 

especificidades, levando-nos a conjecturar que nunca o deficiente foi reconhecido 

enquanto sujeito social.   

A partir da breve análise sobre a legislação que objetiva desenvolver 

a inclusão, é visível perceber, que ao longo história da Educação Especial no Brasil, 

seu atendimento evidencia um descaso e, até mesmo a falta de reconhecimento 

destes alunos, quanto às suas possibilidades no processo educativo. Diante disso e 

do meu interesse pela educação especial, considerei relevante, desenvolver um 

trabalho que contemplasse a educação destinada aos deficientes em uma 

perspectiva histórica (mesmo que brevemente), levando-nos até aos dias atuais 

onde se prega uma educação inclusiva. 

No decorrer deste processo de reflexão sobre a inclusão, 

compreendi que tais políticas inclusivas, não surgem como benesse a este grupo, 

mas sim a partir de uma necessidade imediata para atenuar as desigualdades 

provocadas pelo sistema neoliberal. 

Hoje no Brasil, percebemos um avanço no que tange a educação 

destinada a este alunado, decorrente às mudanças legislativas que propiciaram esta 
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inclusão, as quais foram desencadeadas e respaldadas, principalmente, a partir da 

Declaração de Salamanca. Documente este, que sustenta a inclusão e reforça o 

atendimento educacional do deficiente no espaço regular de ensino, ao mesmo 

tempo norteia ações e medidas a serem desenvolvidas para que de forma exitosa, 

se efetive uma educação inclusiva, contemplando, verdadeiramente, estes alunos 

portadores de deficiências em sua vida escolar. Reconhecemos a relevância deste 

documento, no entanto, somente ele não garante (na prática) que esta educação tão 

proclamada seja de fato assumida e vivenciada, é fundamental a união de todos os 

envolvidos (pais, professores, alunos, comunidade escolar, entre outros) para que se 

promova e efetive este intento. Mais importante que a inserção deste alunado em 

escolas regulares, é o atendimento educacional que o mesmo terá, deste modo, a 

priori, é imprescindível destacar quão fundamental é o reconhecimento de cada 

educando enquanto sujeito dotado de possibilidades e de saberes, para que então 

se possa desenvolver um trabalho educativo respeitoso à diversidade e profícuo. 

Neste sentido, é basilar destacar as conquistas alcançadas, embora, 

reconhecendo o viés paliativo presente nas leis e ações que o Estado oferta para 

alunos portadores de necessidades educativas especiais. Contudo, os estudos, as 

problemáticas estão longe de serem findados, buscando dia a dia e a cada desafio 

superá-las. 

Sabemos que estamos longe de uma educação inclusiva, a qual é 

pregada a partir dos discursos apresentados, assim como nas leis que a garantem. 

Apesar disso não podemos deixar de ter esperanças de tal intento ser efetivamente 

concretizado. Para isso, a perseverança, a constante reflexão e, uma prática que 

não seja dicotomizada, tornam-se indispensáveis para este alcance. Deste modo 

acreditamos que a leitura deste trabalho possa contribuir aos profissionais da área 

educacional, como respaldo e norteador de uma educação que promova, de fato, 

uma educação democrática, inclusiva e respeitosa às diferenças. 

Atrelado a isso faz-se indispensável o despertar para uma nova 

consciência, consciência esta, que reconheça a diferença presente entre grupos e 

indivíduos, na qual a diversidade vem a somar, proporcionando um enriquecimento 

entre todos os envolvidos. 
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