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O universalismo que queremos hoje é aquele 
que tenha como ponto de partida a dignidade 
humana. A partir daí, surgem muitas 
diferenças que devem ser respeitadas. Temos 
direito de ser iguais quando a diferença nos 
inferioriza e direito de ser diferentes quando a 
igualdade nos descaracteriza. 
(Boaventura de Souza Santos, 1997) 



 
 

RESUMO 

 

Por muitos anos, a educação inclusiva no Brasil foi tratada de forma assistencial, mas 

a partir da década de 1980 essa perspectiva começou a mudar. O objetivo desse 

trabalho é estudar as políticas públicas do direito à educação inclusiva sob a 

perspectiva do ensino superior, como forma de compreender a evolução desse direito 

fundamental. Os princípios constitucionais apresentados, bem como a legislação 

internacional e nacional trazidas ao texto foram as principais fontes da pesquisa. 

Como forma de enriquecer o estudo serão expostos pontos de vista de quem vive a 

realidade do movimento inclusivo no ensino superior, tanto de uma visão profissional 

quanto de uma visão dos próprios estudantes, com a questão da quebra de barreiras 

para o acesso e permanência desse alunado. Outra questão pertinente à discussão, 

trabalhada no fechamento do estudo, é a transição ao mercado de trabalho das 

pessoas com necessidades educacionais especiais, a legislação internacional e 

nacional, em especial a lei de cotas. 

 

Palavras-chave: Educação; Educação inclusiva; Políticas Públicas; Ensino Superior; 

Direitos Sociais. 
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INTRODUÇÃO 
 

A educação inclusiva vem progressivamente afirmando-se como uma questão 

central no plano dos direitos humanos, mencionada em inúmeras declarações de 

convenções internacionais.  

Direitos humanos são fundamentais e indispensáveis à vida com dignidade e 

ao desenvolvimento do homem, sobretudo para o processo de construção de 

igualdade e de consolidação de cidadania. 

Em relação a educação em direitos humanos, luta-se pela prestacionalidade 

universal, ajustada às necessidades individuais, formadora de capacitação humana 

levando ao exercício dos demais direitos sociais. 

No entendimento de Maria Victoria Benevides: 

 
(...) a Educação em Direitos Humanos parte de três pontos essenciais: 
primeiro, é uma educação de natureza permanente, continuada e 
global. Segundo, é uma educação necessariamente voltada para a 
mudança, e terceiro, é uma inculcação de valores, para atingir 
corações e mentes e não apenas instrução, meramente transmissora 
de conhecimentos. Acrescente-se, ainda, e não menos importante, 
que ou esta educação é compartilhada por aqueles que estão 
envolvidos no processo educacional – os educadores e os educandos 
- ou ela não será educação e muito menos educação em direitos 
humanos. Tais pontos são premissas: a educação continuada, a 
educação para a mudança e a educação compreensiva, no 
sentido de ser compartilhada e de atingir tanto a razão quanto a 
emoção. 1 
(grifos nossos) 

 
No que diz respeito à educação, a Declaração Universal de Direitos Humanos 

proclama no seu artigo 26º que toda pessoa tem direito à instrução e esta será 

orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 

fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.2 

O professor universitário David Rodrigues, presidente da Pró-Inclusão – 

Associação Nacional de Docentes de Educação Especial de Portugal trouxe a debate 

o seguinte questionamento: “Se a educação deve “reforçar os direitos humanos (…), 

                                                      
1 BENEVIDES, Maria Victoria. Educação em Direitos Humanos: de que se trata? Disponível em: 
http://www.hottopos.com/convenit6/victoria.htm. Acesso em 06/06/2016.  
2 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. 
Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-
dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html. Acesso em 06/06/2016. 
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as liberdades (…) e favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade (…)”, será 

que ela se pode organizar fora dos valores da inclusão”?3 

Afirma ainda que, “uma educação que não respeite a diversidade e que não 

valorize o convívio, a interação e a cooperação entre alunos naturalmente diferentes 

nas suas personalidades e nos seus percursos de aprendizagem é uma educação 

antiética, porque é contrária à DUDH”.4 

Com base na legislação internacional e nacional, passaremos a estudar o 

direito à educação inclusiva, em especial na perspectiva do ensino superior.  

Analisaremos as diversas políticas públicas já criadas e a efetividade das 

mesmas. 

O Censo 2010 nos diz que para que os direitos humanos sejam realizados de 

forma universal, precisam ser observados por uma estrutura de monitoramento e um 

sistema judicial efetivo, o que enseja a criação das políticas públicas e a fiscalização 

para que sejam efetivas.5 

A percepção da importância da criação das Políticas Públicas veio com a 

redemocratização do país6, assim como apontaremos na menção do papel da 

Constituição Federal de 1988 na instituição da democracia após longo período 

ditatorial enfrentado pelo Brasil. 

Fábio Konder Comparato7, na década de 1980, introduziu o conceito jurídico de 

políticas públicas como “instrumento jurídico instrumental do Estado Social com vistas 

à efetivação dos direitos sociais”. 

Na relação de políticas públicas e democracia, Smanio8 “as políticas públicas 

pressupõem as relações do Estado com a sociedade, pois que a via da participação 

dos cidadãos deve ser o método a ser buscado, tanto para sua formulação, quanto 

sua execução”. 

                                                      
3 RODRIGUES, David. Os direitos humanos e a educação inclusiva, 2014. Disponível em: 
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/os-direitos-humanos-e-a-educacao-inclusiva-1618165. 
Acesso em 20/08/2016. 
4 Ibidem. 
5 CARTILHA CENSO 2010. Disponível em 
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-
pessoas-com-deficienciareduzido.pdf. Acesso em 30/08/2016 
6 SMANIO, Gianpaolo Poggio Legitimidade jurídica das políticas públicas: a efetivação da cidadania. In: 
SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (Orgs.). O Direito e as Políticas 
Públicas no Brasil. São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 03. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. p. 10. 
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As desvantagens enfrentadas pelas pessoas com deficiência, especialmente 

quanto a inserção e/ou permanência na escola, aqui também incluso o conceito de 

universidade, são um problema de todos os brasileiros, pois o desenvolvimento 

humano está em conflito.  

O documento do já citado Censo 2010 aponta os princípios que regem o 

enfoque da deficiência como direito humano. Destacamos o princípio da igualdade e 

não discriminação para dar início ao presente estudo. 

 

Igualdade e não discriminação: os direitos humanos são inerentes à 
dignidade humana e ninguém pode sofrer qualquer tipo de 
discriminação. 
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1. CONCEITO E ACESSO 
 

O termo educação tem origem latina e-ducere, que significa conduzir para fora. 

Outros sugerem a origem em educare, que significa ação de formar, instruir, guiar. 

Envolve uma prática, um processo de formação. 

Nas palavras de Gadotti (2006) “a educação tem importante papel no próprio 

processo de humanização do homem e de transformação social, embora não se 

preconize que, sozinha, a educação possa transformar a sociedade. Apontando para 

as possibilidades da educação, a teoria educacional visa à formação do homem 

integral, ao desenvolvimento de suas potencialidades, para torná-lo sujeito de sua 

própria história e não objeto dela”. 

O conceito do termo educação vem sofrendo alterações ao longo dos tempos, 

apresentando a cada momento, formas e estruturas novas, interagindo e adaptando-

se às constantes evoluções sociais, assim como a questão do seu acesso. 

Importante apresentar as concepções que possuiu ao longo da história da 

humanidade para compreendermos o processo evolutivo do termo e da questão do 

acesso. 

Carvalho9, pesquisadora em educação inclusiva pela UFRJ, afirma que na 

antiguidade primitiva, a educação era essencialmente prática; todos eram alunos e 

todos eram educadores. Enquanto na antiguidade clássica, em destaque quanto ao 

pensamento pedagógico grego, a educação era apenas para os homens livres. Na 

Idade Média, a educação para desenvolver todas as potencialidades humanas, era 

para o clero e para a nobreza; para os excluídos, o aprendizado era pela tradição oral; 

foi nessa época que surgiram as primeiras universidades. Na época subsequente, 

Renascimento, o acesso à educação permaneceu como um privilégio para o clero, 

nobres e burguesia emergente. A Idade Moderna caracterizou-se pela ascensão de 

uma nova e poderosa classe que se opunha aos modelos vigentes. No século XIX, já 

com ideais positivistas, defendeu-se que somente pela educação, todos teriam as 

mesmas oportunidades e a escola era a instituição capaz de reconstruir a sociedade. 

Na segunda metade do século XX, sob a égide do movimento socialista, pensadores 

como Paulo Freire denunciaram que o Estado moderno organizava os sistemas 

                                                      
9 CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos 'is'. 8 ed. Porto Alegre: 
Mediação, 2011. p. 21-25 
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educacionais com visão conservadora da sociedade; grandes avanços quanto à 

metodologia de ensino foram desenvolvidos como é perceptível nos dias atuais. 

