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RESUMO: Esta pesquisa teve como finalidade realizar uma reflexão sobre procedimentos para Inclusão
Escolar e o Atendimento Educacional Especializado que vem se firmando nas escolas regulares. Como objetivo
específico, averiguar as articulações feitas por alguns pesquisadores sobre as relações indivíduo-sociedade e a
compreensão dos indivíduos como sujeitos sociais. Para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico, onde
se fez um traçado histórico de alguns pesquisadores que se propuseram a pensar a Inclusão Escolar e o
Atendimento Educacional Especializado nas escolas regulares como eixo de Inclusão e valorização do
indivíduo, como sujeito capaz de conviver em sociedade. Para dar sustentação e embasamento teórico ao
conteúdo trazido, foi realizada uma delimitação conceitual dos termos provenientes da Inclusão Escolar e o
Atendimento Educacional Especializado e da Escolarização do aluno.
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ABSTRACT: This research aimed to conduct a reflection on procedures for School Inclusion and Specialized
Educational Services that has established itself in mainstream schools. Specific objectives were to determine
the joints made &8203;&8203;by some researchers about the individual-society relations and understanding
of individuals as social actors. To this end, a literature, where it has a history tracing some researchers think
that proposed to School Inclusion and Specialized Educational Services in mainstream schools as the axis of
inclusion and valuing the individual, rather able to live in society was held . To give support and theoretical
basis to the contents brought a conceptual definition of the terms from the School Inclusion and Educational
Specialized care and student enrollment was performed.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo teve como finalidade realizar uma pesquisa bibliográfica para identificar a necessidade de se
trabalhar o processo de Escolarização, Educação Especial e Inclusão Escolar, de forma a se evitar a exclusão
ou marginlização do sujeito com necessidades especiais. Encontramo-nos em uma sociedade extremamente
individualista que, longe de se contrapor às tendências da apatia e da violência narcísica, pode vir a impedir
tanto o exercício da criatividade, quanto o reconhecimento intersubjetivo das demandas de seus sujeitos. Seu
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extremo individualismo em nada contribui para aquilo que Winnicott (1983) chamou de “continuidade do
sentimento de existência”, que, sustentado pelo reconhecimento mútuo, permite que nossa “criatividade
primária” se transforme efetivamente em “experiência criativa”.

Assim, Compreendemos que a sociedade contemporânea é permeada por constantes e velozes
transformações e que tais fatos, requerem uma prática reflexiva que busque dá significação à formação
cidadã, independentemente das diferenças. Buscamos elencar as articulações feitas por alguns pesquisadores,
sobre as relações entre a Educação Especial e a Inclusão Escolar. Entendemos que há possibilidades e limites
para que haja Atendimento Educacional Especializado e Inclusão Escolar. Visto que para isto é necessário
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a
plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

A articulação para atender os alunos com necessidades especiais tem sido tema muito mais disjuntivo do que
conclusivo. Entretanto, é preciso estabelecer e saber guardar as distinções epistêmicas operantes nas áreas
da Educação Inclusiva, da Escolarização e do Atendimento Educacional Especializado, de forma a construir
uma relação possível ao campo educacional à partir do entrelaçamento da noção de sujeito “normal” do
sujeito do desejo.

O objetivo geral que norteou esta pesquisa de cunho bibliográfico, foi propor uma reflexão sobre o
desenvolvimento de estudos no campo da educação e dos direitos humanos, de forma a promover uma
restruturação das escolas de ensino regular e da educação especial, possibilitando a inclusão escolar sem
preconceitos e marginalização do ser. E como objetivo específico averiguar as articulações feitas por alguns
pesquisadores, sobre as relações indivíduo-sociedade e a compreensão dos indivíduos como sujeitos sociais.

