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RESUMO 
 
A partir de sua concepção como direito social, a educação 
segue um novo direcionamento e volta-se à perspectiva da 
inclusão da pessoa com deficiência no ensino regular. Este 
trabalho tem como objetivo analisar a educação enquanto 
direito social e o processo de inclusão da pessoa com 
deficiência na escola regular. Parte-se da compreensão de que 
a pessoa com deficiência tem a capacidade de conviver, de 
interagir em sociedade como os demais, é uma pessoa de 
direitos que precisa ser vista como cidadã e ter suas 
necessidades atendidas. 
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Direito Social. Ensino 
Regular. 
 
ABSTRACT 
 
From its inception as a social right, education follows a new 
direction and back to the perspective of inclusion of people with 
disabilities in mainstream education. This work aims to analyze 
education as a social right and the process of inclusion of 
people with disabilities in regular schools. It starts with the 
understanding that the disabled person is able to live, to interact 
in society as the others, is a person's rights must be seen as a 
citizen and have their needs met. 
 
Keywords: Inclusive Education. Social Law. Regular 
education. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de desenvolvimento da 

Política Nacional de Educação Inclusiva no Brasil nas últimas décadas, tendo como 

fundamentação o relatório apresentado pelo UNICEF sobre as Situações da Infância e da 

Adolescência de 2009 - o direito de aprender: Potencializar avanços e reduzir 

desigualdades, assim também como os últimos censos educacionais apresentados pelo 

Inep.A efetivação da educação inclusiva, em termos quantitativos, pode ser acompanhada a 

partir dos censos brasileiros da educação nacional, onde o Brasil apresenta resultados de 

significativos investimentos e da implantação de políticas públicas mais eficazes nos últimos 

15 anos. 

Este estudo é de caráter qualitativo, mas considera também dados quantitativos 

acerca da política da educação inclusiva no Brasil. Utilizou-se de pesquisas bibliográficas, 

tomando como referências livros, artigos, legislações e estatísticas no âmbito da educação, 

em especial a inclusiva, objetivando evidenciar as discussões, as ações e os desafios no 

contexto da luta pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência no âmbito escolar. 

Os dados apresentados pelos censos educacionais brasileiros demonstram que 

o Brasil tem seguido um caminho mais inclusivo, no entanto, os esforços dos idealizadores 

dessa política se limitam á aspectos poucos relevantes para a idealização de uma educação 

inclusiva de fato perante a sociedade brasileira, no que tange a qualidade dos serviços que 

vem sendo ofertados. 

A partir dos dados obtidos e analisados, verifica-se que a educação brasileira 

segue um caminho para a sua universalização, no entanto, essa perspectiva está 

relacionada a vários fatores, sejam eles políticos, econômicos e sociais. O que se exige da 

Política Nacional de Educação na perspectiva da Educação Inclusiva é um planejamento 

técnico e ético que atendam às reais necessidades da sociedade.  

Analisar o direito a educação na perspectiva da inclusão exige uma 

compreensão de fatores que possibilitam a sua garantia e efetivação perante a sociedade. 

No contexto atual a educação inclusiva se apresenta como desafio possível de ser 

superado, entretanto, essa superação exige um processo contínuo de reformas e o 

surgimento de novas ideias transformadoras. 

 

 

 

 



 

 

                  

2. A POLÍTICA EDUCACIONAL VOLTADA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA NO 

BRASIL NO PARAMETRO DOS ULTIMOS CENSOS EDUCACIONAIS 

 

Os caminhos traçados pela Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva são desafiadores e apontam que existem diferentes 

ideias relacionadas aos paradigmas da educação inclusiva. A referida Política privilegia o 

entendimento dos processos educacionais na perspectiva do ensino se tornar universal, 

onde a escola seja um espaço que acolha a todos, representando um avanço no 

desenvolvimento conceitual da educação. 

