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RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de mostrar como a inclusão educacional dos jovens portadores 
de necessidades especiais acontece na sociedade brasileira. Para isso, foi necessário 
pesquisar em diversos livros, artigos, revistas, leis e outros meios que tratasse deste 
assunto. Foi necessário também observar o que muitos estudiosos da área tais como 
Dutra, Andrade, Carvalho falam a respeito de como incluir estes cidadãos nas escolas 
regulares de tal forma que eles não venham ser discriminados. Mostraremos também as 
condições que se encontram as instituições brasileiras que atendem essas pessoas e os 
bons resultados que já tivemos no decorrer dos anos. 
Palavras- chave: educação inclusiva, portadores de necessidades especiais, pesquisa. 

 

 

ABSTRACT: 

This article show how the educational inclusion of young with special needs takes place 
in Brazilian society. For this, it had to search in several books, articles, magazines and 
another thing which addressed this issue. It was also necessary to note that many 
scholars in the area such as Dutra, Andrade, Carvalho talk about how to include these 
citizens in mainstream schools so that they will not be discriminate. Also show that the 
conditions are the Brazilian institutions that meet these people and the good results 
we've had over the years. 
Keywords: inclusive education, special needs, research. 
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INTRODUÇÃO: 
 

A educação sempre passou por transformações e enfrentou diversos 

problemas no decorrer da história tanto no Brasil como no mundo. Analisaremos então 

de forma resumida algumas das mudanças ocorridas com respeito a educação de  

pessoas portadoras de deficiências físicos e mentais, e mostraremos como a lei 

juntamente com os profissionais da educação vem lidando com este problema que a cada 

dia precisa de melhores soluções, já que vivemos em um mundo cheio de diferenças, 

principalmente com respeito as  qualidades educacionais. 

No entanto, existem muitas formas de incluir um cidadão, seja ele quem for 

na sociedade  através do conhecimento, e a cada dia que passa vão surgindo mais meios 

de alcançar o maior número possível e em diferentes pontos regionais e classes sociais. 

Tudo isso acontece devido à grande preocupação de fazer com que todas as pessoas, 

inclusive os deficientes físicos e mentais, tenham direito a educação, e para isso é 

necessários capacitar todos profissionais que trabalham com educação, seja este 

professor ou até mesmo porteiro, como também ajustar as instituições para que passa 

atingir o objetivo de facilitar a vida destes. Pois, 

 

[...] a educação especial envolve um amplo processo de mudanças para 
a implantação de sistemas educacionais inclusivos, revertendo as 
propostas convencionais de criar programas especiais para atender, de 
forma segregada, alunos com necessidades educacionais especiais e 
inserindo os gestores públicos e os profissionais da educação na 
elaboração de políticas para todos, que contemplem a diversidade 
humana. (DUTRA, 2005, p.3) 
  

 

POLÍTICA- INSTITUCIONAL DA ESCOLA 

  

Os últimos cinqüenta anos da história da educação brasileira documentam 

um impressionante processo de focalização da escola. De acordo com a Lei Orgânica do 

Ensino Primário de 2 de janeiro de 1946 determinava que o ensino primário obedecesse 

aos programas mínimos e as diretrizes essenciais fundamentadas em estudos de caráter 

objetivo que realizem os órgãos técnicos do Ministério da Educação e Saúde, com 

cooperação do estado (art. 12). “Os estabelecimentos de ensino são instâncias executoras 

das políticas, planos e programas. São agentes das deliberações emanadas da hierarquia” 

( CÓRVADO, 2003, p. 39). 
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A partir dos anos 1930, 

 

 As iniciativas editorias do então diretor do Inep, Lourenço Filho, que 
também era organizador da Biblioteca de Educação, assim como as de 
Fernando de Azevedo, organizador da Biblioteca Pedagógica 
Brasileira, a iniciativa editorial da companhia Editora Nacional [...] são 
apenas alguns exemplos da presença dos chamados renovadores da 
educação no campo do ensino e da pesquisa educacional. [...] as suas 
determinações sobre a natureza do conhecimento e dos processos de 
produção e transmissão assim como seus projetos políticos 
pedagógicos de organização de um sistema nacional de educação 
foram, sem duvida, determinantes da configuração das instituições de 
ensino e pesquisa no Brasil. ( CARVALHO, 2004, p. 379) 
 
 

Em 1948 aparece o primeiro anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases Da 

Educação Nacional, proposta pelo Ministro Clemente Mariani, porém só com o Parecer 

Gustavo Capanema em dezembro de 1961 foi aprovada a Lei nº 4.024, a conhecida 

LDB. 

