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RESUMO 
 
Este artigo tra.ta-se de uma análise do processo de 
institucionalização da Política Nacional de Educação Inclusiva 
no contexto brasileiro, tendo por objetivo a compreensão do 
contexto sócio histórico em que a política educacional se 
insere. A partir do século XIX a sociedade brasileira passa por 
um processo de modernização onde emergi novas demandas 
educacionais que exige uma política educacional estruturada e 
eficaz, tendo como foco a inclusão, sendo esse o principal 
desafio a ser enfrentado na sociedade contemporânea.   
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ABSTRACT 
 
This article it is an analysis of the institutionalization process of 
the National Inclusive Education Policy in the Brazilian context, 
with the objective of understanding the historical social context 
in which educational policy operates. From the nineteenth 
century Brazilian society is undergoing a process of 
modernization which emerged new educational demands that 
requires a structured and effective educational policy, with a 
focus on inclusion, which is the main challenge to be faced in 
contemporary society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Historicamente, a escola foi caracterizada por fundamentos segregatícios, nos 

quais a educação se constituía enquanto privilégio de uma minoria da sociedade, 

caracterizando uma exclusão nas práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A 

partir do processo de democratização iniciado no século XIX e desenvolvido no século XX, 

uma nova roupagem caracteriza a educação, que é o surgimento de novos paradigmas. 

Essa nova roupagem caracteriza um novo direcionamento que abrange a concepção de 

direitos humanos e a ruptura com o preconceito e a discriminação com os historicamente 

excluídos, a citar a pessoa com deficiência. Nesse sentido, amplia-se a visão de sociedade 

democrática que tem por característica a pluralidade, o convívio e a diversidade.  

O referido trabalho é resultado de uma inquietação em relação à situação da 

educação no Brasil, que em suas primeiras concepções (século XVI) já adquire 

características segregatícias e discriminadoras que se refletem na sociedade 

contemporânea e nas dificuldades em efetivar o paradigma da inclusão. Neste sentido, o 

estudo busca apresentar elementos e reflexões a respeito da Política de Educação no 

Brasil, em especial no que se refere ao acesso das pessoas com deficiência, com a 

finalidade de contribuir para a produção de conhecimento sobre o tema pesquisado. 

A partir da análise, 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, em que possa romper com as concepções preconceituosas 

instituídas na sociedade brasileira. 

 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 torna-se uma realidade possível, mas com diversos desafios em seu 

contexto, diante disso exige-se um processo contínuo de reformas e o surgimento de novas 

ideias transformadoras e um maior esforço dos idealizadores das políticas educacionais 

para que a inclusão seja de fato concretizada na sociedade contemporânea. 

 

 

 



 

 

                  

2 UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL SÉCULO XX: revelando novos e 

velhos desafios  

 

 

O movimento pela educação inclusiva caracteriza-se por uma ação política, 

cultural, social e pedagógica que objetiva a defesa pela participação e aprendizado de todos 

os educandos sem nenhuma discriminação. A educação inclusiva se constitui como um 

paradigma fundamentado na perspectiva de direitos humanos, um processo que relaciona 

igualdade e diferença como valores inseparáveis. No entendimento de Rodrigues (2006, p. 

35): 

O conceito de Inclusão no âmbito específico da Educação implica, 
antes de mais, rejeitar por princípio a exclusão (presencial ou 
académica) de qualquer aluno da comunidade escolar. Para isso, a 
escola que pretende seguir uma política de Educação Inclusiva (EI), 
desenvolver políticas, culturas e práticas que valorizam o contributo 
activo de cada aluno para a construção de um conhecimento 
construído e partilhado e, dessa forma, atingir a qualidade academica 
e sociocultural sem discriminação. 
 

Compreende-se que, sobre o conceito de inclusão, implica repensar o próprio 

funcionamento da educação operacionalizada historicamente em nosso sistema, onde cada 

aluno passa a ter uma contribuição na construção do conhecimento e da formação dos 

demais membros da comunidade escolar.  