A busca da educação para todos está relacionada aos esforços das Nações 

Unidas demonstrados em conferências na década de noventa. Aqui, mais uma vez, é 

evidenciada ideia de que a aspectos quantitativos não respondem aos aspectos qualitativos, 

os quais são representados pela qualidade do ensino ofertado a essas crianças, a estrutura 

física da escola, a formação do docente e a metodologia adequada para o desenvolvimento 

do processo de aprendizagem desses alunos.  

Assim, a efetivação do direito à educação não se limita apenas a sua 

universalização como fator principal na possibilidade do acesso a escola, tem-se ainda 

aspectos que precisam ser estudados, como a permanência na escola, o abandono escolar 

e as taxas de reprovação, pois as crianças têm o direito de estar matriculada, de 

permanecer na escola, de concluir todo o processo de aprendizagem, e ser atendida em 

suas particularidades. 

O UNICEF (2009) apresenta aspectos que fundamentam a garantia da qualidade 

da educação, sendo a educação integral, que se demonstra como estratégia fundamental 

para reduzir a desigualdade social, contextualizada, pois considera a realidade das pessoas, 

bem como as relações sociais onde se desenvolve as práticas educativas, e 

individualizadas, onde se reconhece cada criança como um sujeito do processo de 

aprendizagem, reconhecendo sua cultura e possibilidades e apoiando-os no enfrentamento 

de seus desafios. 

O relatório demonstra que grandes investimentos têm sido realizados desde a 

década de 90, tendo por objetivo a ampliação do acesso à educação, o que mostra que o 

país está próximo de uma universalização do ensino fundamental. De acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de 2007, 97,6% das crianças entre 7 e 14 anos, faixa que se concentra a 

obrigatoriedade do ensino fundamental, estão na escola, o que corresponde a cerca de 27 

milhões de estudantes, como demonstra a tabela a seguir. 



 

 

                  

Tabela 1- O cenário brasileiro em 

2007  
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 

Amostra de Domicílios 2007. Taxa de escolarização por região, sexo e grupos de idade. 

Percebe-se, assim, que o aspecto da obrigatoriedade do ensino é o fator que 

guia o avanço do ensino no Brasil, fazendo com que pais e responsáveis assumam o 

compromisso com a educação dos filhos e que o Estado brasileiro assegure estruturas 

escolares e vagas. Comparativamente, a faixa etária de 4 a 17 anos, correspondente ao 

ensino fundamental, em relação às outras modalidades de ensino, possui índices muito 

superiores, havendo uma redução no índice de cobertura nos demais níveis. Isso demonstra 

a fragilidade dos programas educacionais voltados para as crianças na primeira idade assim 

como para jovens e adultos, cuja obrigatoriedade do ensino não é um fator determinante.  

 

Tabela 2- Taxa de frequência líquida por idade etária- De 1992 a 2007, a evolução foi 

significativa (em %)² 

 

Fonte: Microdados da Pnad (IBGE). 

 



 

 

                  

De acordo com os dados apresentados, o Brasil caminha em direção à 

universalização do ensino, trazendo em sua trajetória histórica um avanço que se demonstra 

ser favorável ao aspecto quantitativo. É notável uma evolução no número de matrículas no 

período de 1992 a 2007, tendo como fator fundamental para esse desenvolvimento a 

obrigatoriedade do ensino. Com o aumento de matrículas verifica-se, ainda, uma queda no 

índice de analfabetismo no Brasil. Essa redução do analfabetismo tem se mantido entre os 

grupos dos mais jovens, que são foco de programas educacionais oficiais. Segundo o Pnad, 

a taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais foi de 10% em 2007, o que em 

2006 representava 10,4%. Em relação à faixa etária, a menor taxa de analfabetismo ficou 

com o grupo de 15 a 17 anos, 1,7% e a maior, de 12,5%, entre pessoas com 25 anos ou 

mais (UNICEF, 2009). 

O grande desafio do Brasil, como já pontuado anteriormente, não está 

relacionado apenas à universalização do acesso, mas à permanência do educando na 

escola e ao índice de reprovação. Mesmo que os números demonstrados nos censos 

educacionais analisados sejam otimistas com a diminuição do analfabetismo brasileiro, 

ainda há um número significativo de crianças fora das escolas, segundo dados da Pnad de 

2007.  