Através da referida contextualização histórica, a autora conclui que 

 
(...) a história das ideias sobre educação deixa evidente que pouco ou 
nada tinha de inclusiva, seja em termos da universalização do acesso, 
seja em termos da qualidade do que era oferecido.10 

 

Quando a ideia inclusiva surgia nas discussões sociais era apenas no contexto 

de integração social, o que ficará mais claro com a leitura do próximo tópico. 

 

1.1. A INCORPORAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS NA SEARA JURÍDICA 
 

Carlos Miguel Herrera11 nos trás a análise de algumas questões referentes à 

história da incorporação dos direitos sociais nas constituições democráticas e defende 

a universalidade desses direitos. 

Inicia seu estudo afirmando que ainda há obstáculos históricos para a doutrina 

tradicional caracterizar os direitos sociais como jurídicos, limitando-os a meras 

“políticas”, combinando uma função política de integração social com sua 

caracterização como direitos particulares e não universal.  

Afirma ainda, que a doutrina jurídica alemã foi a primeira a analisar a questão, 

considerando que não se trata de direitos garantidos constitucionalmente, sendo 

direitos subjetivos, invocáveis autonomamente perante os tribunais. 

Na mesma seara, o texto fala que os direitos sociais sempre apareceram como 

fruto de uma revolução inconclusa: 

 

(...) os direitos sociais aparecem sempre como fruto de uma revolução 
inconclusa, não apenas no sentido de movimentos que não 
conseguem realizar seu programa original — o que poderia ser só uma 
constatação banal desde o ponto de vista histórico —, mas na ideia de 
que esta deve ser terminada por e em um novo ordenamento jurídico 
(positivo). Isto explica, uma vez mais, porque os direitos sociais se 
apresentam menos como direitos naturais, imprescritíveis e 
transcendentes que sob a forma de políticas (estatais). 12 

                                                      
10 CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos 'is'. 8 ed. Porto Alegre: 
Mediação, 2011. p. 26. 
11 HERRERA, Carlos Miguel. Estado, Constituição e Direitos Sociais. São Paulo: Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 102, 2007. p. 371-395. 
12 Ibidem. p. 374. 
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 Foi no século XIX que a questão constitucional se instalou com mais força e 

especificamente em 1848, na Constituição Francesa, que o caráter universal dos 

direitos sociais apareceu teorizado de forma mais direta: 

 
A questão da constitucionalização do social ressurge de maneira 
vigorosa com as revoluções do período do entre-guerras. Este 
processo, que se estende ao menos até a Constituição da Segunda 
República espanhola de 1931, dará lugar à denominação 
característica de “constitucionalismo social”, para referir-se ao 
movimento de incorporação de cláusulas programáticas de conteúdo 
econômico e social nos textos constitucionais. 13 
(grifos nossos) 

 
 À medida que se operava o reconhecimento dos direitos sociais no contexto 

jurídico, um Estado intervencionista de novo tipo estava se desenvolvendo, o Estado 

de Bem-Estar, surgido com a pretensão de eliminar a ideia da particularidade da 

necessidade a uma categoria social determinada, partindo da premissa da 

universalidade da integração social. 

A lógica de integração dos direitos sociais foi a primeira a ser 

constitucionalizada, segundo Herrera. 

 Anos depois, em 1919, na Constituição Alemã, houve a constitucionalização de 

direitos de certos grupos sociais e reconhecimento de direitos à educação e moradia. 

Fato histórico marcante, sendo necessário maior análise. 

 

1.1.1. Protagonismo da Constituição de Weimar, 1919. 

 

Neste mesmo campo de estudo, agora através do texto de Carlos Roberto Jamil 

Cury, “A Constituição de Weimar: um capítulo para a educação” analisaremos a 

importância do texto constitucional alemão na inserção da educação como tema 

jurídico.14 

 Sob o título “Direitos e deveres fundamentais do cidadão alemão”, o Livro II da 

Constituição de 1919, Weimar, no capítulo IV, trouxe a temática da “educação e 

                                                      
13 HERRERA, Carlos Miguel. Estado, Constituição e Direitos Sociais. São Paulo: Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 102, 2007. p. 380. 
14 CURY, Carlos Roberto Jamil. A constituição de Weimar: um capítulo para a educação. Disponível 
em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73301998000200006. Acesso em 
12/10/2016. 
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escola”. O livro foi dividido em nove artigos que transcreveremos abaixo, mediante a 

importância que trazem à discussão do nosso texto: 

Art. 142: A arte, a ciência e seu ensino são livres. O Estado garante-
lhes proteção e cuida do seu fomento.  

 
Art. 143: Instituições públicas devem atender à educação da 
juventude. Para criá-las o Reich, os Estados e os municípios deverão 
colaborar entre si. 
A formação dos professores deverá ser normatizada de modo 
homogêneo buscando princípios que se aplicam à mais alta cultura. 
Os professores das escolas públicas possuem os mesmos direitos e 
obrigações que os funcionários do Estado. 

 
Art. 144: Toda a organização escolar está sujeita à inspeção do Reich, 
podendo este delegá-la aos municípios. A inspeção escolar estará a 
cargo de funcionários tecnicamente preparados e dependentes de 
uma direção central. 

 
Art. 145: O ensino é obrigatório para todos. Para atender a esta 
tarefa haverá escolas nacionais com um mínimo de 8 anos de 
escolaridade. Haverá também escolas complementares até que o 
indivíduo complete 18 anos. O ensino e o material escolar são 
gratuitos tanto nas escolas nacionais quanto nas complementares.  

 
Art. 146: A instrução pública deve estruturar-se de modo orgânico. 
Sobre a base da escola primária comum levantar-se-á o ensino 
secundário e o superior. Para esta organização dever-se-á considerar 
todas as inclinações e para a admissão de um aluno em uma escola 
atender-se-á à sua aptidão e vocação e não à sua situação 
socioeconômica e nem à confissão religiosa de seus pais. 
Dentro dos Municípios dever-se-ão organizar escolas de acordo com 
as crenças religiosas ou filosóficas dos interessados desde que as 
solicitem. Mas isto sempre se fará de tal modo que não prejudique a 
boa organização escolar conforme posto no parágrafo anterior. Na 
medida do possível, considerar-se-á a vontade dos que têm direito à 
educação. Uma lei dos Estados regulará os detalhes que deverão 
estar conformes à lei que será exarada pelo Reich. 
Para facilitar a assistência aos alunos de baixa renda 
matriculados nas escolas secundárias e superiores, o Reich, os 
Estados e os Municípios deverão conceder a respectiva 
subvenção aos pais daqueles alunos considerados aptos para 
prosseguimento dos estudos secundários e superiores, a fim de 
que possam sustentar seus gastos; especialmente os de 
educação, até o término de seus estudos. 

 
Art. 147: As escolas privadas que se têm na conta de complemento 
das públicas necessitam da aprovação do Estado e estão submetidas 
à legislação estadual. A autorização deverá ser concedida só quando 
as escolas privadas não sejam inferiores às públicas nem em seus fins 
pedagógicos, em qualidade de estabelecimentos, nem na preparação 
científica de seu corpo docente e não façam distinções entre os alunos 
por causa da situação econômica dos seus pais. Deverá negar-se 
autorização de funcionamento quando a situação jurídica e econômica 
do professorado não esteja suficientemente assegurada. 
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Só se permitirão escolas privadas de ensino fundamental quando uma 
minoria de pessoas com direito à educação, cuja vontade está sob a 
guarda do art. 146, 2º parágrafo, não for contemplada com uma escola 
nacional pública de sua confissão ou de sua convicção filosófica no 
Município. A mesma permissão é lícita quando a administração da 
instrução pública reconheça que tais escolas perseguem um objetivo 
pedagógico específico. 
As escolas preparatórias privadas devem ser fechadas. 
As escolas privadas que não são complementares às públicas devem 
obedecer às normais de direito geral vigente. 

 
Art. 148: Em todas as escolas deverá haver o cuidado com a educação 
moral, inculcando ideias cívicas, dando a necessária aptidão pessoal 
e profissional, inspirando-se no espírito da nação alemã e da 
concórdia entre as nações. 
No ensino ministrado nas escolas públicas deve-se ter cuidado 
especial a fim de que haja respeito para com as opiniões divergentes. 
Os direitos e os deveres cívicos e o ensino profissional são matérias 
obrigatórias nas escolas. Quando do fim da escolaridade obrigatória, 
todo aluno receberá um exemplar da Constituição. 
A instrução pública nacional, aí compreendidas as Universidades 
populares, deverá ser objeto de fomento por parte do Reich, dos 
Estados e dos Municípios. 
 