Nesse sentido, Moura e Canan (2012) defendem que a educação implica a 

reflexão sobre sua importância e necessidade iminente para viver com plenitude como 

pessoa e como cidadão envolvido na sociedade. Assim, o paradigma educacional atual 

requer políticas educacionais que atendam aos anseios exigidos nas diversas áreas da 

educação, com ênfase ao essencial de toda a educação, que é o ser humano. 

Essa compreensão atual da educação na perspectiva da educação inclusiva é 

resultado de um processo histórico. Na década de sessenta, a legislação educacional 

brasileira abordou a educação para a pessoa com deficiência, mas na perspectiva ainda da 

integração. A partir de 1961, o atendimento direcionado às pessoas com necessidades 

educacionais passou a ser guiado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDBEN, lei n° 4.024/61, que cita o direito dos “excepcionais” à 

educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino (BRASIL, 1961). 

Com os movimentos pela inclusão na década de setenta se expande o olhar 

para a pessoa com deficiência e seus direitos. Assim, no Brasil, em 1973, o MEC cria o 



 

 

                  

Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, responsável pela gerência da educação 

especial no país, impulsionando ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência e 

às pessoas com superdotação (BRASIL, 1994). No entanto, ainda nesse contexto não se 

tem uma política pública efetiva na perspectiva do acesso universal à educação, o que se 

tinha era uma concepção de políticas especiais que abordava o tratamento de alunos com 

necessidade especiais, o que distanciava a concepção de universalização do ensino na 

realidade educacional brasileira.  

As discussões em direção à defesa dos direitos da pessoa com deficiência foram 

enriquecidas nos anos oitenta, a partir da elaboração de documentos em âmbito 

internacional. Em 1982 foi aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas o Programa 

de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, com finalidade de servir de fonte de 

pesquisas de todos os países interessados na luta pela defesa dos direitos dessas pessoas.  

O programa foi desenvolvido inspirado na elaboração de propostas contemporâneas para a 

execução de medidas em âmbito nacional e internacional, no sentido de prevenção, 

reabilitação e equiparação de oportunidades. (BRASIL, 1997). 

Durante séculos a educação no Brasil percorreu um caminho fragmentado tendo 

como desafio a sua legitimação na sociedade como direito. A partir de lutas e movimentos 

sociais que demarcam a história brasileira e, consequentemente, a educação, tem-se em 

1988 a proclamação da Constituição da República Federativa apresentando princípios e 

direitos sociais, políticos e culturais que devem ser garantidos pelo Estado. Entre os direitos 

garantidos está o atendimento educacional e a igualdade do acesso para todos, 

independentemente de necessidades especiais ou não (BRASIL, 1988). Nos termos de 

Moura e Canan (2012, p. 6): 

Na procura de constituição de um percurso abrangendo as políticas 
públicas de educação especial inclusiva, relatamos de início a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que 
apresenta como um dos seus objetivos fundamentais o compromisso 
político brasileiro com a educação de forma a estabelecer a 
igualdade no acesso à escola, sendo dever do Estado proporcionar 
atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Após um ano de Constituição da República Federativa do Brasil (CF 88), foi 

promulgada a Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência e estabelece em seu art. 1° que “as normas gerais que asseguram 

o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e 

sua efetiva integração social, nos termos desta Lei” (MOURA; CANAN, 2012, p. 7).  

No que se refere à Educação, a Lei 7.853/89 prescreve:  



 

 

                  

I - na área da educação: a) a inclusão, no sistema educacional, da 
Educação Especial como modalidade educativa que abranja a 
educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a 
habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e 
exigências de diplomação própria; b) a inserção, no referido sistema 
educacional, das escolas especiais, privadas e públicas; c) a oferta, 
obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento 
público de ensino; d) o oferecimento obrigatório de programas de 
Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e 
congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou 
superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência; e) o 
acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos 
aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e 
bolsas de estudo ;f) a matrícula compulsória em cursos regulares de 
estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de 
deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino;  
 

Conforme exposto, a partir da Constituição Federal de 1988 e da legislação 

infraconstitucional a educação especial segue um novo direcionamento, tendo a garantia 

dos direitos da pessoa com deficiência como foco, como demonstra os artigos da Lei 

7.853/1989, que possibilita a compreensão da pessoa com deficiência como cidadã e seu 

direito ao acesso no ensino regular. 