Em relação às crianças com deficiência, o desafio se mostra mais complexo e 

com um nível de desigualdade mais elevado, pois são enfrentados problemas de 

discriminação e exclusão. Mesmo o acesso escolar sendo um direito garantido pelo Estado, 

ainda há obstáculos físicos e sociais a serem enfrentados para que se tenha um acesso 

pleno ao ensino pela pessoa com deficiência, como prevê a Constituição Federal de 1988 e 

os demais documentos legais norteadores da política educacional brasileira (BRASIL, 1988). 

 

Tabela 3- Evolução nas escolas especializadas e nas escolas regulares 

Fonte
: MEC/Inep (Censo Escolar). 

 



 

 

                  

E, ainda, fazendo uma referência aos anos de 1998 a 2007, percebe-se um 

avanço significativo nas matrículas em escolas especializadas e classes comuns, assim 

também como em escolas regulares, como demonstra o censo. Esse avanço é resultado da 

perspectiva adotada pela política pública no sentindo de tornar a escola brasileira mais 

inclusiva.  

 
Tabela 4- Matrículas na Educação Especial/ Por etapa, modalidade de ensino, em 2007. 

Font

e: Mec/ Inep (Censo Escolar/2007) Educação de Jovens e Adultos. 

 
Os dados apresentados na tabela acima demonstram o avanço no que se refere 

ao acesso da pessoa com deficiência à escola, porém, na perspectiva de escolas regulares 

e de classes especiais. Em relação à inclusão das pessoas com deficiência em escolas 

regulares, os dados do Censo revelam um baixo quantitativo de educando com deficiência 

no ensino médio, educação profissional e ensino superior. Havendo maior número na EJA 

Presencial, o que indica que grande parte das pessoas com deficiência possui distorção 

idade-série que as levam a buscar a EJA. 

Nesse sentido, dados do Censo Escolar 2007 apresentam as dificuldades do 

progresso da criança com deficiência nos níveis escolares, enquanto 70,8% cursam o 

Ensino Fundamental, 2,5% estão no ensino médio. Assim, o processo de inclusão da 

pessoa com deficiência em níveis mais elevados de escolarização, na escola comum, se 

apresenta pouco visível nesse avanço da universalização da educação.   

Cabe destacar, ainda, outro fator nesse contexto, que é a formação profissional. 

Entre os professores do ensino especial, como afirma o Censo Escolar de 2007, 77,8 % 

declarou ter curso específico na área. Portanto, é preciso refletir sobre esses aspectos 

levantados pelo censo escolar de 2007, no que se refere não somente à permanência do 



 

 

                  

educando com deficiência na escola regular e seu aprendizado, mas também sobre a 

estrutura que essas escolas estão oferecendo para acolher esses alunos, a metodologia 

adotada e a formação dos profissionais que as compõe. 

 
Tabela 5- Estabelecimentos e matrículas de Educação Básica, etapa e modalidade, Brasil- 

2008 e 2009. 

 

Fonte: MEC/Inep. Deep. 

 

Fazendo uma análise dos dados apresentados pelo INEP no Censo de 2008 e 

2009, percebe-se a diminuição de 21% da matrícula na Educação Especial, sendo atribuída 

a essa porcentagem uma explicação confusa que diz respeito ao fato de a equipe técnica ter 

verificado que a queda pode ser atribuída a um ajuste nas informações decorrentes da 

melhoria conceitual e metodológica de instrumentos de dados coletados, como o 

detalhamento do tipo de deficiência apresentada pelo educando e a não possibilidade de 

inclusão de educandos com deficiência sem escolarização, que recebem apenas 

atendimento educacional especializado (BRASIL, 2009). 

O referido Censo apresenta também alguns aspectos que contribuem para a 

redução no número de matrículas, a citar o fato de que a maioria das escolas não está 

preparada para atender às necessidades dos educandos com deficiência, alegando falta de 

disponibilidade ampla de recursos como o acesso a um banheiro adaptado. Isso demonstra 

que ainda há muito a ser feito para que haja a universalização de recursos para que esse 

educando seja incluso em uma escola regular. 