Art. 149: O ensino de religião é uma disciplina comum e obrigatória 
nas escolas, excetuadas aquelas leigas ou confissão livre. No âmbito 
da legislação escolar determinar-se-á a sua regulamentação. O ensino 
religioso far-se-á de acordo com os princípios da religião em questão, 
mas sem se desconsiderar o direito de controle por parte do Estado. 
Os professores não ministrarão o ensino religioso e nem presenciarão 
as festas eclesiásticas se houverem manifestado sua vontade em 
sentido contrário. 
A presença dos alunos nas aulas de religião bem como nas festas e 
atos eclesiásticos dependerá da pessoa que tenha capacidade de 
decidir sobre sua educação. 
Nas Universidades, manter-se-ão as faculdades de Teologia. 
 
Art. 150: Monumentos de Arte, da História, da Natureza bem como o 
meio ambiente gozam de proteção e de fomento da parte do Estado. 
Compete ao Reich impedir a imigração para o estrangeiro dos 
tesouros artísticos alemães.15 

 

 Segundo Cury16, a primeira constatação feita é o número elevado de artigos 

referentes à educação e a intensidade da redação minuciosa do texto alemão, 

mostrando que a educação escolar goza da garantia constitucional. O investimento 

em educação é apostar no presente e no futuro da nação. A segunda, é a busca da 

                                                      
15 CURY, Carlos Roberto Jamil. A constituição de Weimar: um capítulo para a educação. Disponível 
em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73301998000200006. Acesso em 
12/10/2016. 
16 Ibidem. 
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democratização da educação escolar, pelo sistema nacional, contemplando o acesso 

à escola para todos os cidadãos alemães sem quaisquer discriminações. Terceiro, a 

busca de um acordo mínimo em torno da questão do ensino religioso. E concluindo, 

tem-se a presença do Estado como titular da prestação da educação escolar, tendo 

capacidade jurídica de inspecionar tal prestação. Estado como Estado Social 

Intervencionista. 

 
A importância de Weimar para a educação, portanto, se põe desde o 
nível da obrigatoriedade/gratuidade até as discussões em torno de 
competências administrativas dos Estados federados, passando 
certamente pelas polêmicas questões da presença do Estado em face 
da liberdade de ensino, da laicidade e da cidadania. Rejeitando muitas 
teses do liberalismo clássico, vemos aqui como a presença do 
Estado é importante para a efetivação dos direitos sociais. Em 
primeiro lugar, porque eles são custosos e devem ter uma fonte de 
recurso através de impostos e em segundo lugar porque nascem de 
uma matriz diferente da do liberalismo.  
 
A importância de Weimar, portanto, se deduz do sentido forte que ela 
deu aos "direitos sociais" justamente como direitos extensivos a 
todos, aí incluída a educação escolar. 
(grifos nossos)17 

 

 Cury finaliza sua escrita acentuando a importância dos dispositivos de Weimar 

na passagem do Estado Liberal Clássico para o Estado do Bem Estar, - aqui já citado 

na discussão do texto do Herrera- na medida em que incorporou uma série de direitos 

sociais ao texto constitucional. 

A criação da Constituição de Weimar em 1919 teve grande impacto no Brasil 

durante o governo de Getúlio Vargas, época que os direitos sociais começaram a 

despontar no cenário brasileiro, em destaque a Constituição do Brasil de 16 de julho 

de 1934. 

Nesse mesmo período governamental, criou-se o Ministério da Educação. 

 
O Ministério da Educação foi criado no Brasil em 14 de novembro de 
1930 como o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública. Sua 
criação foi um dos primeiros atos do Governo Provisório de Getúlio 
Vargas, que havia tomado posse em 3 de novembro.18 

                                                      
17 CURY, Carlos Roberto Jamil. A constituição de Weimar: um capítulo para a educação. Disponível 
em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73301998000200006. Acesso em 
12/10/2016. 
18 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Anos de Incerteza (1930-1937). Disponível em 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/IntelectuaisEstado/MinisterioEducacao. 
Acesso em 05/11/2016. 
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O primeiro ministro da Educação, Francisco Campos, destacou-se ao 

encabeçar a primeira reforma educacional de caráter nacional de 1931. A reforma, 

instituída pelo Decreto-Lei 18.830, ficou conhecida pelo nome do seu precursor. Foi 

elaborada e implantada no inicio do Governo Provisório de Getúlio Vargas e 

complementada no Estado Novo. Trouxe mudanças significativas para o ensino 

secundário brasileiro. 

 
A chamada “Reforma Francisco Campos” (1931) estabeleceu 
oficialmente, em nível nacional, a modernização do ensino secundário 
brasileiro, conferindo organicidade à cultura escolar do ensino 
secundário por meio da fixação de uma série de medidas, como o 
aumento do número de anos do curso secundário e sua divisão em 
dois ciclos, a seriação do currículo, a frequência obrigatória dos alunos 
às aulas, a imposição de um detalhado e regular sistema de avaliação 
discente e a reestruturação do sistema de inspeção federal.19 

 

1.1.2. O Contraponto 
 

Como apresentado, a Constituição de Weimar continha uma série de aspectos 

positivos, principalmente quanto ao reconhecimento dos direitos sociais. 

Em contrapartida delegava um poder excessivo ao presidente do Reich, o que 

possibilitou à ascensão de Hitler, dando fim a democracia alemã que havia sido 

instituída recentemente. 

A citada Constituição foi introduzida no contexto alemão num momento pós 

Primeira Guerra Mundial constituindo a República Alemã, modelo democrático 

político. 

 
Das cinzas da guerra e do império, surgiu uma república fragilizada, 
numa era de grandes dificuldades econômicas não só na Alemanha 
derrotada como também no mundo todo. 

 

Eric Weitz, chefe do departamento de História da Universidade de Minessota, 

nos Estados Unidos, em entrevista ao site DW-WORLD.DE20, relatou que considera a 

                                                      
19 DALLABRIDA, Norberto. A reforma Francisco Campos e a modernização nacionalizada do 
ensino secundário. Disponível em 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/viewFile/5520/4015. Acesso em 
05/11/2016. 
20 DEUTSCHE WELLE. Ascensão de Hitler, há 75 anos, marcou fim da República de Weimar. 
Disponível em http://www.dw.com/pt-br/ascens%C3%A3o-de-hitler-h%C3%A1-75-anos-marcou-fim-
da-rep%C3%BAblica-de-weimar/a-3095383. Acesso em 31/10/2016. 
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época da Constituição de Weimar, uma era própria (de 1919 a 1932), um período 

criativo notável, de nível artístico, intelectual, político e social. Entretanto, sinaliza, que 

apesar da intensa instabilidade econômica, social e política ter alimentado esse 

engajamento intelectual fruto da Constituição de Weimar essa mesma instabilidade 

sempre foi o ponto fraco do período. 

A Constituição de Weimar, vista como frágil por Weitz, não durou o suficiente 

para se enraizar, dando margem para inseguranças e dúvidas na sociedade alemã. 

O declínio de Weimar começou com a queda da Bolsa de Nova York e a crise 

econômica mundial em 1929. Uma Alemanha instável economicamente deparou-se 

com um abalo econômico mundial. 

 
A história dos anos seguintes foi marcada pela ascensão, nas eleições 
de 1930, dos ultranacionalistas (nacional-socialistas) e dos marxistas 
(comunistas). Em seu radicalismo, ambos se aproveitaram do alto 
desemprego (que atingia 4,4 milhões de pessoas em 1930) e da 
miséria geral. Em 1931, a crise levou à quebra dos bancos e, em 1932, 
a situação se agravou ainda mais: os desempregados somavam 5,6 
milhões. 

 
Por conta da Grande Depressão e da lacuna da Constituição de Weimar quanto 

a soluções de viés econômico, a população começou a buscar soluções em outras 

ideologias. 

Assim, a partir dos anos de 1930, indo contra todos os ideais previstos na 

Constituição, a Alemanha foi governada por uma ditadura presidencial. Época de 

decadência dos direitos fundamentais. 

Ao assumir o poder, Adolf Hitler, aproveitando-se do descontentamento popular 

com as crises econômica e política, começou a montar seu sistema ditatorial, marcado 

por repressão aos que tinham ideias contrárias a dele, perseguição aos judeus, 

expansão militar e territorial e aprovação de leis que revogavam os direitos 

fundamentais dos cidadãos.  

A Era de Hitler, o nazismo alemão, instalou o caos e afetou o mundo. Vimos o 

princípio da dignidade humana, os direitos básicos de qualquer cidadão, a paz mundial 

sofrer grandes abalos, representando uma regressão na conquista dos direitos 

fundamentais. 
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1.2. O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL DE 
NATUREZA SOCIAL 

 

O direito à educação, previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 é 

reconhecido como um direito fundamental de natureza social. 

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.21 

 

Os aspectos para a concretização desse direito estão presentes do artigo 205 

ao artigo 214 da Constituição, onde encontramos os princípios, objetivos, deveres de 

cada ente da Federação, questão de financiamento e a estrutura educacional 

brasileira (níveis e modalidades).  

