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RESUMO 

A Educação Inclusiva consiste no desafio de oferecer uma educação de qualidade a todos, 
inclusive às pessoas em situação de deficiência. Incluir não é apenas garantir o acesso à 
educação através de legislações específicas  é, sobretudo, promover o desenvolvimento pleno 
das habilidades e capacidades, respeitando suas limitações, a fim de que esse indivíduo tenha 
condições de prosseguir na sua formação pessoal e profissional. O presente artigo tem por 
objetivo pesquisar aporte teórico que subsidie a análise dos caminhos da inclusão 
educacional da pessoa em situação de deficiência. Buscar-se-á refletir sobre algumas 
pedras e barreiras que atrapalharam o processo inclusivo, mas, sobretudo, adotar uma 
visão positiva que valorize cada passo que já foi dado como essencial para que se 
consiga alcançar o ideal de uma sociedade justa e igualitária. 
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Social, Educação Inclusiva, Deficiência. 

 

ABSTRACT 

Inclusive education is the challenge of providing quality education to all, including 
people suffering from disabilities. Include not only ensuring access to education through 
specific legislation is primarily to promote the full development of skills and abilities, 
while respecting their limitations, so that this individual is able to continue in their 
personal and professional training. This article aims to search for that subsidizes the 
theoretical analysis of the paths of educational inclusion of persons in situations of 
disability. Search will reflect on some rocks and barriers which hindered the process 
inclusive, but rather, adopt a positive vision that values every step has been taken as 
essential to help achieve the ideal of a just and egalitarian society. 
KEYWORDS : Social Inclusion, Inclusive Education, Disability.  
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INTRODUÇÃO 

  
A Inclusão social caracteriza-se pelo direito de todos a uma sociedade que 

transcenda os preconceitos, discriminações e barreiras impostas pelas diferenças sociais, 

econômicas, de gênero, credo, cultura ou etnia. 

A Educação Inclusiva consiste no desafio de oferecer uma educação de 

qualidade a todos, inclusive às pessoas em situação de deficiência. Incluir não é apenas 

garantir o acesso à educação através de legislações específicas  é, sobretudo, promover 

o desenvolvimento pleno das habilidades e capacidades, respeitando suas limitações, a 

fim de que esse indivíduo tenha condições de prosseguir na sua formação pessoal e 

profissional. 

A Inclusão Educacional das pessoas em situação de deficiência é uma conquista 

da sociedade contemporânea. Apesar de ser consenso na sociedade a carência de ações 

consistentes para efetivá-la, por outro lado, é necessário admitir que um longo caminho 

de progressos e algumas vezes retrocessos, vem sendo construído.  

Antes de buscar reflexões sobre essas questões, urge conhecer alguns caminhos 

pelos quais a Inclusão passou até constituir-se em “paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos” (PNEE,2008.) 

Diante disso, o presente artigo tem por objetivo pesquisar aporte teórico que 

subsidie a análise dos caminhos da inclusão educacional da pessoa em situação de 

deficiência, para posteriormente refletir sobre o que se espera da inclusão. Buscar-se-á 

refletir sobre algumas pedras e barreiras que atrapalharam o processo inclusivo, mas 

sobretudo, buscar uma visão positiva que valorize cada passo que já foi dado como 

essencial para que  se consiga alcançar o ideal de uma sociedade justa e igualitária. 

 

1 – De onde viemos - Primeira parada: Exclusão. 

 

É notória a sombria história do tratamento dispensado aos deficientes nas Idades 

Antiga e Média. Alguns filmes de época representam bem a exclusão ou até mesmo 

eliminação desses indivíduos “anormais”. 
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De acordo com Carrilho (2009), na Lei das XII Tábuas, que consiste na origem 

do direito romano, na Tábua IV que versava sobre o pátrio poder, se ocorresse o 

nascimento de uma criança defeituosa na Roma antiga, os pais estavam autorizados a 

matá-la. Também era prática comum abandonar os bebês deficientes em cestos às 

margens do rio Tibre. 

Na Idade Média as estruturas sociais eram definidas pelo poder da Igreja 

Católica e qualquer coisa que atentasse as leis divinas deveria ser exterminada. Foucault 

(2002) descreve a figura do monstro como sendo um fenômeno Jurídico-natural, pois 

quando um indivíduo nascia “Anormal” (termo utilizado pelo autor), infringia as leis 

divinas. Na Idade Moderna o monstro é descrito através da teratologia e Embriologia 

aparecendo dessa forma, uma coerência científica. 