Com a Lei n° 9.364/96, a escola passa a ser nominada como uma instância 

especifica e diferenciada na organização da educação, sendo como tal situada no 

contexto hierárquico e assim suas atribuições bem definidas. 

 A Constituição Brasileira de 1988 também trata deste mesmo assunto. O 

artigo 205 diz que “a educação é direito de todos e dever do Estado e da família”. Já no 

artigo 208 nos diz que é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência de preferência na rede regular de ensino. (BRASIL, 1988) 

Se observarmos a Constituição Federal no artigo 206 veremos entre os sete 

princípios necessários para ministrar o ensino no nosso país, a gestão democrática do 

ensino público, a igualdade, a liberdade, a pluralismo; porém muitas destas ainda estão 

no papel e cabe a nós exigir o seu cumprimento. A escola por si só, jamais irá conseguir 

ter sua autonomia e seus direitos e deveres cumpridos sem a nossa contribuição. 

(ARAUJO, 2008, p. 70) 

 

UM POUCO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

A inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais vem ganhando 

mais espaço na escola e em diversos lugares, e isso não vêm de agora. A primeira 

instituição que temos relatos foi o Imperial Instituto de Meninos Cegos, em 1854, que 

hoje é a Instituição Benjamin Constant. Logo após tivemos o Instituto dos Surdos 
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Mudos, em 1857, hoje é o Instituto Nacional da Educação dos Surdos. Ambos na época 

do império e no estado do Rio de Janeiro. 

Porém, só em 1961 o atendimento a pessoas com necessidade especial passa 

a ser lei, a Lei de Diretrizes e Bases Nacional n° 4.024/61, que garante a estes direito a 

ter uma educação preferencial no sistema geral de ensino como já foi citado antes. No 

entanto, apesar de todos os nossos esforços, ainda hoje não é possível ter uma educação 

qualificada para estas pessoas em todas as nossas redes de ensino, o que indica que 

temos muito ainda a percorrer até chegar à qualidade esperada. 

No final da década de 1960, o Conselho Federal de Educação- CFE emitiu 

um parecer que defendia a formação de professores de educação especial fosse elevado 

para o ensino superior, este é o CFE N° 295/69. Já nas décadas de 1980 e 1990, tivemos 

avanços importantes quanto à integração de diferentes áreas do conhecimento, através de 

programas oficiais de formação de professores de necessidade especiais. 

A inclusão de pessoas com déficit cognitivo numa escola regular seria a 

garantia do direito a todos a educação. A luta para o cumprimento da lei ainda é grande, 

mas esta daria não só melhor convívio social para as pessoas com esse déficit como 

também para as pessoas com quem este convive. “Conviver com diferenças é formar um 

cidadão diferente do de hoje, carregado de preconceitos”  (HOLANDA, 2003, p. 360). 

Os novos paradigmas norteadores da educação especial define- na “numa 

perspectiva de inserção ampla, historicamente diferenciada de todos os outros 

paradigmas até então citados como modelos formativos, técnicos e limitados de simples 

atendimento” (SEED, 1998, p.12). 

 

Para que a escola realmente trabalhe com inclusão, de forma  eficiente 
e com bons resultados, precisa também investir no professor, m sua 
formação continuada, não aquela formação que eles fazem apenas para 
adquirir créditos e conhecimentos, mas como ato de reflexão e de 
estudos, para que eles possam também, com essa formação, elaborar e 
reelaborar sua prática pedagógica e para que o professor desempenhe o 
papel de formador, informando por meio da troca de experiências e da 
partilha de saberes. (HOLANDA, 2003, p. 361) 

 

Embora a constituição estabeleça a todos os brasileiros o direito a educação, 

saúde, segurança e previdência entre outros benefícios, o pacto não é levado a efeito 

porque os impostos arrecadados direta ou indiretamente deixam a ser investidos de 

forma equilibrada para o setor social, ocorrendo um maior investimento no setor 

econômico. Além de problemas com a distribuição de renda e corrupção, intensificam o 
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desinteresse pelo setor social. Enfim a cidadania não acontece para todos. Ela está 

destinada aqueles indivíduos que conhecem seus direitos e os caminhos que possam 

garantir sua efetivação. 

“O século XX terminou com uma avalanche de reformas no campo 

educacional latino-americano.[...] Mas a realidade cotidiana das escolas parece à 

expressão grotesca e cínicas das promessas milagrosas enunciadas pelos exegetas da 

modernização neoliberal” (GENTILI e ALENCAR, 2003). 

Frente ao grande avanço cientifico e tecnológico dos últimos anos, 

principalmente com eficiência dos meios de comunicação, todos os setores da sociedade 

sofreram influências na sua dinâmica da existência. 