Uma série de documentos jurídicos- alguns receberão tratamento no presente 

estudo-, além da Carta Magna, contém dispositivos relevantes a respeito do direito à 

educação, trazendo à tona a preocupação com a efetividade de tal direito. Porém, 

como nos ensina Clarice Seixas Duarte (2007, pg. 693), ainda há muita polemica 

quando se trata da compreensão da natureza jurídica desse direito, de quem são os 

titulares e o objeto de que trata. 

Justificando a natureza jurídica dos direitos sociais como fundamentais, na 

mesma linha de discussão apresentada por Herrera (2007), Seixas (2007), afirma que 

o papel de destaque conferido aos direitos fundamentais como um todo em nosso 

sistema, reconhecidos como valores supremos da ordem constitucional, desautoriza 

qualquer tentativa de negar ou esvaziar a natureza jurídica dos direitos sociais, como 

se estes não fossem verdadeiros direitos, mas meros conselhos ou exortações ao 

legislador. 

Como identificamos no preâmbulo de nossa Constituição, ela veio para instituir 

um Estado Democrático de Direito após um longo período ditatorial, com objetivo de 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais e a igualdade numa sociedade 

pluralista e sem preconceitos. 

                                                      
21 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em 22/10/2016 
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O caráter social desse Estado pode ser percebido logo no início do texto 

constitucional, nos artigos 1º e 3º, merecendo destaque o principio da dignidade 

humana e a busca por uma sociedade livre e a redução das desigualdades sociais. 

A adoção desse modelo de Estado Social, de caráter prestacional, nos leva a 

percepção que é do poder público o dever da prestação desses direitos, sendo lícita 

a exigibilidade dos mesmos.  

Salienta-se que, tratando da exigibilidade dos direitos sociais, é do Ministério 

Público a função. 

No Estado social de direito, é a elaboração e a implementação de 
políticas públicas- objeto, por excelência, dos direitos sociais- que 
constituem o grande eixo orientador da atividade estatal, o que 
pressupõe a reorganização dos poderes em torno da função 
planejadora, tendo em vista a coordenação de suas funções para a 
criação de sistemas públicos de saúde, educação, previdência social 
etc (2007, pg.694). 

 

Ultrapassada a compreensão da natureza jurídica dos direitos sociais, vejamos. 

 

1.3. A PROGRESSIVIDADE PRESTACIONAL DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 205, reconhece a universalidade desse 

direito, combinado com o artigo 3º, devendo ser prestado sem qualquer tipo de 

discriminação, para promover o bem de todos. 

Clarice Seixas Duartecorrelaciona o texto constitucional brasileiro com o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Brasil em 

1991, a fim de analisar o objetivo dos direitos sociais e sua prestacionalidade, 

destacando: 

 
O objetivo dos direitos sociais é corrigir as desigualdades próprias das 
sociedades de classe, aproximando grupos ou categorias 
marginalizadas. 22 

 

Trata-se de direito de prestação contínua que ultrapassa o viés individual: 

 

                                                      
22 DUARTE, Clarice Seixas. A educação como um direito fundamental de natureza social. Educ. 
Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 691-713, out. 2007. Disponível em: 
www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0428100. Acesso em: 05/08/2016. p. 698. 
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Embora a educação, para aquele que a ela se submete, represente 
uma forma de inserção no mundo da cultura e mesmo um bem 
individual, para a sociedade que a concretiza, ela se caracteriza como 
um bem comum, já que representa a busca pela continuidade de 
um modo de vida que, deliberadamente, se escolhe preservar. 23 

 

Citada autora, aponta ainda, o artigo 2º, alínea I, do referido documento 

internacional, que estabelece que os direitos que têm por objetivo programas de ação 

estatal seriam realizados progressivamente, até o máximo dos recursos disponíveis 

de cada Estado. Inserido aqui os direitos sociais. 

Nos trás à reflexão de que a efetivação da prestacionalidade progressiva dos 

direitos sociais é uma questão de prioridades. 

O Pacto estabelece: 

 
Art. 2º 
1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar 
medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e 
cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e 
técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a 
assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o 
pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, 
incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas. (grifos 
nossos)24 

 

Para concluir o raciocínio, Clarice Seixas Duarte afirma que é do Estado o dever 

de aparelhar-se para fornecer a todos, progressivamente, os serviços educacionais 

mínimos, mediante o planejamento e a implementação das políticas públicas, 

reconhecendo o direito à educação como um verdadeiro direito: 

 
O princípio da igualdade de condições de acesso e permanência na 
escola constitui uma diretriz fundamental que deve informar as 
políticas públicas educacionais. Em um país de imensas 
desigualdades sociais e regionais, torna-se imperativo aos poderes 
públicos a implementação de políticas públicas voltadas à redução das 
condições que levam a altos índices de abandono (evasão ou 
permanência na escola), reprovação e distorção na relação idade-
série. 25 
(grifos nossos) 

  

                                                      
23 Ibidem. p. 697. 
24 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Disponível em 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em 05/08/2016. 
25 DUARTE, Clarice Seixas. A educação como um direito fundamental de natureza social. Educ. 
Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 691-713, out. 2007. Disponível em: 
www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0428100. Acesso em: 05/08/2016. p. 705. 
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2. A EDUCAÇÃO DO PARADIGMA INCLUSIVO 
 

A Lei de Diretrizes e Bases se inicia afirmando que: 

 
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social26. 

 

A educação como um dos direitos fundamentais do homem, deve ser 

assegurada de maneira essencial à transformação do seu intelecto. Seu potencial 

para aprender só se transformará no momento em que lhe for propiciado todas as 

condições necessárias para tal. 

No paradigma da inclusão é relevante a transformação crescente no processo 

histórico internacional e nacional de políticas públicas e marcos-legais. 

Humberto Lippo Pinheiro, ex-Secretário Nacional da Pessoa com Deficiência 

na Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) 

e ex-vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

(Conade), assim afirma: 

 

Planejar políticas públicas para todos equivale dotar essas políticas de 
características mais gerais possíveis, de forma a abranger toda a 
diversidade social.[...] Entendo que as duas características mais 
importantes e, por isso mesmo, mais estruturais de qualquer política 
pública são a Universalização e a Democratização. 27 

 

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO-INTERNACIONAL 
 

Relativamente à educação, a Declaração Universal de Direitos Humanos, da 

Organização das Nações Unidas (ONU), feita em 1948, com alcance internacional, 

ainda sob efeitos do pós Segunda Guerra Mundial, prescreve: 

 

                                                      
26 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 
1996). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 23/10/2016. 
27 SILVA, Shiley; VIZIM, Marli (orgs). Políticas Públicas: educação, tecnologias e pessoas com 
deficiências. Associação de Leitura do Brasil (ALB). São Paulo: Mercado de letras, 2003. 
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Artigo 26.1. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve 
ser gratuita, ao menos na instrução elementar e fundamental. A 
instrução elementar será obrigatória. A instituição técnica e 
profissional haverá de ser generalizada; o acesso aos estudos 
superiores será igual para todos, em função dos méritos respectivos. 
2. A educação terá por objeto o pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e o fortalecimento do respeito aos direitos 
humanos e às liberdades fundamentais; favorecerá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos 
étnicos ou religiosos; e promoverá o desenvolvimento das Nações 
Unidas para a manutenção da paz. 

 
Nesse mesmo campo, o Brasil submete-se a pactos internacionais, que são 

fundamentais na consolidação conceitual e política da educação especial nos moldes 

contemporâneos, a saber: Conferência Internacional de Educação para Todos (1990), 

Jomtien, Tailândia; Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais 

(1994), Salamanca; Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (1999), 

Guatemala; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007), Nova 

York. 

Em 1990, Jomtien, Tailândia, na Conferência Mundial de Educação para Todos 

foi aprovado o Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de 

Aprendizagem derivado da Declaração Mundial sobre Educação para Todos.28 

A Conferência chamou a atenção do mundo para os altos índices de evasão e 

não acesso de crianças, adolescentes e jovens à escola. Relembrou que a educação 

é um direito fundamental e deve ser de acesso de todos, sem qualquer discriminação. 

Ficou estabelecido que “países, individualmente ou em grupos, assim como 

organizações internacionais, continentais, e nacionais, poderão recorrer ao Plano de 

Ação para elaborar os seus próprios planos de ação e programas, em conformidade 

com os seus objetivos específicos, sua determinação e o interesse de seus 

representados”. 

Já em 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais, realizada em Salamanca, trouxe a noção de que todas as crianças devem 

aprender juntas, na escola, inspirando as políticas educacionais brasileiras e trazendo 

consigo o princípio das escolas inclusivas, postulando que as escolas deveriam se 

                                                      
28 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Mundial sobre Educação para Todos 
(Conferência de Jomtien – 1990). Disponível em http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm. 
Acesso em 02/11/2016. 
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organizar pedagógica e administrativamente para receber todas as crianças, 

indistintamente. 