Tanto a Inquisição da Igreja Católica quanto a Reforma Protestante foram 

responsáveis por determinar que as pessoas deficientes fossem seres envoltos em 

fenômenos sobrenaturais, devendo por tanto serem eliminados em rituais de purificação. 

Segundo Alves (1992), os deficientes eram considerados bruxos ou hereges e, 

conseqüentemente, eram mortos, ou então, utilizados como "bobos da corte". 

 
1.1 –Segunda Parada: Segregação  

 
Diante do exposto, percebe-se que as pessoas com deficiência sempre foram 

estigmatizadas, fato esse que gerou atitudes de repulsa, exclusão e segregação. 

 

Por definição é claro, acreditamos que alguém com estigma não seja 
completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de 
discriminação, através das quais efetivamente e, muitas vezes sem 
pensar, reduzimos suas chances de vida. Construímos uma teoria de 
estigma, uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do 
perigo, racionalizando algumas vezes uma animosidade, baseada em 
outras diferenças, tais como as de classe 
social.(GOFFMAN,1988,p.15)  

 

           Segundo Foucault (2007), a Loucura é o novo espantalho que sucede a lepra nos 

medos seculares e suscita como ela reações de divisão e exclusão. Com o fim da lepra 

na Idade Média, as doenças venéreas a sucedem como “por direito de herança” 
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(2007:7). No entanto, não cabe às doenças venéreas o papel que cabia à lepra no interior 

da cultura medieval, mas decorrerão quase dois séculos de um longo período de latência 

para que a loucura herde a segregação da lepra.    

 São da mesma época relatos da “Nau dos loucos”, um barco que navegava nos 

rios da Renânia e nos canais flamengos e que serviam para levar os loucos de uma 

cidade à outra. As partidas eram obrigatórias e Foucault (2007) afirma que  

 

Confiar os loucos aos marinheiros é com certeza evitar que ele ficasse 
vagando indefinidamente entre os muros da cidade, é ter certeza de que ele 
irá para longe, é torná-lo prisioneiro de sua própria partida (...) Postura 
altamente simbólica e que permanecerá sem dúvida até nossos dias, se 
admitirmos que aquilo que outrora foi fortaleza invisível da ordem tornou-se 
agora castelo de nossa consciência (p. 12).   

 

É no século XVII que são criadas vastas casas de internamento. Foucault utiliza 

o ano de 1656 como referência, mas na verdade nesse ano ocorre a reorganização 

administrativa de vários estabelecimentos que se agrupam, dando origem ao Hospital 

Geral de Paris. 

 
 A partir de Pinel, Tuke, Wagnitz, sabe-se que os loucos, durante um século e 
meio, foram postos sob o regime desse internamento, e que um dia serão 
descobertos nas salas do Hospital Geral, nas celas das “casas de força”. 
(FOUCAULT,2007:48). 

 

A partir da metade do século XVII a loucura esteve ligada a essa “terra de 

internamentos” e, ainda segundo Foucault (2007), ao gesto que designava essa terra 

como seu lugar natural.  

Apesar da idade moderna ter sido marcada por atitudes voltadas à segregação, 

reclusão dos deficientes em casas de internamento ou nos porões e sótãos das 

residências, ainda aconteceram fatos de exclusão. Um exemplo foi o extermínio de     

deficientes pelos nazistas. Segundo informações da Revista Veja (2008), o programa 

secreto de extermínio de deficientes físicos e mentais na Alemanha nazista foi 

responsável pelo extermínio de 70.273 deficientes, inclusive crianças, entre os anos 

1940 e 1941. “Até o fim da guerra, outros 200.000 deficientes foram mortos nas 

câmaras de gás dos campos de concentração”. (MAINARDI, 2008). 
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1.2 – Terceira Parada: Integração ou Educação Especial  

 

Sabe-se que o movimento histórico da Educação Especial passou por dois 

grandes momentos (segregação e integração) até chegar à perspectiva da Inclusão. O 

modelo médico psicológico esteve vigente no Brasil, na Educação especial até a década 

de 70, quando foi substituído pelo modelo educacional e seu desafio da integração.  

  

A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento 
educacional especializado substitutivo ao ensino comum, 
evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades 
que levaram a criação de instituições especializadas, escolas especiais 
e classes especiais. Essa organização, fundamentada no conceito de 
normalidade/anormalidade, determina formas de atendimento clínico 
terapêuticos fortemente ancorados nos testes psicométricos que 
definem, por meio de diagnósticos, as práticas escolares para os 
alunos com deficiência.(PNEE, 2008). 