Na década de noventa, novamente em âmbito internacional, novos regulamentos 

avançam na garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Em 1993 a Assembléia Geral 

das Nações Unidas, através das resoluções n°48 e 49, aprovou as Normas Uniformes sobre 

a Linguagem de Oportunidades para a Pessoa Portadora de Deficiência, fundamentada na 

experiência adquirida no decorrer da chamada Década das Nações Unidas para as Pessoas 

com Deficiência (1983-1992). Tais normas, objetivando sua adesão em todos os países, em 

linhas gerais, discutem as obrigações dos Estados no sentido de apoiar as medidas que 

garantem os direitos da pessoa com deficiência à igualdade de oportunidades, para que 

essas pessoas tenham os mesmos direitos dos demais (BRASIL, 1999). 

Neste sentido, a criação dessas normas demonstra um avanço na garantia de 

direitos da pessoa com deficiência, ampliando uma concepção da deficiência na sociedade. 

No entanto, ainda há uma necessidade do fomento a estudos e pesquisas que possam 

fundamentar e potencializar os seus objetivos, assim também como planejamento e 

elaboração de programas compatíveis com as necessidades dessas pessoas. 

 Ainda nesse contexto, é publicado no Brasil pelo Ministério da Educação, em 

1994, o documento da Política Nacional de Educação Especial, tendo por base o paradigma 

integracionista fundamentado na normatização. Esse documento estabelece como 

modalidade de atendimento em educação especial no Brasil as escolas e classes especiais, 

o atendimento domiciliar, em classes hospitalares, o ensino itinerante, as oficinas 

pedagógicas e classes comuns. Permanecendo-se, assim, a mesma estrutura da educação 



 

 

                  

especial, o acesso do educando com deficiência ao ensino regular passa a ser conforme 

demonstra o conceito que orienta a matrícula em classe comum:  

Ambiente dito regular de ensino/aprendizagem, no qual também, são 
matriculados, em processo de integração instrucional, os portadores 
de necessidades especiais que possuem condições de acompanhar 
e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino 
comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais (BRASIL, 
1994, p.19). 
 

Neste sentido, a Política Educacional demonstra suas fragilidades diante dos 

desafios do surgimento de um novo paradigma, o da inclusão, por meio da conservação de 

um modelo de organização e classificação desses educandos, não provocando mudanças 

nas práticas educacionais, mas sim a valorização da importância das classes comuns, 

fazendo com que a escola especial seja responsável pelo acolhimento dos educandos com 

necessidades especiais, que são considerados incapazes. 

De acordo com Dutra e Silva (2010, p. 23): 

Sem medidas e investimento na construção e avanço do processo de 
inclusão escolar, surge o discurso de resistência à inclusão, com 
ênfase na falta de condições pedagógicas e de infra-estrutura da 
escola. Esse posicionamento não se traduz em práticas 
transformadoras capazes de propor alternativa e estratégias de 
formação e implantação de recursos nas escolas que respondam 
afirmativamente às demandas dos sistemas de ensino, resultando na 
continuidade das práticas tradicionais que justificam a segregação 
em razão da deficiência. 
 

Portanto, a inexistência de recursos limita as possibilidades do avanço do 

processo de inclusão, culminando numa resistência ao surgimento desse novo paradigma. 

Destaca-se que não houve investimento em infraestrutura e em metodologias que 

possibilitassem a inclusão da pessoa com deficiência na escola, assim também como o 

surgimento de práticas transformadoras. Logo, a criação da Política Nacional de Educação 

Especial, em 1994 pelo MEC, adotou medidas que contradisseram os movimentos 

internacionais pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência que marcam a década de 

90. Enquanto no cenário internacional o movimento mundial pela inclusão se institui, no 

Brasil criou-se uma política fundamentada no princípio da integração, o que representou um 

retrocesso e uma limitação ao desenvolvimento da educação inclusiva no país.  