 

Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas proveem 
uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência 
e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema 
educacional.29 

 

A Declaração de Salamanca reforçou também, que a educação é um direito, 

independente da existência ou não de deficiência. Trata ainda de princípios, políticas 

e práticas das necessidades educativas especiais, e dá orientações para ações em 

níveis regionais, nacionais e internacionais sobre a estrutura de ação em Educação 

Especial: 

 

2. Acreditamos e Proclamamos que: • toda criança tem direito 
fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e 
manter o nível adequado de aprendizagem. • toda criança possui 
características, interesses, habilidades e necessidades de 
aprendizagem que são únicas. 

 

No ano de 1999, com a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, mais 

conhecida como Convenção da Guatemala, apontamentos foram feitos com o intuito 

de efetivar a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência e o favorecimento pleno de sua integração à sociedade, 

levando em conta que: 

 

a deficiência pode dar origem a situações de discriminação, pelo qual 
é necessário propiciar o desenvolvimento de ações e medidas que 
permitam melhorar substancialmente a situação das pessoas 
portadoras de deficiência no Hemisfério; CONSIDERANDO que a 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem proclama 
que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos, e que os direitos e liberdades de cada pessoa devem ser 
respeitados sem qualquer distinção; 

                                                      
29 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração De Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e 
Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. .Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf Acesso em 30/10/2016. 
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Para a Convenção, entende-se por discriminação: 

 
2.a) o termo "discriminação contra as pessoas portadoras de 
deficiência" significa 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. 30 

 
A Convenção foi ratificada pelo Brasil e veio para reafirmar que:  

 
As pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos 
humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes 
direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação com 
base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são 
inerentes a todo ser humano; 31 

 
De acordo com o parecer nº 171/2015/CONJUR-MEC/CGU/AGU, 

“simbolicamente, o primeiro tratado internacional de direitos humanos, recepcionado 

pelo nosso ordenamento jurídico com a qualidade de norma constitucional (CF, art. 

5º, §3º, da Constituição) é o que promulga a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 

março de 2007 e materializados internamente pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto 

de 2009”.32 

De forma geral, a Convenção reconhece que a deficiência é um conceito em 

evolução que resulta da interação entre pessoas com e sem deficiência e a 

importância da quebra de barreiras nesse ambiente para a efetividade da evolução.33 

Valida também os princípios universais de dignidade, integralidade, igualdade 

e não discriminação, 

                                                      
30 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração De Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e 
Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. .Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf Acesso em 30/10/2016. 
31 Ibidem. 
32 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Parecer nº 171 de 2015 ao Processo nº 23000.001909/2015-75. 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17214-
parecer-171-2015-conjur-mec-20marc&category_slug=marco-2015-pdf&Itemid=30192. Acesso em 
02/11/2016. 
33 BRASIL. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 
6.949, de Agosto de 2009). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Decreto/D6949.htm. Acesso em: 30/10/2016: 
Os Estados Partes da presente Convenção, 
(...) e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da 
interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem 
a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas, 
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c) Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência 
e a inter-relação de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as 
pessoas com deficiência os exerçam plenamente, sem discriminação, 

 
Com ela, se não houver acessibilidade significa que há discriminação, 

condenável do ponto de vista moral e ético e punível na forma da lei. Cada Estado 

Parte se obriga a promover a inclusão em bases iguais com as demais pessoas, bem 

como dar acesso a todas as oportunidades para a população em geral34. 

Promoveu também, uma alteração de sentido ao termo deficiência, ao estipular 

em seu artigo 1, que “pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdades de condições com as demais pessoas.”35 

No capítulo dedicado à Educação salienta a necessidade da criação de 

políticas inclusivas concernentes com o direito fundamental de respeito à dignidade e 

identidade das pessoas com deficiência. 

 

2.2. CONTEXTO HISTÓRICO-NACIONAL 
 

O Brasil é marcado por desigualdades sociais, educacionais e econômicas 

desde os tempos remotos. Ambas estão relacionadas sob o olhar do desenvolvimento 

da plena cidadania. 

Até 1980, o direito à educação era tratado de forma assistencial, disponível 

àqueles que não tinham condições de arcar com as despesas educacionais, não era 

um dever do Estado. 

As iniciativas da reforma educacional no Brasil foram sustentadas pelo texto 

originário da Constituição de 1988, onde o direito à educação foi elevado a direito 

público subjetivo, assegurando ensino obrigatório e gratuito, sendo direitos de todos 

e dever do Estado em efetivá-lo. 

Foi percebida a necessidade da implantação de políticas públicas para efetivar 

a promoção do acesso à educação de acordo com os resultados de acompanhamento 

                                                      
34 BRASIL. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 
6.949, de Agosto de 2009). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Decreto/D6949.htm. Acesso em: 30/10/2016. 
35 Ibidem. 
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da progressão dos alunos, onde se percebeu notáveis taxas de reprovação e 

abandono. E assim, a partir dos anos 2000 a preocupação com a qualidade do ensino 

e não só com a promoção do acesso à educação passou a ganhar atenção. 

Hoje, portanto, o direito à educação deve pautar-se em uma formação social 

regida pelos princípios fixados pela Constituição Federal, no Título VIII (Da Ordem 

Social), Capítulo III (Da Educação, da Cultura e do Desporto), artigo 206. 

O surgimento da Lei n. 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), prevista no artigo 23, XXI, da CF/88, deu-se em reflexo à nova ordem 

jurídica constitucional promulgada e seu viés de direito social. Segundo expressão de 

Ranieri, é o “eixo jurídico da organização do ensino no País.” 

A LDB dispõe sobre o direito à educação reafirmando a garantia constitucional, 

detalha os direitos e organiza os aspectos gerais do ensino.  

Segundo seu artigo 2º, a educação tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. E para tanto, o ensino deverá ser regido pelos 

princípios estabelecidos no artigo 3º que acrescentam os já previstos na Constituição 

Federal. 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais;  
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. 36 

 

A LDB define a composição da educação em dois níveis escolares: educação 

básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e 

educação superior. 

                                                      
36 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 
1996). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 23/10/2016. 
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Traz em seu bojo um conjunto de elementos inovadores, tais como o princípio 

da educação inclusiva. 

Nela, foi inserida pela primeira vez, a Educação Especial como um capítulo 

exclusivo sobre esse tema, o Capítulo V. 

Mais adiante na história, a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva de 07 de janeiro de 2008 foi apresentada pela 

Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação tendo como objetivo 

construir políticas públicas impulsionadas a promover uma educação de qualidade 

para todos os alunos, indiscriminadamente, através do acompanhamento dos 

avanços do conhecimento e das lutas sociais. 

Com a finalidade de ressaltar as condições necessárias para o pleno acesso, 

participação e aprendizagem de todo e qualquer estudante, logo na apresentação do 

Plano Nacional de Educação (PNE) disponível no site do Ministério da Educação, 

temos a explicação de que “A Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009) 

mudou a condição do plano, que passou de uma disposição transitória da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência 

constitucional com periodicidade decenal, o que significa que planos plurianuais 

devem tomá-lo como referência. O plano também passou a ser considerado o 

articulador do Sistema Nacional de Educação, com previsão do percentual do Produto 

Interno Bruto (PIB) para o seu financiamento.” 

O Plano Nacional de Educação tramitou no Congresso Nacional durante quatro 

anos, sendo sancionado no dia 25 de junho de 2014. Estabelece 20 metas que 

abrangem todos os níveis de formação educacional para serem cumpridas até 2024. 

Diz respeito a acesso e qualidade educacional. 

O primeiro grupo diz respeito às metas estruturantes para a garantia do direito 

à educação básica com qualidade. Um segundo grupo de metas diz respeito 

especificamente à redução das desigualdades e à valorização da diversidade. 

A meta quatro do PNE, pertencente ao segundo grupo, diz: “Universalizar, para 

a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede 

regular de ensino”. 

A citada meta abrange em suas 19 estratégias exemplificadas no plano, não só 

a inclusão escolar desses alunos, mas também a formação dos educadores e o 

aprimoramento das práticas pedagógicas. 
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Estudiosos apontam obstáculos e/ou desafios para a sua efetividade, tais como 

a permanência desses alunos no ensino regular de ensino, que implica na oferta de 

educação de qualidade que atenda às especificidades do aluno. 

Levantado debate nos remete ao avanço educacional já citado, quando 

anteriormente aos anos 80, a preocupação era apenas com o acesso à educação, o 

que mudou com a promulgação da nossa Constituição, trazendo a atenção à 

qualidade educacional.  

Como podemos constatar as políticas públicas educacionais, em sua maioria, 

batem na tecla da igualdade no acesso e permanência do seu alunado, tema que 

será tratado com maior detalhamento nesse trabalho, em especial a que se refere o 

ensino superior.  
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3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

“O grande problema do educador não é discutir se a educação pode 
ou não pode, mas é discutir onde pode, como pode, com quem pode, 
quando pode; é reconhecer os limites que sua prática impõe. É 
perceber que o seu trabalho não é individual, é social e se dá na 
prática de que ele faz parte” 
(Paulo Freire) 

 

O movimento pela inclusão busca ampliar a ação da instituição, que tem o papel 

de equalizadora de oportunidades, em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem, englobando as necessidades educacionais especiais de todos os 

alunos. 

