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RESUMO 
 
O texto discute as políticas educacionais para inclusão de 
alunos público alvo da Educação Especial desde a publicação 
da Declaração de Jomtien (1990), resultante da Conferência 
Mundial sobre Educação para Todos ao Plano Nacional de 
Educação (2014). Foram utilizados os microdados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) e do Instituto Nacional de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os dados evidenciam que por mais que haja avanços 
no campo das políticas públicas, precisa-se de mecanismos 
que possibilitem a efetivação do direito do acesso e 
permanência na escola para os estudantes deficientes.  
 
Palavras-chave: Educação Especial. Inclusão. Políticas 
Públicas. 
 
ABSTRACT 
 
This paper discusses the educational policies to include target 
audience of students Special Education since the publication of 
the Declaration of Jomtien (1990), resulting from the World 
Conference on Education for All to the National Education Plan 
(2014). Microdata from the National Institute of Educational 
Studies Teixeira (INEP) and the National Institute of Geography 
and Statistics (IBGE) were used. The data show that while there 
are advances in the field of public policy, must be mechanisms 
that allow the realization of the right of access and permanence 
in school for disabled students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho configurou-se num estudo exploratório acerca das políticas públicas 

relacionadas à inclusão escolar de educandos com deficiência, vinculado a uma pesquisa 

em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEs) da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Abordaremos nesse trabalho uma discussão referente aos documentos 

publicados no Brasil a partir da Declaração de Jomtien, resultante da Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos (1990) à configuração do atual Plano Nacional de Educação 

(PNE), sancionado por meio da Lei nº 13.005, de 17 de junho de 2014. Partiu-se do 

pressuposto de que a legitimação de um Plano Educacional com período decenal é 

entendida como uma política de Estado, devendo ser efetivada com a participação intensiva 

dos entes federados e da sociedade civil.  

O conceito de políticas de Estado adotado engloba “[...] mais de uma agência do 

Estado, passando em geral pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, 

resultando em mudanças de outras normas ou disposições preexistentes, com incidência em 

setores mais amplos da sociedade” (OLIVEIRA, 2011, p. 329), tal como ocorreu nos diversos 

fóruns de discussões. A duração decenal do PNE traz a demanda de que seja constituída 

uma política que perpasse governos e que promova a instituição de um Sistema Nacional de 

Educação (BRASIL, 2014). 

Nesse sentido, o trabalho foi desenvolvido em três itens para melhor 

delineamento. A primeira parte retoma aspectos políticos e legais da construção de uma 

escola inclusiva, resgatando a importância dos movimentos sociais e da organização política 

para que a educação fosse assegurada como um direito social (BRASIL, 1988). São 

apresentados dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

microdados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). 

No segundo momento são apresentados os principais marcos legais nacionais e 

internacionais após a década de 1990, partindo da Declaração de Jomtien (UNESCO, 1990) 

consolidando a instituição de uma política nacional de atendimento às pessoas com 

deficiência e normatizando políticas educacionais para assegurar a participação dessas 

pessoas em ambientes inclusivos.  

E por último, são discutidas as atuais demandas que ganharam corpo no texto 

atual do PNE, os desafios de implementação e as estratégias elencadas no plano para o 



 

 

                  

cumprimento da meta 4 que trata da universalização do acesso dos educandos Público Alvo 

da Educação Especial (PAEE)3 dos quatro (4) aos dezessete (17) anos à Educação Básica e 

do Atendimento Educacional Especializado (AEE) preferencialmente na rede regular de 

ensino.     

 

2 A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INCLUSIVA: a luta pelo direito à educação 

 

Em obra lançada pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

Saviani (2014) discute a conjuntura atual após mais de oitenta (80) anos do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (1932). Para consubstanciar a discussão de um plano, 

precisamos resgatar bandeiras de lutas travadas desde o século passado, tal como a 

construção de um Sistema Nacional de Educação. De acordo com o autor: 

 
Na construção do Sistema Nacional de Educação e na efetivação do Plano Nacional 
de Educação, deve-se levar em conta o regime de colaboração entre a União, os 
estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme disposto na Constituição 
Federal, efetuando uma repartição das responsabilidades entre os entes federativos, 
todos voltados para o mesmo objetivo, que é o de assegurar o direito de cada 
brasileiro, provendo uma educação com o mesmo padrão de qualidade para toda a 
população (SAVIANI, 2014, p. 28).   
 