De acordo com Caudau (1997), os novos e diferentes cenários sociais, 

políticos e culturais explicitados em questão de gênero, raça, formas de comunicação, 

informação, manifestações políticas e culturais, formas de violência, dissolução das 

monoidentidades e exclusões social, vem se configurando como foco de discussão no 

campo da educação. 

O professor deve ter o compromisso ético ao tentar responder 

adequadamente as diferentes situações que surgirão nas maiorias das vezes, de forma 

imprevisível. É preciso entendimento diante de situações que estão fora do seu contexto 

de vida, de forma a enfrentar corretamente o ocorrido, fazendo desta uma oportunidade 

de aprendizado. De acordo com Mittler (2003, p.16) 

 

A inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas regulares, 
mas a mudar as escolas para torna-las mais responsivas as necessidades 
de todas as crianças; diz respeito a ajudar todos os professores a 
aceitarem a responsabilidade  quanto ao aprendizado de todas as 
crianças nas suas escolas e prepara-los para ensinarem aquelas crianças 
que estão atual corretamente excluídas das escolas por qualquer razão. 
Isso se refere- se as todas as crianças que não estão beneficiando-se 
com a escolarização, e não apenas àquelas que são rotuladas com o 
termo ‘necessidades educacionais especiais’ (MITTLER, 2003, p.16). 
 
 

CRIANÇAS E JOVENS COM PROBLEMAS MENTAIS 

 

No desdobrar da história se pararmos para observar como a sociedade tem 

encarado essas pessoas veremos que muitos apenas as encaram como “doidos ou 

idiotas”, simplesmente devido o fato de não terem a mesma desenvoltura de uma pessoa 

considerada normal. Devido a isso foram surgindo diversos grupos sociais educativos 
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com profissionais qualificados para lidar com estes tipos de pessoas. (MAFEZZOL e 

GÓES, 2009, p.141) 

Uma pessoa normal com o passar dos anos vai amadurecendo cada vez mais 

e mudam assim sua forma de agir. Quando é criança costuma agir de uma forma e 

quando adulto de outra. Já os que possuem problemas mentais costumam ter grandes 

problemas no desenvolver suas capacidades e por isso precisam de mais atenção. 

O que irá ajudar essas pessoas a melhorar e a se desenvolver melhor é 

exatamente o contato com as demais pessoas e não a exclusão por possuir algum 

problema mental. Aqueles que possuem atividades normais são mais felizes do que os 

que vivem isolados e também podemos está certos de que isso não só beneficia a criança 

como também a sua família, também podemos está certos de que isso fará com que os 

jovens considerados pessoas normais quando crescerem possam tratar estes sem 

indiferenças, pois isso já foi trabalho desde sua infância. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Especial, 

os profissionais da área de educação devem ajudar estes indivíduos a desenvolver suas 

habilidades nas seguintes áreas: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, 

desempenho na família e na comunidade, independência na locomoção, saúde e 

segurança, desempenho escolar, e lazer e trabalho (1998, p. 26). 

 

EDUCAÇÃO DOS SURDOS E MUDOS 

 

Não é de agora que o Brasil vem tentando incluir esses indivíduos nas 

escolas. Desde a constituição de 1967 há alguns artigos assegurando aos surdos o direito  

educação, até mesmo a constituição atual de 1988 nos garante isso. Em 1973 foi criado o 

Centro Nacional de Educação Especial- CENESP, o que deu mais um grande passo na 

melhor capacitação destes. No entanto, a maior contribuição surgiu em 22 de dezembro 

de 2005 com o decreto governamental 5.626 que institui aos surdos o ensino na língua 

de sinais, o que obriga não só os surdos mais também os professores que os atendem a 

utilizarem essa linguagem. (PERLIN e STROBEL, 2006, p.46,47 e 50). 

Mesmo que os professores estejam preparados de acordo com Botelho, 

“mesmo que conheçam a cultura surda e a língua de sinais, ainda assim não é suficiente, 

pois não existe uma mesma língua compartilhada, circulando na sala de aula e na escola, 

condição indispensável para que os surdos tornem-se letrados” (BOLHETO, 2005, p.16). 
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Um ótimo passo no ensino dessas pessoas seria o uso de livros didáticos 

diferenciados. O uso de vídeos também seria outro grande passo importante para 

melhorar o desempenho destes em sala de aula.  

Numa turma regular eles com certeza teriam grande dificuldade em se 

associar com os demais alunos visto que a maioria deles não sabe a língua de sinais, 

libras. O que infelizmente faz com que eles sejam excluídos no âmbito escolar de uma 

forma ou de outra. Por isso ainda é necessário estudarmos outras maneiras de incluir 

cidadãos com esse problema na nossa sociedade. 