A inclusão efetiva demanda um trabalho em conjunto, na qual a sociedade, 

família e escola/universidade empreendem esforços e ações conjuntas para 

assegurar a garantia da igualdade das oportunidades para o sujeito com deficiência. 

É mais do que somente garantir o acesso do aluno na instituição. 

Na perspectiva da educação inclusiva, o foco não é a deficiência do aluno e sim 

a acessibilidade aos recursos que devem responder à especificidade de cada um. Diz 

respeito a qualquer aluno e não só ao alunado da educação especial.37 

A proposta de educação inclusiva ainda é assunto de grande debate e 

incertezas tanto do lado dos educadores, quanto dos pais dos alunos. Os primeiros 

alegam que não foram formados para atender a essas necessidades educacionais de 

seus alunos, enquanto os familiares têm receio com a exposição de seus filhos e 

possível fracasso da instituição. 

Certo é que o processo deve ser planejado com cautela e não apenas para 

atender uma questão ideológica. O aluno é o cidadão que tem direito a ser valorizado 

como aprendiz. 

Carvalho (2011) cita os caminhos para escolas inclusivas, segundo renomados 

defensores da proposta: valorização profissional dos professores; aperfeiçoamento 

das escolas; utilização dos professores das classes especiais como professores das 

classes especiais como professores de métodos e recursos, atuando como 

                                                      
37 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Como está sendo feita a inclusão de alunos com deficiência que 
nunca tiveram contato com as classes regulares? É necessário algum tipo de adaptação? 
Disponível em http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=112:como-esta-sendo-feita-a-
inclusao-de-alunos-com-deficiencia-que-nunca-tiveram-contato-com-as-classes-regulares-e-
necessario-algum-tipo-de-adaptacao. Acesso em 16/10/2016. 
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consultores de apoio; aperfeiçoamento do pessoal docente, para que atue como 

suporte para as práticas inclusivas nas escolas; trabalho de equipe; adaptações 

curriculares, promovendo a igualdade de oportunidades para o sucesso educativo. 

Carvalho ainda aponta a importância da interação entre as vertentes individual 

e social, destacando que a escola pode desenvolver ações em prol da inclusão, porém 

ainda enfrenta inúmeros limites que só poderão ser superados com mudanças nas 

políticas nacionais, principalmente as políticas públicas educacionais. 

A Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada 

em 1994, em Salamanca, traz a noção de que todas as crianças devem aprender 

juntas, na escola, inspirando as políticas educacionais brasileiras e trazendo consigo 

o princípio das escolas inclusivas, postulando que as escolas deveriam se organizar 

pedagógica e administrativamente para receber todas as crianças, indistintamente.   

Uma escola inclusiva é uma escola que consegue responder às necessidades 

de todos os alunos. 

 

3.1. PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS QUANTO A EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 

 

Para adentramos o tema, citamos a interpretação da professora Eliane Ferreira 

de Sousa38 quanto ao entendimento de Norberto Bobbio sobre a existência de um 

direito, em sua obra “A era dos direitos” de 1992: 

 
Segundo Bobbio, a existência de um direito, seja em sentido forte ou 
fraco, implica sempre a existência de um sistema normativo, em que 
por “existência deve-se entender tanto o mero fator exterior de um 
direito histórico ou vigente quanto o reconhecimento de um conjunto 
de normas como guia da própria ação”. Para ele, a figura do direito 
tem como correlato a figura da obrigação. 

 

 A exemplo do Brasil, no que diz respeito às leis que regulamentam a educação 

dos alunos com necessidades educacionais especiais, temos a nossa Constituição 

Federal de 1988 apresentando em seu Capítulo III no artigo 205, artigo 206, cumulado 

com o artigo 208, caput, inciso III, determinações e princípios que devem nortear a 

educação inclusiva no país. 

                                                      
38 SOUSA, Eliane Ferreira de. Direito à educação: requisito para o desenvolvimento do país. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 20. 
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 Em síntese, o artigo 205 39da Carta Magna define a educação como direito de 

todos e dever do Estado e da família, objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa. 

 Podemos afirmar que quando a Constituição Federal diz em seu artigo 5º que 

"todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade" assume o princípio da igualdade 

como pilar de uma sociedade democrática e justa. 

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)40 

 

 O artigo 206 traz em seu inciso I a mesma percepção de igualdade trazida no 

artigo 5º, agora voltada para a área educacional. 

 Vale destacar que a igualdade não está relacionada só ao acesso à escola, 

mas também na permanência eficaz desse alunado de modo a assegurar que ela 

ocorra ao tempo adequado para o desenvolvimento cidadão, educacional e 

profissional. 

 Outro ponto relevante é a garantia do padrão qualitativo do ensino, agregando 

conteúdo e auxiliando na formação dos educandos, o que está intrinsecamente 

relacionado ao princípio da igualdade no acesso e permanência. 

 Em atendimento ao principio da igualdade, a Constituição Federal elencou no 

artigo 208, III, como dever do Estado, o atendimento educacional especializado aos 

                                                      
39 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 22/10/2016. 
40 Ibidem. 
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portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, tema 

abordado no tópico Educação Especial. 

 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de: 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;41 

 

Por ser um direito fundamental, a educação também está alicerçada no 

princípio da dignidade humana. 

 

3.2. POR QUE A INCLUSÃO É IMPORTANTE? 
 

Inclusão, segundo a UNESCO42é sempre um processo, uma forma educacional 

em desenvolvimento. É a presença, participação e sucesso de todos os alunos, 

destacando que o sucesso não é igual para todos, mas atinge a todos. É a 

identificação e eliminação de barreiras à aprendizagem. É destinado em particular aos 

alunos com risco de marginalização, exclusão e insucesso. Mesmo a escola não tendo 

alunos deficientes matriculados, ela deve ser inclusiva para todos, pois é um valor 

ético e moral que deve ter para com os alunos. 

Na década de 1950, o educador norte-americano Edgar Dale propôs o que ficou 

conhecido como “Cone da Aprendizagem”. O cone nos mostra que quanto mais ativa 

for a participação do aluno no seu processo de aprendizagem, mais duradoura será a 

retenção da informação. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 22/10/2016. 
42 UNESCO. EDUCAÇÃO. Um tesouro a descobrir, 2010. Disponível em 
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf. Acesso em 17/09/2016. 
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Figura 1. Cone da Aprendizagem43 

 

 

Tal estudo nos leva a compreender a realidade nas salas de aula inclusivas e 

a importância da troca de conhecimento entre todos os alunos, sendo um caminho 

para a construção de um ensino-aprendizagem colaborativo.  

Noventa por cento (90 %) dos alunos quando presenciam outro aluno ou até 

mesmo o professor agindo, analisam, criam, avaliam a ação do outro e assim 

aprendem com maior eficácia em relação, por exemplo, de apenas ler o material 

didático ou até mesmo do que somente ouvir a explanação do educador. 

 

3.3. ENSINO-APRENDIZAGEM COLABORATIVO 
 

A convivência de alunos com e sem deficiência nas mesmas escolas e salas 

de aula cria a possibilidade que aprendam a partir das suas diferenças e ajudem-se 

mutuamente a desenvolver suas potencialidades. 

                                                      
43 Tradução livre a partir do Dale’s Cone of Experience (ANDERSON, Heidi Milia). Disponível em 
http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/documents/Dales_Cone_of_Experience_s
ummary.pdf. Acesso em 17/09/2016. 
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De acordo com Capellini44, o ensino colaborativo tem sido utilizado de forma 

promissora no processo de inclusão escolar. É uma estratégia didática inclusiva em 

que o professor da classe comum e o professor especialista se planejam de forma 

colaborativa, no mesmo espaço físico, com procedimentos de ensino para ajudar no 

atendimento dos estudantes. 

 
Dois estudos no Brasil tiveram o objetivo de explorar em contextos 
inclusivos as possibilidades do ensino colaborativo e merecem aqui 
ser mencionados. O primeiro deles defende que se deve tentar buscar 
uma melhoria na qualificação docente no sentido de tornar as práticas 
pedagógicas do professor do ensino comum, mais efetivas às 
necessidades de alunos surdos. O estudo apresentou como objetivo 
implementar e avaliar um programa de formação continuada baseado 
no co-planejamento. O trabalho foi realizado em 20 semanas, o qual 
envolveu: o pesquisador e três diferentes professores regulares, que 
realizaram encontros com intuito de planejar estratégias que seriam 
realizadas ao longo do ano. Os dados coletados envolveram o 
protocolo de planejamento educacional, o protocolo de cada unidade 
até de avaliação. Após a intervenção, foram coletadas as opiniões dos 
professores sobre as atividades de planejamento. Entretanto, não 
houve envolvimento direto da atuação colaborativa em sala de aula, 
uma vez que a intervenção esteve restrita à situação de planejamento 
com os professores. Os resultados apontaram que os professores 
avaliaram que as estratégias implementadas beneficiaram não 
apenas seus alunos surdos, mas todos os demais alunos da 
turma. Mas, os resultados evidenciaram também que a intervenção 
colaborativa não foi suficiente para solucionar as dificuldades de 
comunicação de uma das professoras com um dos alunos surdos. 
 