 

O direito à escola é algo ainda recente em nossa sociedade e durante muito 

tempo, frequentar a escola foi privilégio de poucos (ARANHA, 2006; CURY, 2008; TEZANI, 

2008). A Constituição Federal (1988) traz a educação em seu artigo 6º como um direito 

social, sendo competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

“proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência” (BRASIL, 1988, p. 13).  

A Educação Básica como direito foi sendo garantida na legislação brasileira ao 

longo da história, o que traduziu atualmente uma iniciativa do Poder Público no oferecimento 

da educação obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos4 (BRASIL, 2013). No 

entanto, segundo dados do último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010) ilustrados na tabela 1, pode-se verificar que muitos ainda estão fora 

da escola.  

 

                                                 
3
 Educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação (BRASIL, 1996; idem 2008; 2011; 2013; 2014) 
4
 A redação original da Constituição Federal (1988) previa apenas a oferta do Ensino Fundamental 

como obrigatório e gratuito. Posteriormente, essa obrigatoriedade/gratuidade passa a ser estendida à 
parte da Educação Infantil e ao Ensino Médio, como pode ser observado na Emenda Constitucional 
nº 59/2009 e na Lei nº 12.796/2013. 



 

 

                  

Tabela 1 – Frequência à escola por população brasileira residente por sexo 

Sexo Frequentavam Não frequentavam, 
mas já frequentaram 

Nunca 
frequentaram 

Total 

M 29. 332 388 54. 765 032 9 309 570 93.406.990 

F 30.232 801 57.700 129 9.415 879 97.348.809 

População residente:                                            190.755.799 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Os dados do Censo Demográfico do IBGE (2010) evidenciaram uma 

problemática muito presente na realidade brasileira – a exclusão de grande parcela da 

população do direito à educação. Mesmo com a organização de inúmeros movimentos 

sociais que proclamaram os direitos das minorias e lutaram por igualdade de direitos ao 

longo do tempo, ainda pode-se observar que a maioria das pessoas que nunca 

frequentaram a escola são as mulheres, perfazendo um total de mais de noventa milhões 

em pleno século XXI.  

Assim como as mulheres, também tiveram cerceados o direito à escolarização 

os afrodescendentes, os povos indígenas e as pessoas com deficiência5. O mesmo Censo 

realizado na última década apontou que 7,5% das crianças de zero a quatorze anos 

apresentam pelo menos algum tipo de deficiência, sendo que na prevalência das 

deficiências investigadas, incide em pessoas de quinze a sessenta e quatro anos, atingindo 

mais de 24,9%, e nas pessoas com mais de sessenta e cinco anos esse quantitativo chega 

a 67,7%. 

Os dados são alarmantes evidenciando fatores como a ausência de políticas 

sociais para atendimento desse público nos diversos ambientes. Nesse sentido cabem aqui 

os seguintes questionamentos: a) Essa parcela da população encontra-se matriculada na 

escola? O que as atuais políticas públicas garantem para que as pessoas com deficiência 

permaneçam na escola? Quais as demandas do Plano Nacional de Educação (PNE) para 

assegurar o direito dessas pessoas à educação. 

Visando compreender a conjuntura atual do contexto da educação inclusiva 

precisamos levar em consideração que “[...] é preciso aprimorar mecanismos de 

aprimoramento das políticas para que sejam identificadas as distorções e necessidades de 

aprimoramento e sejam organizadas intervenções mais específicas [...]” (PRIETO; PAGNEZ; 

                                                 
5
 Utiliza-se nesse estudo a definição para deficiência, apresentada no Decreto nº 3.298/1999, como 

“toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 
gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano” (BRASIL, 1999).  