 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA  

 

Numa pesquisa feita no Brasil em 2004, calcula-se que existe cerca de 

31.434 alunos com deficiência física, correspondendo a cerca de 5,5% dos totais de 

vagas totais(SEESP/INEP, 2004). 

O fato de termos muitos deficientes físicos devemos rever nossas estruturas 

físicas dos locais de ensino, pois estes devem ser projetados de forma que venha facilitar 

o deslocamento destes. Já pensou uma pessoa em cadeira de rodas tentando subir uma 

escada ou tentando entrar em uma sala onde a porta não possui espaço suficiente para 

esta poder entrar? Com certeza seria terrível! Por este e outros motivos é necessário 

refazer algumas redes de ensino para que possa atender as necessidades destas pessoas e 

ainda temos que ajudar estas a não desistir pela busca do conhecimento. Pois muitos 

alunos logo desistem dos estudos para evitar incomodar as pessoas com quem convive e 

isso faz com que este se prejudique ainda mais, pois ficará debilitado não apenas 

fisicamente como também intelectualmente. 

Para tornar possível a independência desses indivíduos e, conseqüentemente, 

favorecer a inclusão, precisamos atentar para as adaptações necessárias, entre elas, as 

que dizem respeito ao aspecto arquitetônico (AUDI, 2004, p.8). 

A desigualdade deve ser evitada sempre entre os alunos, porém se esta for 

para incluir o individuo com certeza deverá ser feita. Uma Convenção que nos veio da 

Guatemala dizia, 

[...] espera-se que os aplicadores do direito na adoção da máxima 
“tratar igualmente dos iguais e desigualmente os desiguais” admitam 
as diferenciações com base na deficiência apenas para o fim de se 
permitir acesso ao seu direito e não para negá-lo. Por exemplo: se uma 
pessoa tetraplégica precisa de um computador para acompanhar as 
aulas, este instrumento deve ser garantido ao menos a ela, se não for 
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possível para os outros alunos. É uma diferenciação, em razão da sua 
deficiência, para o fim de permitir que ela continue tendo acesso à 
educação como todos os demais (FÁVERO, PANTOJA e 
MANTOAN, 2004, p.20). 

 

 

SITUAÇÃO ATUAL COM RESPEITO À INCLUSÃO: 

Atualmente, a inclusão social é tema de muitos debates tanto no contexto 

social como no escolar. A idéia de inclusão é a de fazer parte, inserir-se numa totalidade. 

Neste sentido a inclusão na perspectiva educacional significa que as escolas devem 

possibilitar o acesso de crianças aos meios regulares de ensino sem que haja barreiras de 

participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 

A sociedade atual constitui-se numa nova fase da história do homem em que 

as tecnologias da informação e da comunicação estão penetrando com profundidade e 

rapidez, provocando rápidas transformações no desenvolver das relações humanas. O 

acesso à informação e ao conhecimento tem-se tornado determinante para que as pessoas 

possam participar e compreender o mundo em transformação e para que não se sintam 

excluídas nesse novo cenário, porém atualmente nem todos tem acesso a esta 

principalmente aqueles que possuem alguma deficiência, seja esta física ou mental. 

 

A necessidade de garantir a educação para todos demonstra que o 
Estado, com suas políticas sociais assistencialistas, vêm servindo aos 
interesses de manutenção da hegemonia de uma classe privilegiada, 
praticando ainda hoje uma democracia impermeável a maioria do povo 
brasileiro, impedindo de exercer com dignidade o direito à cidadania, 
compreendida como “processo histórico de conquista popular”. (EMO, 
1993, p.65) (ARAUJO, 2008). 

 

 
 
CONCLUSÃO 
 

 
Esse assunto ainda vai ter vários caminhos a percorrer até atingir o seu 

objetivo que é transmitir uma boa educação a todos os cidadãos, sejam estes quem 

forem. No entanto, estamos apenas frisando que apesar de enfrentarmos diversos 

problemas estamos caminhando aos poucos para melhor e quem sabe um dia ter apenas 

cidadãos com educação de ótima qualidade. 

No Brasil ainda tem muito o que melhorar com seu sistema de educação, pois, apesar de 

ter evoluído bastante se compararmos com alguns anos atrás, muitas das melhoras no 
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sentido de educação- inclusiva ainda está no papel e na teoria, o que deve passar a ser 

aplicado no nosso cotidiano e de forma mais abrangente, para que não venhamos 

discriminar nenhum cidadão, principalmente aqueles que mais precisam de nós, pois em 

um país como o nosso devemos esta consciente que a educação é um direito de todos, 

então vamos fazer isso realmente acontecer. 
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