 

Com isso, surgem instituições voltadas especificamente ao atendimento das 

pessoas com deficiência,a exemplo da APAE, AMAS, dentre outras, sendo estas 

responsáveis pelo acolhimento desses indivíduos e muitas vezes substituindo o ensino 

regular.   

Na mesma época surgem no Brasil as primeiras escolas e classes especiais 

com conceitos de normalização e integração e modelos educacionais que justificavam e 

defendiam a segregação. 

 

O objetivo da integração é inserir um aluno ou um grupo de 
alunos que já foram anteriormente excluídos e o mote da 
inclusão, ao contrário, é o de não deixar ninguém no exterior do 
ensino regular, desde o começo da vida escolar. As escolas 
inclusivas propõem um modo de organização do sistema 
educacional que considera as necessidades de todos os alunos e 
que é estruturado em função dessas necessidades (MANTOAN, 
2004) 

 

De acordo com Mazzota (2005), “até 1950 havia quarenta estabelecimentos 

de ensino regular mantidos pelo poder público, sendo um federal e os demais estaduais, 
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que prestavam algum tipo de atendimento escolar especial a deficientes mentais” e 

outros catorze atendiam as demais deficiências.  

 

1.3– Os Primeiros Passos da Inclusão  

 

No fim do século XX, surge a concepção de educação inclusiva que só pode ser 

compreendida e praticada, partindo do olhar da diversidade. De acordo com Mantoan 

(1997), esta modalidade é especializada no aluno e dedicada à pesquisa e ao 

desenvolvimento de novas maneiras de ensinar, adequadas a heterogeneidade dos 

aprendizes e compatível com os ideais democráticos de uma educação para todos 

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 
igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em 
relação à idéia de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias 
históricas da produção da exclusão dentro e fora da 
escola.(PNEE,2008) 
 

 
Trabalhar de forma a garantir a inclusão tem sido um desafio para todas as 

pessoas ligadas a área da Educação Inclusiva, tendo em vista as dificuldades 

apresentadas, principalmente a falta de compromisso dos órgãos competentes. 

Segundo Stainback & Stainback (1999): 

 

 
Uma escola inclusiva é aquela que educa todos os alunos em salas de 
aula regulares. Educar todos os alunos em salas de aula regulares 
significa que todo aluno recebe educação e freqüenta aulas regulares. 
Também significa que todos os alunos recebem oportunidades 
educacionais adequadas, que são desafiadoras (...) Mas uma escola 
inclusiva vai além disso. Ela é um lugar do qual todos fazem parte, em 
que todos são aceitos, onde todos ajudam e são ajudados por seus 
colegas e por outros membros da comunidade, para que suas 
necessidades educacionais sejam satisfeitas. (prefácio XII). 
 
 
 

Atualmente a Educação Especial consiste em complementar o ensino regular 

no lugar de substituí-lo. As escolas especiais ou Atendimento Educacional 

Especializado irá dar o apoio necessário à inclusão e trabalhar conteúdos como 
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LIBRAS, código braile, utilização do soroban; educação física adaptada, etc. 

(FÁVERO, 2007:29).  

Segundo Fávero (2007), a Educação Especial deve ser destinada aos alunos 

deficientes, oferecida de forma complementar ao ensino regular, não obrigatória, sendo 

uma forma válida de tratamento diferenciado (discriminação positiva), assegurada pela 

Constituição Federal de 1988 e por convenções e tratados internacionais. 

 

2 – E para onde vamos?  

 De acordo com Mantoan (2004), nossa Constituição Federal é um marco na 

defesa da inclusão escolar. No Título I da Carta Maior, onde trata dos Princípios 

Fundamentais, em seu artigo 1º, informa que a República tem como fundamento a 

dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III. 

Segundo Mendes e Costa (2009), a dignidade da pessoa humana é um princípio 

constitucional chamada de cláusula pétrea, isto é, não se pode modificá-la de forma 

alguma, nem mesmo por emenda constitucional, sendo este princípio consagrado 

internacionalmente e em voga atualmente, sempre mencionado pela ONU em suas 

convenções, protocolos e tratados. 

Além disso vê-se no art. 206 inciso , ao tratar dos princípios pelos quais o ensino 

será ministrado “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”e ainda no 

art. 208 inciso III,  que o “atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Acrescenta ainda, no art. 208 

inciso V, que o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 

acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um”. Apesar do termo “preferencialmente” remeter a idéia de que 

na falta ou impedimento da primeira opção (inclusão), bastaria a segunda (segregação), 

gerando interpretações errôneas, é bom deixar claro que a inclusão não concebe a idéia 

de ter alunos deficientes fora do ensino regular. 