Prosseguindo com a análise de dados que permite perceber a situação da 

educação no Brasil, destacando-se a educação especial, o Censo de 2009 e de 2010 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP traz um dos mais relevantes e abrangentes levantamentos estatístico sobre a 



 

 

                  

Educação Básica no país e revela um avanço no número de matrículas, como será 

mostrado a seguir (BRASIL, 2009). 

 

 

Tabela 6- Número de matrículas de Educação Básica por etapas e modalidades de Ensino 
segundo a dependência administrativa- Brasil, 2010. 

Font

e: MEC/Inep. Deep. 

 

Em relação ao Censo de 2010, há um avanço nas matrículas, sendo 218.271 em 

classes especiais e 484.332 em classes comuns, com destaque na modalidade de ensino 

estadual, que teve um maior progresso. A educação especial, como demonstra a tabela, 

segue um avanço no número de matrículas, sendo de 10% em 2010, no EJA o aumento foi 

de 25%. Nas classes especiais e nas escolas exclusivas houve diminuição de 14% no 

número de alunos, o que representa o triunfo da política de inclusão na educação básica 

brasileira. No que se refere à matrícula em escolas públicas, ha um aumento de 75,8%, 

enquanto nas escolas privadas o índice foi de 24,2%, o que demonstra a efetivação da 

educação inclusiva e do empenho das redes de ensino em organizar uma política universal 

e acessível às pessoas com deficiência (BRASIL, 2010). 

Embora os dados tenham apresentado um avanço na educação brasileira em 

relação às matrículas em classes especiais, as garantias sociais e educacionais de 

participação democrática da pessoa com deficiência nas esferas sociais, mesmo sendo 

garantido por diversas legislações, têm sido pouco efetivadas. A grande maioria das 

pessoas com deficiência ainda se encontram impossibilitadas de acessar espaços, sejam 

eles públicos ou privados, o que caracteriza a exclusão social. Em relação ao ensino, essas 



 

 

                  

pessoas ainda encontram dificuldades no processo de aprendizagem, tendo como 

consequência a evasão escolar. 

A partir da década de 90, com as mudanças na LDB (MEC 1996) e uma 

evolução nas políticas públicas no que se refere aos direitos da pessoa com deficiência à 

educação, os dados ainda são insuficientes em relação à escolarização. De acordo com 

Ferreira; Glat (2003, p. 10): 

 
Na área de Educação e, especificamente, das pessoas com 
necessidades educacionais especiais, a legislação existente 
representou, sem dúvida, um avanço importantíssimo, emboraa 
realidade esteja ainda muito aquém dos anseios da sociedade que 
almeja uma vidamais digna e justa para estas crianças, jovens e 
adultos. Nesse sentido, a busca de uma parceria com o Ministério 
Público, sem dúvida, constitui extraordinária importância para a 
efetivação dos mecanismos legais, de modo a concretizar o direito à 
educação, a partirde uma perspectiva de cooperação do Poder 
Executivo com os ‘Guardiões daConstituição e das leis. 
 

  A Política de Educação Especial, na perspectiva de Educação Inclusiva, tem 

sido significativamente importante no desenvolvimento da educação brasileira. No tocante 

aos direitos da pessoa com deficiência, a educação é um direito garantido por leis e cabe ao 

Estado legitimá-la e garanti-la.  A realidade da sociedade brasileira atualmente exige mais 

esforços de esferas governamentais para a garantia de que esse direito seja realmente 

efetivado e para que a visão de sociedade democrática seja alcançada. As políticas seriam 

suficientes se fossem executadas como determina a lei, se houvesse de fato um 

comprometimento com os objetivos escritos. A ineficiência das legislações na garantia de 

direitos provoca um descrédito pelas pessoas que a requisitam, como afirma Ferreira; Glat 

(2003, p. 12): 