Para darmos início à reflexão, é importante estabelecermos de qual visão da relação da educação com o ser
social iremos abordar, já que devemos reconhecer os suportes legais que venham atender a Escolarização, a
Inclusão Escolar e o Atendimento da Educação Especial, que visa aproximar os indivíduos e promova o pleno
desenvolvimento social, cultural e econômico dentro das limitações de cada um.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ESCOLARIZAÇÃO

Sabendo que a educação é um direito de todos e dever do Estado, a formação continuada dos profissionais de
educação, principalmente dos professores que passam a ser formadores de opinião, representa um
espaço-tempo de constituição e reflexão da ação educativa. É um espaço de potencialização das práticas
pedagógicas que influenciam no crescimento do indivíduo/educando, que vem fazer parte do processo de
crescimento do profissional/educador. Uma oportunidade para repensar as relações de poder existentes no
currículo, os mecanismos utilizados para validar os conhecimentos e os pressupostos que fundamentam quem
pode ou não aprender na escola vêm ser a formação continuada que muito contribui para o processo de
escolarização.

A escolarização de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação têm desafiado os espaços escolares a construírem novas/outras lógicas de ensino.
Diante disso, a formação continuada dos profissionais em educação tem se configurado como uma
possibilidade de pensar as demandas escolares e os processos de escolarização dos sujeitos que também são
público-alvo da educação. O novo público-alvo vem ser o da educação especial. A formação continuada deve
ter como foco as diferentes situações que constituem o ato educativo, a análise das práticas docentes e a
criação de espaços para a reflexão coletiva, buscando sempre criar na escola a crença de que é possível
pensar soluções para as questões que referentes ao atendimento do aluno especial na rede regular de ensino,
sem distinções ou preconceitos.
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A Constituição do Brasil de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº. 9.394/96 e as Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica de 2001 sustentam que a Educação Especial é uma
modalidade de educação escolar, a ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, perpassando
todos os níveis da educação. Sugerem ainda, um princípio orientador para essa modalidade: inclusão
educacional. Esse princípio, desde a década de 1990, tem ocupado espaço significativo nas reflexões em todo
o mundo, estimulando assim, a necessidade de se efetivar, na estrutura educacional, uma prática menos
estigmatizadora, de forma que tanto os educandos com deficiência quanto os educandos ditos “normais”
estejam juntos na escola regular, possam aprender e se desenvolver. A aplicação dos pressupostos
teórico-práticos do princípio da inclusão na instituição educacional acabou recebendo o nome de Educação
Inclusiva.

Em linhas gerais, a inclusão dos alunos com deficiência na escola regular exige: compatibilizar os programas
de ensino especial com os do ensino regular; favorecer o convívio social entre todos os alunos, professores e
demais profissionais na escola, e garantir a participação de famílias, corresponsabilizando todos pelo
desenvolvimento dos alunos com deficiência. Ao se tratar da educação do sujeito com necessidades especiais,
torna-se necessário defender o cuidado, a gentileza e a capacidade de acolhimento, apesar de estes serem de
uma ordem diversa daquela realizada pelos familiares.

Assim, como o bebê que não tem sua existência garantida pelo nascimento orgânico, para ser aluno não
basta a matrícula ou a frequência no espaço escolar. Quando “nasce” o aluno?
Este nasce antes de estar na escola, nasce no discurso dos professores, nasce nas antecipações que são feitas
pelos profissionais em educação. Nasce nas formações, no que se escuta, imagina e fala destes alunos! Ser
aluno decorre também de uma filiação simbólica por parte da escola e dos professores, ato capaz de construir
e sustentar o lugar destes. A legitimidade desse processo implica o desejo e a aposta do educador e da
escola. Ao compreender a condição de ser aluno como dependente dos pontos de vista, escolas e professores
responsabilizam-se por suas escolhas, visando à experiência educacional de cada um dos seus alunos. Por
isso, a discussão desloca-se de um plano técnico/instrumental para o terreno da ética.

2.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM TEMPO DE TRANSFORMAÇÃO

A Inclusão Escolar, fortalecida pela Declaração de Salamanca, não resolve todos os problemas de
marginalização das pessoas com necessidades especiais, pois o processo de exclusão é anterior ao período de
escolarização, iniciando-se no nascimento ou no momento em que aparece algum tipo de deficiência física ou
mental, adquirida ou hereditária. Isso ocorre em qualquer tipo de constituição familiar, sejam as
tradicionalmente estruturadas, sejam as produções independentes e congêneres e em todas as classes
sociais, com um agravante para as classes menos favorecidas. Ao entrarem para a escola, as crianças que
possuem alguma necessidade educativa especial terão que se integrar e participar obrigatoriamente de três
estruturas distintas da dinâmica escolar: o ambiente de aprendizagem; a integração professor-aluno; e a
interação aluno-aluno.