A “Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência” ocorreu em maio de 1999, na 

Guatemala e teve o Brasil como signatário, aprovando o Decreto Legislativo nº 198, de 
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13 de junho de 2001, pelo Congresso Nacional e promulgado pelo Decreto nº 3.956, de 

08 de outubro de 2001, da Presidência da República. 

A relevância da convenção em prol da inclusão está no fato de deixar clara a 

impossibilidade de diferenciação com base na deficiência, definindo a discriminação 

como 

 [...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 
antecedente de deficiência, conseqüência de deficiência anterior ou 
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou 
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício 
por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos 
humanos e suas liberdades fundamentais (art. I, nº 2“a”).  

 

 Mantoan (2004) esclarece que a Convenção da Guatemala consiste num avanço 

na medida em que devem ser abolidas todas as normas e diretrizes educacionais, que 

garantiam às pessoas com deficiência o direito de acesso e freqüência ao ensino regular 

“ ‘sempre que possível’, ‘desde que capazes de se adaptar’. Essas situações são típicas 

da modalidade de inserção escolar, de que tratamos anteriormente, a ‘integração’, que 

ainda é bastante forte, principalmente no Brasil”. (2004, p.15). 

 O Brasil possui vários dispositivos legais que garantem os direitos das pessoas 

com deficiência. No entanto, infelizmente ainda é precário o atendimento que revele 

consonância entre o cumprimento dos vários dispositivos normativos e a satisfação de 

suas necessidades.A efetivação dessas leis vem esbarrando em práticas ultrapassadas e, 

conforme alerta Mantoan, para que se cumpra o que está disposto na Convenção da 

Guatemala, por exemplo, os órgãos responsáveis pela emissão de atos normativos 

infralegais e administrativos relacionados à educação (Ministério da Educação, 

Conselhos de Educação e Secretarias de todas as esferas administrativas) “deverão 

emitir diretrizes para a Educação Básica, em seus respectivos âmbitos, com orientações 

adequadas e suficientes para que as escolas em geral recebam com qualidade a todas as 

crianças e adolescentes” (2004,P.16).  

 Além de um suporte legal favorável, a inclusão conta com o avanço tecnológico 

como aliado nessa caminhada. Os avanços da ciência por um lado favorecem o 

diagnóstico cada vez mais precoce e, juntamente com os trabalhos de estimulação 

precoce, promovem qualidade de vida para os indivíduos que possuem distúrbios 

severos ou incapacitantes.  
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As tecnologias assistivasii, por sua vez, tem contribuído de forma significativa 

para que as pessoas com deficiência ampliem suas habilidades funcionais e conquistem 

a vida independente. O uso do computador, dos softwares apropriados para os cegos ou 

para a comunicação das pessoas com paralisia cerebral, é uma realidade em muitas 

instituições de ensino que recebem alunos deficientes. 

A inserção do deficiente nas universidades e no mercado de trabalho, apesar de 

ainda incipiente, aponta um longo caminho de batalhas, quebra de paradigmas e 

conscientização que se abre à nossa frente, mas com certeza esse caminho possui menos 

pedras e barreiras do que o que percorremos até então. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Urge entender que não existe inclusão sem uma reformulação premente de 

saberes e valores. E essa reformulação deve ser iniciada individualmente para que se 

estenda à coletividade. Em pleno século XXI não se concebe a idéia de estigmatizar e 

discriminar qualquer pessoa que seja. No âmbito escolar essa possibilidade parece ainda 

mais absurda, já que o educador deveria favorecer a formação global dos seus alunos, 

voltada para o exercício de sua cidadania e livre de todo tipo de preconceito.  

Com base no exposto, percebe-se uma crescente preocupação com a questão da 

inclusão da pessoa com deficiência. Os meios de comunicação vêem colaborando a 

tornar a inclusão algo mais próximo da realidade de toda a sociedade, na verdade uma 

necessidade. Uma das principais ferramentas utilizadas nesse marketing é a legitimação 

dos direitos dos deficientes.  A partir do momento que for compreendido que inclusão 

não é assistencialismo, é direito; e é direito não apenas de quem é deficiente, uma vez 

que a inclusão enriquece a todos os envolvidos no processo; a inclusão andará a passos 

mais largos.  
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ii
 "uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar 
os problemas encontrados pelos indivíduos com deficiências" (Cook e Hussey • Assistive Technologies: 
Principles and Practices • Mosby – Year Book, Inc., 1995). 