Ainda na década de noventa foi instituída a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que constitui um importante marco em direção ao reconhecimento do 

direito à educação da pessoa com deficiência. Essa legislação traz em seu capítulo V, no 

que se refere à Educação Especial:  

 



 

 

                  

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 
especiais.  
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: 
I- Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específica, para atender ás 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; 
V- Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino regular; 

 
Entende-se que a educação especial é uma modalidade de educação escolar 

que deve ser ofertada, preferencial, na rede de ensino regular, e não obrigatoriamente. Com 

isso, apresenta-se uma dupla possibilidade de organização da educação especial, que pode 

ser na escola regular ou em um espaço educacional específico que abrigue apenas a 

modalidade especial. Sobre essa posição, segundo Dutra e Silva (2010, p. 23), “no início do 

século XXI esta realidade suscita mobilização mais ampla em torno do questionamento à 

estrutura segregativa reproduzida nos sistemas de ensino, que mantém um alto índice de 

pessoa com deficiência fora da escola”.  

 A Lei n° 9.394/96 avança no estabelecimento de diretrizes educacionais no 

âmbito da inclusão do aluno com deficiência, definindo os serviços que devem ser 

oferecidos em relação à sua inserção na escola, que vão desde métodos, estruturas e 

formação de professores. Esses são fatores que contribuem para o desenvolvimento e a 

permanência nos níveis de ensino, cujos sistemas educacionais são responsáveis pelo 

atendimento das necessidades apresentadas pelo aluno. 

Acompanhando o movimento em nível internacional em prol da perspectiva da 

educação inclusiva, no Brasil, por meio do Decreto n° 3.956/2001, a Convenção de 

Guatemala (1999) foi ratificada, afirmando que a pessoa com deficiência tem os mesmos 

direitos humanos que as demais e definindo como discriminação toda diferenciação ou 

exclusão de tais sujeitos. Nesse contexto, a Lei 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de 



 

 

                  

Sinais – Libras como meio legal de comunicação e expressão, assim também como a 

difusão do sistema Braile em todas as modalidades de ensino aprovadas pela Portaria 

2.678/02 do Ministério da Educação. Esses documentos foram fundamentais para o avanço 

da educação, exigindo uma reinterpretação da educação especial (BRASIL, 1999). 

A Convenção de Guatemala (1999) declara em seus princípios que haja uma 

ruptura com todas as formas de preconceito e discriminação com a pessoa com deficiência. 

Nesse sentido, há uma valorização da capacidade dessas pessoas de conviver em 

sociedade e de que devem ter seus direitos legitimados. No que tange à política brasileira 

de educação, sob influência desse documento, percebe-se um reconhecimento por meio de 

leis e decretos sobre a importância da língua de sinais no contexto educacional como fator 

contribuinte para o desenvolvimento e progresso das práticas educativas voltadas para as 

pessoas com necessidades especiais. Essas mudanças provocam uma nova visão da 

educação especial, pois são exigidas novas metodologias que possam atender a essas 

exigências como a legislação prevê (BRASIL, 1999).   

Em continuidade a esse movimento, em 2003 o Ministério da Educação criou o 

Programa Educação Inclusiva: direito a diversidade, com o objetivo de apoiar a 

transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos. Nesse 

contexto, em 2004, o Ministério Público Federal publicou o documento O Acesso de Alunos 

com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, tendo por finalidade 

disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão. Em 2005, foram organizados 

centros de referência na área de altas habilidades e superdotação para o atendimento 

educacional especializado, para a orientação às famílias e a formação continuada dos 

professores (BRASIL, 1999). 