O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando
suas necessidades específicas. Vivemos em uma sociedade democrática que tem por definição a pluralidade, o
convívio e a interlocução na diversidade. A inclusão social traz no seu bojo a equiparação de oportunidades, a
mútua interação de pessoas com e sem deficiência e o pleno acesso aos recursos da sociedade. Cabe lembrar
que uma sociedade inclusiva tem o compromisso com as minorias e não apenas com as pessoas portadoras
de deficiência. A inclusão social é, na verdade, uma medida de ordem econômica, uma vez que o portador de
deficiência e outras minorias tornam-se cidadãos produtivos, participantes, conscientes de seus direitos e
deveres, diminuindo, assim, os custos sociais. Dessa forma, lutar a favor da inclusão social deve ser
responsabilidade de cada um e de todos coletivamente.
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O direito de participar nos espaços e processos comuns de ensino e aprendizagem realizados pela escola está
previsto na legislação, e as políticas educacionais devem estar compatíveis com esses pressupostos que
orientam para o acesso pleno e condições de equidade no sistema de ensino. As políticas educacionais devem
prever a eliminação das barreiras à educação dos alunos com deficiência, com síndromes, com altas
habilidades/superdotação prevendo o atendimento às necessidades educacionais especiais, promovendo a
participação a partir de novas relações fundamentais para uma socialização humanizadora. A educação
especial se constitui numa modalidade transversal que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de
ensino, definida por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços de atendimento educacional
especializado organizado institucionalmente para apoiar a educação nas classes comuns, de modo a garantir a
escolarização e promover o desenvolvimento da potencialidade dos alunos com necessidades educacionais
especiais.

3 A CONTRIBUIÇÃO DA PSICANÁLISE PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Por muito tempo perdurou o entendimento de que a educação especial, organizada de forma paralela à
educação comum, seria a forma mais apropriada para o atendimento de alunos que apresentavam deficiência
ou que não se adequassem a estrutura rígida dos sistemas de ensino. O movimento inclusivo, ao tratar da
educação de crianças com necessidades especiais, também defende o cuidado, a gentileza e a capacidade de
acolhimento, apesar de estes serem de uma ordem diversa daquela realizada pelos familiares. Aos olhos dos
pais, familiares e amigos da família, as crianças especiais chegam a ser vistas como um “estranho”. Partindo
desta visão podemos pensar as contribuições da Psicanálise para as ciências que se ocupam do humano e em
particular para a educação inclusiva que ver o sujeito como sujeito e não como um ser sem reconhecimento.

A inclusão de crianças que vivem impasses em sua constituição psíquica evoca a suspensão das explicações
simplistas e a necessidade de construir instrumentos que permitam maior compreensão acerca da
complexidade dos processos sociais, subjetivos e educacionais. Para a Psicanálise, o sujeito não é garantido
pelo biológico, mas construído na relação com o outro. Nasce antes mesmo de ser gerado, nasce no discurso
dos pais, na antecipação que os pais fazem dele, da história de sua família, de sua comunidade, de seu país.
Os pais (ou aqueles que exercem a função materna e paterna) imaginam como será o seu filho e, assim,
constroem um berço psíquico capaz de acolher e sustentar a existência e o lugar do filho naquela família.

Com esta perspectiva a psicanálise estabelece uma relação entre o modo como se vive o corpo e como se fala
dele. O corpo não se faz independente das relações simbólicas, da relação com outro. As sensações, os
afetos, a cultura etc. inscrevem nosso corpo e o escrevem a tal ponto que podemos compreendê-lo como um
texto que pode ser lido/ouvido, no qual, mudando-se o texto, altera-se o corpo, a postura ou a forma de estar
no mundo.