Outro estudo nacional envolvendo o ensino colaborativo refere-se à 
pesquisa realizada em duas escolas comuns de ensino fundamental, 
em quatro turmas de 1ª a 4ª séries (respectivos 2º e 5º ano), onde 
estavam inseridos alunos com deficiência intelectual. A intervenção 
compreendeu o apoio do professor do ensino especial dentro da 
classe comum, a qual durou em cada turma um ano e o estudo teve 
duração total de dois anos. Após a etapa de intervenção, foram 
reavaliadas as medidas de desempenho e coletadas medidas de 
validade social baseadas nas opiniões das professoras e das famílias 
sobre o ensino colaborativo. Observou-se que todos os seis alunos 
com deficiência intelectual tiveram evolução no desempenho tanto 
acadêmico como de socialização, ainda que tenha permanecido uma 
discrepância em comparação ao rendimento médio da turma. O ensino 
colaborativo foi avaliado como efetivo enquanto estratégia de 
desenvolvimento pessoal e profissional dos professores envolvidos 
em práticas que visaram à inclusão escolar.45 

                                                      
44 CAPELLINI, Vera Lúcia Messias Fialho. Avaliação das possibilidades do ensino colaborativo no 
processo de inclusão escolar do aluno com deficiência mental.  Disponível em 
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/2921/TeseVLMFC.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
Acesso em 10/08/2016. 
45 ALMEIDA, Maria Amélia; MACHADO, Andréa Carla. Parceria no contexto escolar: uma experiência 
de ensino colaborativo para educação inclusiva. Disponível em 
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Sobre a aprendizagem colaborativa, (MEC, 2006), é um meio de minorar as 

dificuldades que derivam da competitividade e do trabalho individualizado. 

Nesse mesmo documento, “Educar na diversidade” há algumas ideias básicas 

próprias da educação inclusiva, referidas por Alvarez y Soler (1998), destacando 

algumas a seguir: 

 
• levar sempre em consideração o fato de que as pessoas são 
diferentes e que, portanto, a escola deve ajudar cada um a 
desenvolver suas aptidões no contexto comum a todos, livre de 
seleção e da conseqüente classificação de aluno(a)s em diferentes 
tipos de instituições especializadas, 
• eliminar o espírito de competitividade, a partir do qual a visão de 
mundo se restringe a uma corrida na qual apenas alguns conseguirão 
chegar ao final, 
• oferecer oportunidades a todos para compensar as desigualdades 
existentes, mas sem educar para ‘formar pessoas iguais’, 46, 

 

Nesse entendimento, o ensino-aprendizagem colaborativo possibilita a 

percepção que somos parte de um todo e o todo se completa na soma das diferenças. 

Nas palavras de Paulo Freire (1996), “Quem ensina também aprende”. 

É importante salientar que ainda são poucos os trabalhos relacionados com 

esse tema no Brasil - ensino colaborativo - o que implica o desenvolvimento de mais 

pesquisas. 

 

3.4. EDUCAÇÃO ESPECIAL: UMA MODALIDADE DE ENSINO 
 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino definida pela LDB que 

perpassa toda a Educação Básica47, oferecida preferencialmente na rede regular de 

                                                      
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862010000300004. Acesso em 
16/10/2016. 
46 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Educar na diversidade, 2006. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/educarnadiversidade2006.pdf. Acesso em 16/10/2016. 
47 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 
1996). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 23/10/2016: 
Art. 4º: O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada 
da seguinte forma: 
a) pré-escola; 
b) ensino fundamental; 
c) ensino médio; 
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 
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ensino, para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

Na medida em que a educação é considerada direito de todos, desde algumas 

décadas48, o atendimento educacional de pessoas com necessidades educacionais 

especiais está garantido nas constituições brasileiras, ainda que não explicitamente, 

como na Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã 49. 

Ao estudarmos a Lei 9.394/96 não restam dúvidas de que a educação especial 

está bem mais explicita e detalhada, porém, como essa lei ficou 8 anos em discussão, 

traz alguns pontos fonte de debate.50 

Rosita Edler Carvalho, autora da obra “A nova LDB e a Educação Especial”, 

com seu olhar clínico de ex Secretária da Educação Especial, analisou os textos dos 

três artigos que integram o Capítulo V em torno da educação especial fazendo 

constatações importantes. 

 
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 com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular. 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, 
tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação 
infantil. 

 

                                                      
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 
modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (...) 
48 MANTOAN, Maria Teresa Eglér. A educação especial no brasil: da exclusão à inclusão escolar. 
Disponível em http://www.lite.fe.unicamp.br/cursos/nt/ta1.3.htm. Acesso em 16/10/2016. 
“As nossas leis educacionais sempre dedicaram capítulos à educação de alunos com deficiência, como 
um caso particular do ensino regular. 
A educação especial figura na política educacional brasileira desde o final da década de 50 e sua 
situação atual decorre de todo um percurso estabelecido por diversos planos nacionais de educação 
geral, que marcaram sensivelmente os rumos traçados para o atendimento escolar de alunos com 
deficiência”. 
49 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 22/10/2016. 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino; 
50 CARVALHO, Rosita Edler. A nova LDB e a educação especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Wva, 2002, 
p. 93. 
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Os alunos de que trata a Educação Especial devem estar regularmente 

matriculados e frequentando o ensino comum e recebendo um atendimento 

complementar, ofertado no período contra turno, nos Atendimentos Educacionais 

Especializados- AEE. 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar 

e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem os obstáculos 

para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. 

As atividades desenvolvidas diferem-se daquelas realizadas na sala de aula comum, 

não sendo substitutivas à escolarização. 

A visão tradicional, criada pelo Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP)51, em 1973, é a de que a educação especial é um subsistema que 

desenvolve ações paralelas ao ensino regular. Essa visão muda se a considerarmos 

como um conjunto de recursos e serviços educativos que complementam e/ou 

suplementam a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na 

escola e fora dela, conforme faz o documento “As Diretrizes nacionais para a 

educação especial na educação básica” (BRASIL, 2001). 

Reforçando o acima exposto, na Declaração de Salamanca52, item 29, há a 

clara recomendação quanto ao ensino das crianças educacionais especiais, “apoio 

adicional ao programa regular de estudos, em vez de seguir um programa diferente”. 

Rosita53 afirma que o disposto no §3º quanto a oferta da educação especial 

com inicio na faixa etária dos 0 (zero) aos 6 (seis) anos é um grande avanço, pois é 

importante que a Lei considere a educação infantil como primeira etapa da educação 

básica, principalmente para aqueles que apresentam necessidades especiais. Quanto 

mais precoce o atendimento educacional especializado, maior o desenvolvimento 

global a ser atingido. 

                                                      
51 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva. Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. p. 
7. Acesso em 16/10/2016: 
Em 1973, é criado no MEC, o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, responsável pela 
gerência da educação especial no Brasil, que, sob a égide integracionista, impulsionou ações 
educacionais voltadas às pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação; ainda configuradas 
por campanhas assistenciais e ações isoladas do Estado.  
52 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração De Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e 
Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. .Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf Acesso em 30/10/2016. 
53 CARVALHO, Rosita Edler. A nova LDB e a educação especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Wva, 2002, 
p. 95. 
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Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às 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 do ensino regular.54 

 

 Quanto à redação do artigo 59, especialmente a do inciso III, Rosita cita 

Echeita, na crítica de que a urgência da capacitação de todos os educadores e a 

mudança de atitudes estão acima da especialização dos mesmos: 

 
Não são os especialistas nem os meios mais sofisticados, os mais 
importantes, e sim as possibilidades de acesso e adaptação curricular 
[...] ou a diversificação da organização educativa. 55 

 

A Lei nº 13.234/2015 incluiu o artigo 59-A à redação original com o objetivo de 

fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das 

potencialidades desses alunos não só na educação básica como inclusive no ensino 

superior. 

 
Art. 59-A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos 
com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação 
básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de 
políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das 
potencialidades desse alunado. 
Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas 
habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para 

                                                      
54 BRASIL. Lei nº 13.234 de 29 de dezembro de 2015. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13234.htm. Acesso em 16/10/2016. 
55 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13234.htmCARVALHO, Rosita Edler. 
A nova LDB e a educação especial. 3. ed. Rio de Janeiro: 2002. p.100 
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inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades 
responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos 
dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das 
potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em 
regulamento. 56 

 

Finalizando o Capítulo V, vem o artigo 60 no que diz respeito à normatização: 

 
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins 
lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 
especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 
Parágrafo único.  O poder público adotará, como alternativa 
preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de 
ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste 
artigo. 57 

  

                                                      
56 BRASIL. op. cit. 
57BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 
1996). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 23/10/2016. 
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4. A INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR 
 

Quanto ao assunto, o documento oficial do MEC, “Direito à educação: 

Subsídios para a Gestão dos Sistemas Educaionais”, afirma que, “atualmente, é no 

âmbito da educação superior que se encontra o maior avanço na implantação de 

ações que buscam democratizar o acesso dos grupos historicamente excluídos do 

sistema educacional, até porque é nesse nível que a questão é mais evidente. Desta 

forma, o Estado Brasileiro busca disponibilizar instituições de ensino em todo seu 

território, ofertando melhores condições de acesso e permanência com qualidade no 

ensino superior (MEC, 2006, pg.15)”. 