 
É exatamente no campo da prática das políticas que se dão as 
grandes jogadas de interesses outros, verdadeiros canais da 
desconfiguração dos projetos, principalmente pelos desvios de seus 
objetivos. Analisando-se a série histórica das estatísticas da 
educação brasileira constatamos que, apesar de tudo o que se diz, o 
que se escreve o que se faz e o que se desfaz a situação [da 
educação em geral] não apresenta os indicadores que desejaríamos: 
seja para o alunado dito "normal" ou para aqueles com diferenças 
significativas. Os desacertos no sistema educacional brasileiro, a 
despeito de tantas reformas constituem a raiz central de muitos de 
nossos problemas sociais: o baixo nível de escolaridade, defasagem 
na profissionalização, o desrespeito à Lei, a não politização, a 
politização equivocada, a corrupção de grandes e pequenos, o tráfico 
da droga, a violência, a impunidade do crime. 

 



 

 

                  

O campo da educação é permeado por distintos interesses dos atores que o 

compõe. E os interesses, em especial daqueles que se encontram no campo da gestão e do 

financiamento das políticas, muitas vezes comprometem os resultados demonstrados pelo 

que é realizado no campo da prática.Como já foi analisado, o percurso histórico da 

educação no Brasil no campo da prática das políticas tem se revelado cheio de fragilidades, 

os objetivos planejados são executados, na maioria das vezes, sem um comprometimento 

ético, seja para as pessoas com deficiência ou para aquelas tidas como normais. Os 

serviços oferecidos têm se demonstrado limitados, não respondendo às demandas 

apresentadas pela sociedade. E os desacertos na educação, como destaca Ferreira; Glat 

(2003), traz como consequência os mais graves problemas visíveis atualmente no ensino. 

A Inclusão é um processo contínuo capaz de aumentar a participação de todos 

os educando no currículo escolar e reduzir a exclusão social que envolve todos que estão 

inseridos no espaço escolar. No processo da efetivação da escola inclusiva houve uma 

resistência de profissionais em aceitar o desafio posto por esse processo de inclusão. Os 

fatores que geram essa resistência estão relacionados ao não aprofundamento da questão 

referente à formação profissional. À vista disso, a formação docente não deverestringir-se 

apenas a cursos de curto prazo, mais sim a programas de capacitação, de formação 

continuada (ANÇÃO, 2008). 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A sociedade que se pretende ter como democrática segue, ainda, um caminho 

caracterizado, pela desigualdade social, pela exclusão, distinções e diferenças. Uma 

sociedade efetivamente democrática objetiva o atendimento das reais necessidades de 

todos, e isso é possível por meio de mecanismos legais, como políticas públicas, programas 

e serviços que devem ser ofertados pelo Estado.  

Atualmente o processo de inclusão é uma construção com base em estudos e 

pesquisas que resultam em um aprofundamento do conhecimento, uma visão mais ampla 

sobre a deficiência e a relação entre escola e educando. Observa-se, pois, que a educação 

inclusiva se insere em um contexto desafiador, que exige de seus idealizadores a busca por 

novos caminhos que possibilitem o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas e 

abrangente a todos. Assim sendo, além de um movimento, a inclusão é uma questão de 

direitos humanos.  

De acordo com o tipo de deficiência, o acesso à escola regular se torna um dos 

principais desafios. Em geral, as escolas recusam as crianças com deficiência severa, 

sendo muito provável que esses educandos não passem do ensino fundamental, e ainda há 

poucas escolas preparadas para receber o educando com deficiência. Nesse sentido, 

apesar dos avanços, a política de educação ainda se demonstra ineficiente, o que limita o 

exercício do direito à educação por essas pessoas. 

 A efetivação dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil é motivo de 

discussões e reflexões que englobam as possibilidades e limites da Política de Educação 

Especial e Inclusiva relacionada aos esforços para o processo de universalização da 

educação. Em suma, é fato que as práticas educativas voltadas para a inserção da pessoa 

com deficiência seguem um caminho a passos lentos.  
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