 

 

                  

GONZALEZ, 2014, p. 737). Nesse sentido, os dados de levantamentos realizados 

contribuem e de pesquisas realizadas em diferentes regiões podem contribuir para avaliar 

como está sendo implantado o PNE e quais os desafios para a educação na próxima 

década. 

Corroborando com Tezani (2008): 

 
Acreditamos que as condições sócio-históricas interferem na visão e no atendimento 
às pessoas com deficiência, e se modificam de acordo aos interesses sociais, ou 
seja, relaciona-se com o contexto da organização econômica vigente, da 
organização prática, do conceito de homem e de educação, que se alteram com o 
tempo na sociedade ocidental (TEZANI, 2008, p. 56).  

 

O conceito de deficiência vem se transformando ao longo do tempo e atualmente 

deixa-se de focar na incapacidade e na ausência para que haja foco nas potencialidades a 

serem desenvolvidas para a eliminação das barreiras (TEZANI, 2008; MENDES, 2010; 

FIGUEIRA, 2010).  

O intenso movimento mundial de defesa dos direitos das minorias caracterizou a 

década de 1960, associado a críticas contundentes ao ideário do Paradigma da 

Institucionalização de pessoas com deficiências, determinando novos rumos às relações da 

sociedade com esse segmento populacional (MENDES, 2010). O acesso à escolarização, o 

direito ao voto, o acesso ao mundo do trabalho possibilitaram grandes mudanças na 

maneira de conceber e pensar a deficiência. 

 

3 AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL APÓS A DÉCADA DE 1990 

 

No contexto da Educação Especial, a década de 1990 ocasionou mudanças na 

legislação e no paradigma de atendimento às pessoas com deficiência, presentes 

principalmente em documentos normativos resultantes de acordos internacionais dos quais 

o Brasil foi signatário, tais como a Declaração de Jomtien (1990), resultante da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos e a Declaração de Salamanca (1994). Segundo 

Libâneo (2013): 

 
A adequação das políticas educacionais do Brasil às orientações de organismos 
multilaterais, principalmente o Banco Mundial e a Unesco, teve início na década de 
1980, mas se intensificou nos anos 1990, desde a realização da Conferência 
Mundial sobre Educação para Todos, na Tailândia, cujo objetivo foi formular políticas 
para escola de países emergentes compatíveis com o funcionamento do capitalismo 
globalizado (LIBÂNEO, 2013, 45).    
 
 

As políticas educacionais no Brasil passam a partir desse contexto a configurar-

se no atendimento às orientações de órgãos multilaterais com vistas à superação de 



 

 

                  

desigualdades regionais, redução de índices de analfabetismo, superação de problemas de 

aprendizagem e diminuição dos índices de evasão escolar e repetência. Nesse sentido, as 

políticas educacionais são submetidas ao modelo econômico vigente e visam minimizar 

desigualdades que se opõem ao crescimento do capital e desenvolvimento econômico. 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) evidenciou dados já 

visualizados ainda recentemente no Censo do IBGE (2010), como o fato de muitas meninas 

estarem longe da escola, a falta de acesso à cultura, bem como os altos índices de evasão, 

repetência e analfabetismo funcional ou não (UNESCO, 1990). O documento elaborado na 

conferência realizada em Jomtien (Tailândia) possuía dez artigos e objetivava 

prioritariamente a promoção da satisfação das necessidades básicas de aprendizagens.         

Outro documento internacional – a Declaração de Salamanca (1994) – impõe 

que os países signatários atribuíssem a mais alta prioridade política e financeira ao 

aprimoramento de seus sistemas educacionais para incluírem todas as crianças, 

independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais (UNESCO, 1994). 