Neste sentido, a educação brasileira, influenciada pelo movimento mundial, 

segue um caminho de transformação no que se refere à educação inclusiva, assim também 

como uma mudança nos sistemas de ensino para que eles pudessem se tornar espaços 

inclusivos, com destaque para o incentivo à formação profissional contínua. Os programas 

criados nesse contexto representam os esforços do Ministério da Educação em prover e 

garantir os direitos das pessoas com deficiência.  

Seguindo esse mesmo viés, constitui-se também como um marco histórico para 

a educação mundial A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada 

pela ONU em 2006, segundo a qual o Brasil é signatário. Esse documento determinava que 

os Estados devessem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de 

ensino. Nesse mesmo parâmetro, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e os 

Ministérios da Educação e da Justiça, junto a UNESCO, criaram o Plano Nacional de 



 

 

                  

Educação em Direitos Humanos, o que potencializa o progresso da educação como direito 

social (ONU, 2006).  

No Brasil, em 2008, é publicada pelo MEC a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Essa política institui um novo marco teórico 

e organizacional da educação brasileira e define a educação especial como modalidade que 

não substitui a escolarização. Essa nova roupagem no cenário da política educacional 

favorece uma mudança de concepção sobre o atendimento educacional a pessoas com 

deficiência, segundo a qual a educação inclusiva se torna aspecto prioritário nos debates 

educacionais brasileiros, resultando em novas formulações, técnicas e práticas que 

possibilitem a inclusão escolar dessas pessoas (DUTRA; SANTOS, 2010).  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

surge em um contexto de lutas sociais que caracterizam um avanço na busca por mudanças 

estruturais e culturais na escola, segundo Bueno (2011, p. 371) “a educação especial é 

apresentada como apoio às necessidades do alunado classificado como população alvo, e 

não de modo amplo, como a responsável pela implementação da escola inclusiva”. 

Conforme a Política: 

 
Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a 
integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o 
atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com 
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em 
transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de 
forma articulada com o ensino comum, orientando para o 
atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos 
(BRASIL, 2008, p.09). 

 

Nesse sentido, a política instituiu uma nova lógica, viabilizou efetivamente a 

educação inclusiva, tornando complementar a educação especial. Isso demonstra uma 

ampliação da perspectiva de que a educação inclusiva possibilita uma maior contribuição no 

ensino dos educandos com necessidades especiais. Diante do exposto, a referida Política 

representa, de fato, uma mudança em relação ao atendimento às pessoas com deficiência 

no Brasil desde a criação do CENESP, assim também como o período de integração, ainda 

previsto na LDB de 1996, entre outros documentos. Trata-se de uma Política que assume a 

dimensão mediadora no processo de garantia dos direitos da pessoa com deficiência 

(BRASIL, 1998). 

Percebe-se um avanço no acesso à escola regular de educandos com 

necessidades especiais a partir do censo de 2006. Cabe destacar que o centro da política 

da exclusão não se refere à números ainda que estes sejam relevantes; as políticas 



 

 

                  

educacionais inclusivas referem-se sobretudo à mudança de cultura na escola, a partir da 

compreensão de que todos sejam respeitados enquanto ser humano em suas diferenças, 

possibilitando a presença na escola, a interação, a socialização e o aprendizado, para que 

de fato essa política esteja cumprindo seu papel. 

Assim, a consolidação da inclusão escolar não se trata de uma questão 

numérica, quantitativa, como entende Moura e Canan (2012. p.7): 

Para tanto, não basta o aumento das matrículas em escolas comuns 
e em classes especiais, pois mesmo sendo satisfatórios os dados 
quantitativos, eles não substituem o atendimento especializado a 
esses alunos. Quando em uma proposta política o direito ao acesso 
e ao acompanhamento educacional for para todos os que possuem 
necessidades educacionais especiais, a implementação dessa 
política não deve acontecer somente em algumas realidades, para 
um pequeno contingente de alunos e de forma fragmentada, 
principalmente na ausência de professores-monitores com 
especialização para auxiliar o professor titular e o aluno, sendo que o 
primeiro não está preparado para atuar com o aluno com 
necessidade especial e este deseja aprender. 