Freud (1974) aponta a importância de assumir uma posição de douta ignorância, ou seja, colocar-se no lugar
de quem não sabe, acolhendo e legitimando as produções de pacientes (e alunos): mesmo que essas sejam
“ruínas de palavras”, como as de crianças especiais. A pergunta sobre o atendimento educacional deve
encontrar-se relacionada na resposta que oferece às questões sobre quem são as crianças especiais e ao
acolhimento que se oferece às suas produções. Seguindo as formulações freudianas, a intervenção constrói-se
por uma via dupla entre o conhecimento e a ética, sendo mais fácil avançar na escala do conhecimento do
que numa posição ética diante do outro (RICKES, 2006).

3.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

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. A educação especial direciona as
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suas ações para o atendimento às especificidades dos alunos especiais no processo educacional e, no âmbito
de uma atuação mais ampla na escola, orienta a organização de redes de apoio, a formação continuada, a
identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de praticas colaborativo. (MARCOS POLÍTICO -
LEGAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, p.20)

As atividades desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado diferenciam-se daquelas realizadas na
sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa a formação dos
alunos com vistas à autonomia independência na escola e fora dela. Dentre as atividades de atendimento
educacional especializado são disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino de línguas e
códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva.

O Atendimento Educacional Especializado é acompanhado por meio de instrumentos que possibilitem
monitoramento e avaliação da oferta realizada nas escolas da rede pública e nos centros de treinamento
educacional especializados públicos ou conveniados. O atendimento educacional especializado deve ser
realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos específicos. Vindo a atender desde a
educação infantil a educação superior. (MARCOS POLÍTICO - LEGAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, p.21-23).

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada,
conhecimento geral para o exercício da docência e conhecimento específicos da área. Essa formação
possibilitará a atuação no atendimento educacional especializado permitindo aprofundar o caráter interativo e
interdisciplinar na atuação em salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de
atendimento especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes
hospitalares e nos ambientes domiciliares para oferta de recursos para educação especial. Os sistemas de
ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que
favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças de forma a atender as necessidades
educacionais de todos os alunos. (MARCOS POLÍTICO - LEGAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA
DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, P.24).

4. EDUCAÇÃO INCLUSIVE: O QUE SE QUER PROPOR

Sabe-se que a Educação Regular é, atualmente, uma máquina de excluir os diferentes. Que as práticas
pedagógicas adotadas em nossas escolas são em realidade fabricantes dessa nova categoria de crianças, as
excluídas do sistema regular de ensino. Os trabalhos de M. Helena Patto (1990) mostram isso claramente, ao
denunciarem o fato de que o fracasso escolar se produz no interior das relações cotidianas do universo
escolar. A esmagadora maioria de crianças não é fracassada escolar porque tem problemas de dislexia,
dislalia ou mesmo porque sofre de carência cultural. Elas se tornam fracassadas escolares a partir do modo
como a escola aborda, ataca, nega e desqualifica o degrau, a diferença social, o desencontro de linguagens
entre as crianças de extração pobre, de um lado, e a escola comprometida com outras extrações sociais, de
outro.

O Brasil se destaca nos últimos anos pelos avanços relacionados à efetivação do direito de todos à educação,
estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e fundamentado no paradigma da inclusão, nos direitos
humanos e na articulação entre o direito à igualdade e à diferença os quais abriram caminhos para a
transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos. É necessário, porém, avançar
um pouco mais. O que se quer propor não é apenas a luta política pela inclusão da criança na escola, direito
de todo cidadão. O que se quer não é apenas fazer a crítica das práticas pedagógicas, que alienam - no
sentido marxista da palavra - muito mais do que ensinam. O que se quer propor é que se tire o máximo
proveito do potencial presente em todo e qualquer ato educativo voltado para um sujeito e não para o
adestramento deste.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de
confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-la, a Educação Inclusiva assume
espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da
exclusão. A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania fundamentado no reconhecimento
das diferenças e na participação dos sujeitos, decorre uma identificação dos mecanismos e processos de
hierarquização que operam na regulação e produção as desigualdades.

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à
comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças de forma a atender
as necessidades educacionais de todos os alunos. O que se propõe no processo de Escolarização e Inclusão
Escolar é que se tire o máximo proveito do potencial em todo e qualquer ato educativo voltado para o
atendimento do aluno, de forma a evitar a marginalização das pessoas com necessidades especiais.
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