Segundo Tezani (2008), essa Declaração “avançou nas ações integradoras da sociedade 

com o segmento populacional constituído pelas pessoas deficientes, comprometendo-se 

com a construção de um sistema educacional inclusivo” (TEZANI, 2008, p. 68). 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) - Lei nº 9.394/1996, 

ratifica-se o direito público e subjetivo à educação, garantido no artigo 5º da LDB, 

possibilitando a qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 

sindical, entidade de classe ou outra constituída legalmente ou mesmo o Ministério Público 

acionar o Poder Público para garantir esse direito amparado ao cidadão na legislação 

brasileira (BRASIL, 1988, 1996, 2013).  

A LDB6 legitima em seu artigo 59 que os sistemas de ensino devem assegurar 

aos educandos público alvo da educação especial: a) currículos, métodos, técnicas, e 

recursos educativos e organização específicos; b) flexibilidade para a conclusão da etapa 

escolar aos superdotados e terminalidade específica; c) professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior; d) educação especial para o trabalho, e; e) acesso 

igualitário aos benefícios dos programas sociais (BRASIL, 1996).  

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

publicadas pelo MEC em 2001, tendo como princípios: a) a preservação da dignidade 

humana; b) a busca da identidade e; c) o exercício da cidadania (BRASIL, 2001). No 

entanto, a implementação das diretrizes em âmbito nacional trouxe à tona a necessidade de 

                                                 
6
 Na redação dada pela Lei nº 12,796/2013, a Lei de Diretrizes e Bases tem o termo “portadores de 

necessidades especiais”, substituído pelos termos “educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 2013).  



 

 

                  

formação de recursos humanos e a garantia de recursos financeiros e serviços de apoio 

pedagógico especializado para que assegurar ao educando com deficiência o 

desenvolvimento educacional.   

Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (PNEEPEI) é publicada pelo MEC, objetivando a articulação intersetorial nas 

políticas públicas e na formação de professores e demais profissionais da educação para a 

inclusão escolar. Para tanto, os sistemas de ensino devem promover respostas às 

necessidades do alunado (BRASIL, 2008).  

Os dados do Censo Escolar da Educação Básica, fornecidos pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), apontam que de 2012 para 2013 

houve um aumento de 2,8% no número de matrículas na educação especial. Ou seja, o 

número passou de 820.433 educandos em 2012 para 843.342 educandos matriculados em 

2013 (INEP, 2014). Segundo o instituto de pesquisa, a iniciativa da educação inclusiva “[...] 

trouxe consigo mudanças que permitiram a oferta de vagas na educação básica, valorizando 

as diferenças e atendendo às necessidades educacionais de cada aluno” (INEP, 2014, p. 

26). 

Para Machado e Pan (2012), o documento PNEEPEI apresenta como resultados 

um panorama do crescimento das matrículas em instituições regulares em comparação com 

as escolas especiais e das matrículas em escolas públicas em comparação com as escolas 

privadas, em resposta aos compromissos assumidos junto a organismos internacionais. 

Sendo assim, mais uma vez o Brasil implanta uma política, mesmo com ampla discussão, 

atendendo recomendações de organismos multilaterais.   

Ao mesmo tempo em que os direitos dessas pessoas passam a ser 

reconhecidos, o discurso legislativo nacional incorpora prerrogativas de documentos 

internacionais. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

realizada em 30 de março de 2007 em Nova York, é promulgada no Brasil por meio do 

Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. O documento reafirma que: 

 
[...] as crianças com deficiência devem gozar plenamente de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais em igualdade de oportunidades com as outras 
crianças e relembrando as obrigações assumidas com esse fim pelos Estados 
Partes na Convenção sobre os Direitos da Criança (BRASIL, 2009) 

 

Sendo assim, o Brasil compromete-se em assegurar e promover o exercício dos 

direitos humanos para as pessoas com deficiência sem discriminação. No contexto 

educativo, o documento dá muita ênfase na necessidade de não discriminar nenhuma 

pessoa em virtude de sua deficiência. Além disso, os ambientes escolares devem maximizar 

o desenvolvimento social e acadêmico dos educandos (BRASIL, 2009).  