Verifica-se que historicamente a escola foi caracterizada por fundamentos 

segregatícios, nos quais a educação se constituía como um privilégio de uma minoria da 

sociedade, caracterizando uma exclusão nas práticas educacionais reprodutoras da ordem 

social. A partir do processo de democratização iniciado no século XIX, desencadeado pelos 

grupos organizados da sociedade civil e desenvolvido no século XX, uma nova roupagem 

caracteriza a educação, um novo direcionamento que abrange a concepção de direitos 

humanos e a ruptura com o preconceito e discriminação com as minorias. No campo da 

educação ampliou-se a visão de sociedade democrática onde todos, independentemente de 

suas necessidades educacionais, podem usufruir de um sistema de ensino de qualidade e 

efetivamente inclusivo. 

 O processo de construção e institucionalização da política de educação 

inclusiva no Brasil nos remete a análise histórica decorrente de diversas experiências 

estrangeiras em que o Estado brasileiro se tornou signatário, no entanto o enraizamento de 

um ensino limitado por fatores culturais atribuídos em séculos anteriores reflete como fator 

negativo na implantação de um ensino de qualidade e acessível para todos. O ato de incluir 

se tornou nos últimos anos o principal desafio da política de educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva por ter o Brasil uma história marcada por princípios 

segregatícios e uma sociedade ligada a um aspecto de separação entre “normais” e 

“anormais”. 

 

 



 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

3 CONCLUSÃO  

 

O contexto histórico em que ocorre o processo de desenvolvimento da Educação 

no Brasil é marcado por fatores econômicos, políticos, sociais e culturais e também sobre o 

reflexo destes. Assim, historicamente, a educação é constituída por concepções que 

refletem uma perspectiva de segregação e de privilégios desde o período de colonização 

brasileira, o que torna o ensino seletivo, excludente e, consecutivamente, acarreta em 

problemas que persistem na sociedade atual. 

As correlações de força entre os atores, que indicam diferentes interesses, estão 

presentes na materialização do ensino. Deste modo, surgem na sociedade brasileira, por um 

lado, pequenas manifestações pela oferta do ensino para os menos favorecidos e, por outro  

as classes que detinham o privilégio do ensino buscavam suprimir essas manifestações em 

prol da universalização do ensino.  

A partir do processo de desenvolvimento do Brasil, guiado por influências de 

outros países, surgem documentos legais que, paulatinamente, vão transformando as 

concepções da educação na tentativa de garantir o acesso à escola por todos. Nesse 

sentido, a Constituição Federal de 1988 institui na sociedade a educação como direito 

social, atribuindo a sua garantia como dever do Estado, sendo assim, fundamental na 

ruptura da perspectiva de um ensino restrito e no enfrentamento dos desafios que fazem 

parte da história da educação brasileira. 

Assim, no século XX há o avanço do ensino brasileiro e a adoção do ideário da 

educação para todos. Surgem discussões direcionadas para a democratização da 

educação, incluindo o atendimento educacional especializado das pessoas com deficiências 

no sistema regular de ensino, tendo como fundamento o surgimento de novos paradigmas 

educacionais, que se apresentam como processo de integração e inclusão, contribuindo, 

assim, para a possibilidade da efetivação do direito ao ensino regular pela pessoa com 

deficiência, uma transformação na escola, na metodologia adotada, e o processo de 

formação contínua do docente. 



 

 

                  

O ato de incluir não se limita à mera inserção da pessoa com deficiência em um 

espaço antes exclusivo, significa uma mudança social e conjuntural na sociedade e, 

principalmente, na escola. A inclusão exige de seus idealizadores uma mudança de 

concepção sobre a pessoa com deficiência e que se utilizem os mecanismos jurídicos legais 

com um compromisso ético, que possam atender às reais necessidades da sociedade e que 

se efetive o direito ao ensino por todos, eliminando-se assim uma cultura preconceituosa 

instituída no ensino brasileiro. Os desafios que se apresentam diante da Educação brasileira 

precisam ser superados por uma política educacional eficaz e por uma sociedade inclusiva. 
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