 

 

                  

O Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 aponta que a Educação 

Especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que 

possam obstruir o processo de escolarização de estudantes público alvo da educação 

especial. O mesmo Decreto traz em seu artigo 5º e inciso IV a necessidade e possibilidade 

de “[...] formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a 

educação na perspectiva da educação inclusiva” (BRASIL, 2011, p. 2).  

 

4 O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014): demandas e perspectivas atuais 

 

O Plano Nacional de Educação anterior, instituído pela Lei nº 10.172/2001 

afirmava que o conhecimento da realidade sobre a educação especial na época ainda era 

precário, pois no momento não se dispunha de estatísticas completas nem sobre o número 

de pessoas com deficiência nem sobre o atendimento realizado. Posteriormente, esses 

dados foram publicados após disponibilização do Censo Demográfico realizado pelo IBGE 

em 2000 alguns anos depois (BRASIL, 2001). 

Após longa discussão no Congresso Nacional e nos demais fóruns de discussão, 

o Plano Nacional de Educação (2014) foi sancionado três anos após o encerramento da 

vigência do plano anterior. Ou seja, o Brasil ficou anos sem nenhum plano nacional que 

dispusesse de normas e estratégias para a educação nacional, o que denunciou a falta de 

vontade política na institucionalização de um plano que atendesse aos interesses da 

população e dos inúmeros movimentos sociais. Não obstante, houve muita discussão acerca 

do que seria o Sistema Nacional de Educação, a ser instituído pelo PNE, como afirma 

Oliveira (201): 

 
Por que o novo PNE deveria trazer em seu bojo o Sistema Nacional de Educação? A 
resposta a essas indagações pode estar nos obstáculos que o regime federativo 
impõe à gestão e organização da educação, na pouca integração revelada entre 
estados e municípios, na persistência de desigualdades e desequilíbrios históricos 
entre regiões, na fragmentação entre as redes públicas nos seus distintos níveis 
(municipais, estaduais e federal). (OLIVEIRA, 2011, p. 330) 
 
 

Assim sendo, mais uma vez está posto o desafio da implantação de um plano 

nacional – a diminuição das desigualdades sociais e dos desequilíbrios históricos e 

regionais. O artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 3º, normatiza que deve-se garantir  o atendimento 

das necessidades específicas na educação especial, assegurando um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades, bem como a articulação interfederativa 

na implementação das políticas educacionais (BRASIL, 2014).  

A meta quatro (4) do PNE propõe a universalização, para a população de quatro 



 

 

                  

(4) a dezessete (17) anos público alvo da educação especial, o acesso à educação básica e 

ao AEE7, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

Para o cumprimento da meta são propostas dezenove (19) estratégias, das 

quais destacamos: a) oferta da educação bilíngue; b) Repasse financeiro às escolas 

públicas e instituições especializadas; c) Implantação de salas de recursos multifuncionais; 

d) Formação de professores para o atendimento educacional especializado; e) Manutenção 

e ampliação de programas suplementares; etc. 

  Pode-se dizer que só o fato de se propor universalização do acesso à escola 

para esse público alvo já soa como uma utopia, tendo em vista que muitos alunos que não 

integram esse grupo estarem ainda excluídos do processo de escolarização. Além disso, 

não há meios para que se implemente uma universalização  do atendimento desse público 

em apenas dez (10) anos.  

Os dados do INEP (2014), referentes ao Censo Escolar da Educação Básica 

(2013) apontam uma queda na matrícula de educandos público alvo da educação especial 

nas classes/escolas especiais e evidenciam um aumento significativo na matricula desses 

educandos nas classes comuns, no período de 2007 a 2013, como ilustra o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 - Panorama do Número de Matrículas de Educandos público alvo da Educação 

Especial no Brasil. 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2014) 

   

                                                 
7
 O atendimento educacional especializado (AEE) é o conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente, que pode ser prestado de 
forma complementar (aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento) ou 
suplementar (educandos com altas habilidades ou superdotação), vide Decreto nº 7.611/2011.  



 

 

                  

Mesmo que os dados elencados no gráfico 1 tenham apontado um crescimento 

no contingente de matrículas nas classes comuns, não se pode afirmar que o acesso à 

escolarização vem se universalizando, nem se pode afirmar que os estudantes das 

classes/escolas especiais estão migrando para as classes comuns. Além do problema 

encontrado na concretização dessa meta já evidenciado anteriormente, encontra-se o tema 

em destaque – a formação de professores. Segundo Mendes (2010): 

 
A realidade hoje da educação de crianças e jovens com necessidades educacionais 
especiais no país se caracteriza por um sistema dual onde de um lado existe um 
forte sistema caracterizado pelo assistencialismo filantrópico com patrocínio difuso 
de varias instâncias do poder público, e do outro um sistema educacional fragilizado 
que vem sendo incitado a abrir espaço para a educação escolar desta parcela da 
população (MENDES, 2010, p. 107). 
 
 

Os dados do estudo vêm apontando um investimento da esfera governamental 

no atendimento aos educandos caracterizados como público-alvo da educação especial, no 

entanto, isso vem ocorrendo a passos lentos. A inclusão educacional é possível se forem 

assegurados além dos direitos já confirmados em lei, de ações estratégicas que fortaleçam 

a implantação de uma política nacional que respeite a diversidade regional e as 

especificidades de cada educando.  

Nosso desafio enquanto educadores baseia-se em discutir o teor dos que vem 

sendo legislado acerca da inclusão e na avaliação dos mecanismos criados para a 

execução de uma política pública e social que deixe de ser utopia e torne-se realidade nas 

escolas brasileiras. 

 

5 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

O estudo em questão problematizou a implantação de uma política nacional que 

dispõe sobre metas e estratégias para efetivação do direito de todos à educação, o PNE 

(2014). Ao abordar instrumentos jurídicos publicados desde a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos – Declaração de Jomtien (1990) até o PNE vigente, pode-se analisar 

a atual conjuntura educacional e política. 

Entende-se que de 1990 até os dias atuais foram publicados inúmeros 

documentos nacionais e internacionais que subsidiam a prática docente e orientam os 

sistemas de ensino a incluírem os educandos público alvo da Educação Especial. Porém, 

precisamos registrar que nos apropriamos apenas de alguns documentos para o 

desenvolvimento desse estudo, tendo em vista a brevidade de relato desse trabalho.  

Nesse sentido, o estudo apontou que não basta que o discurso da inclusão 



 

 

                  

escolar seja incorporado apenas na retórica dos governantes ou dos diretores de sistemas 

de ensino, tornando-se necessário que haja efetivação numa prática docente qualificada, na 

remoção de barreiras arquitetônicas e atitudinais, bem como na garantia de recursos e 

programas complementares e suplementares que otimizem a permanência desses 

educandos na escola.   

O Brasil tem definido políticas públicas e criado instrumentos legais que 

garantem os direitos das pessoas com deficiência. Por isso, a transformação dos sistemas 

educacionais tem se efetivado para garantir o acesso universal à escolaridade básica e a 

satisfação das necessidades de aprendizagem para todos os cidadãos. Partindo disso, é 

delineada a ideia da necessidade de construção de espaços sociais inclusivos, ou seja, 

espaços sociais organizados para atender ao conjunto de características e necessidades 

educacionais especiais.  

Sendo assim, pode-se afirmar que no campo da legislação, o direito de 

educandos público-alvo da Educação Especial encontra-se assegurado para que essas 

pessoas tenham acesso ao processo de escolarização e permanência em ambientes 

escolares. No entanto, propõe-se muitas vezes nos dispositivos metas que além de serem 

inviáveis de serem executadas em pouco tempo, apontam o que seria ideal sem muitas 

implicações para o real, tendo em vista a realidade dinâmica e complexa das diversas 

regiões do país. 

Os entes federados agora possuem um compromisso com a população 

brasileira. Pretende-se dar continuidade ao estudo proposto no sentido de contribuir na 

avaliação e no cumprimento das metas propostas pelo PNE, que se configuram atualmente 

como ordenamento jurídico.  
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