Quanto ao assunto, Evaldo Vieira, citando Nina Ranieri, descreve a 

participação estatal na educação superior, da seguinte maneira: 58 

O Estado brasileiro tem presença expressiva no campo da educação 
superior: planeja, define políticas e as executa; legisla; regulamenta; 
interpreta e aplica a legislação por meio dos Conselhos de Educação; 
financia e subvenciona o ensino, a pesquisa e a extensão de serviços; 
mantém universidades e demais instituições públicas de ensino 
superior; oferece diretamente ensino de graduação e pós-graduação; 
autoriza, reconhece, credencia, recredencia, supervisiona cursos e 
instituições; determina suas desativações; avalia alunos, cursos e 
instituições por todo o País; interfere na organização do ensino; 
estabelece diretrizes curriculares etc. Tudo se dá na esfera pública e 
na privada, e em relação a todos os sistemas de ensino. 

 

4.1. LEGISLAÇÃO 
 

Por influência da reforma educacional vinda da década de 80 aqui já citada, a 

próxima década, de 90, trouxe alterações significativas no sistema educacional 

brasileiro, principalmente acerca da inclusão escolar, mas com ênfase na Educação 

Básica. As diretrizes voltadas ao Ensino Superior ainda eram muito escassas. 

 Na década de 90, o documento que merece destaque quanto ao sistema 

inclusivo no Ensino Superior é o Aviso Circular nº 200/1996, dirigido aos Reitores das 

IES solicitando a execução adequada de uma política educacional dirigida aos 

                                                      
58 VIEIRA, EVALDO.  A política e as bases do direito educacional. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622001000300002. Acesso em 
02/11/2016. 
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portadores de necessidades especiais, por meio de profissionais preparados, 

materiais adaptados, adaptações físicas. 

 
A execução adequada de uma política educacional dirigida aos 
portadores de necessidades especiais possibilita que venham a 
alcançar níveis cada vez mais elevados do seu desenvolvimento 
acadêmico.59 

 

 Na leitura do documento, observa-se que o público alvo é especifico, só 

havendo referencia a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, auditiva e 

física e ainda tratando a acessibilidade apenas no momento de provas e vestibulares. 

 
- instalação de Bancas Especiais contendo, pelo menos, um 
especialista na área de deficiência do candidato;  
- utilização de textos ampliados, lupas ou outros recursos ópticos 
especiais para as pessoas com visão subnormal/reduzida; 
 - utilização de recursos e equipamentos específicos para cegos: 
provas orais e/ou em Braille, sorobã, máquina de datilografia comum 
ou Perkins/Braille, DOS VOX adaptado ao computador.  
- colocação de intérprete no caso de Língua de Sinais no processo de 
avaliação dos candidatos surdos;(...) 

 

 Ainda em 1996, como já pontuado, o governo brasileiro sancionou a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB nº 9.394. Porém essa Lei não revelou 

especificamente o modo como deve ser o processo de inclusão no ensino superior. 

 Passamos ao ano de 1999, com o Decreto nº 3298 regulamentador da Lei 

3298, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência. Quanto a educação especial, trata-a como modalidade transversal a todos 

os níveis e modalidades. 

 
Art. 24. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal 
direta e indireta responsáveis pela educação dispensarão tratamento 
prioritário e adequado aos assuntos objeto deste Decreto, viabilizando, 
sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 
II - a inclusão, no sistema educacional, da educação especial como 
modalidade de educação escolar que permeia transversalmente 
todos os níveis e as modalidades de ensino; 60, 
(grifos nossos) 

 

                                                      
59 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Aviso Circular nº 277 MEC/GM. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aviso277.pdf. Acesso 30/09/2016. 
60 BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm. Acesso 01/10/2016. 
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 Na leitura do documento, observa-se, mais uma vez, maior atenção a 

Educação Básica, enfatizando a inclusão ao Ensino Superior ainda quanto apenas o 

ingresso do aluno. 

 
Art. 27. As instituições de ensino superior deverão oferecer 
adaptações de provas e os apoios necessários, previamente 
solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo 
adicional para realização das provas, conforme as características da 
deficiência. 
§ 1º. As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema 
geral do processo seletivo para ingresso em cursos universitários de 
instituições de ensino superior. 61 

 

 Após o Decreto nº 3298/99, publica-se a Resolução CNE/CEB nº 2001 

“Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que apresentem 

necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as suas etapas 

e modalidades”. 62, 

 Essa Resolução trouxe uma ideia mais generalista e igualitária, de uma 

educação para todos e não apenas a um público especifico como o Aviso Circular 

instituía, além de legislar sobre a dignidade humana de cada aluno, trazendo um dos 

principais princípios constitucionais já instituído. 

 
Art 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos (...) 
 
Art. 4º Como modalidade da Educação Básica, a educação especial 
considerará as situações 
singulares, os perfis dos estudantes, as características bio-
psicossociais dos alunos e suas faixas etárias e 
se pautará em princípios éticos, políticos e estéticos de modo a 
assegurar: 
I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de 
realizar seus projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida 
social; (grifos nossos) 

 

 Paralelo a Resolução, no mesmo ano, o Plano Nacional de Educação (2001-

2010), Lei nº 10.172, ponto 8.1 Educação Especial/ Diagnóstico, aponta que “mas o 

                                                      
61 BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm. Acesso 01/10/2016. 
62 BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf Acesso 01/10/2016 
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grande avanço que a década da educação deveria produzir será a construção de uma 

escola inclusiva, que garanta o atendimento à diversidade humana.” 63 

 O artigo 17 do Plano menciona a preocupação de inserção desse público na 

vida social, mais especificamente, no mercado de trabalho, fixando aqui a lógica 

trazida pelo artigo 4º da Resolução. 

 
17. Articular as ações de educação especial e estabelecer 
mecanismos de cooperação com a política de educação para o 
trabalho, em parceria com organizações governamentais e não 
governamentais, para o desenvolvimento de programas de 
qualificação profissional para alunos especiais, promovendo sua 
colocação no mercado de trabalho. (...) 
(grifos nossos)64 

 

 No plano internacional, também no ano de 2001, aconteceu a Convenção de 

Guatemala, que deu origem ao Decreto nº 3.956, “tem por objetivo prevenir e eliminar 

todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e 

propiciar a sua plena integração à sociedade” (MEC, 2001). 

 A Convenção Interamericana destacou e reafirmou que: 

 
(...) as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos 
humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes 
direitos, inclusive o direito de não ser submetidas à discriminação com 
base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são 
inerentes a todo ser humano; 65 

 

 Mais uma vez podemos ver a inserção de princípios constitucionais 

fundamentais no processo inclusivo. Dignidade humana e Igualdade. 

 O Ministério da Educação implantou, no ano de 2003, o Programa Educação 

Inclusiva: direito à diversidade, com o objetivo de “apoiar a formação de gestores e 

educadores, a fim de transformar os sistemas educacionais em sistemas educacionais 

inclusivos.”66 

                                                      
63 BRASIL. Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10172.htm. Acesso em: 01/10/2016. 
64 Ibidem. 
65 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção da Organização dos Estados 
Americanos. Disponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/guatemala.pdf Acesso 
01/10/2016 
66 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Programa Educação Inclusiva: direito à Diversidade (projeto padrão 
PRONATEC). Disponível em http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/194-secretarias-
112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17434-programa-educacao-inclusiva-direito-a-
diversidade-novo Acesso 01/10/2016. 



50 

 Ainda em 2003, agora especificamente para o Ensino Superior, foi sancionada 

a Portaria nº 3.284, “considerando a necessidade de assegurar aos portadores de 

deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao ensino superior, de 

mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações das instituições de ensino” 

(grifos nossos)67. 

 Percebe-se que a redação do texto novamente trata de um público específico 

da educação especial, deficientes físicos e sensoriais. 

 No ano seguinte, 2004, o MEC publicou o Decreto nº 5.296, que regulamenta 

as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000 e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

estabelecendo normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em 

estabelecimentos de ensino de qualquer nível. 

 Na cidade de Nova York, no ano de 2006, aconteceu a Convenção sobre o 

Direito das Pessoas com Deficiência, incorporada à legislação brasileira em 2008. 

 
A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
foi incorporada à legislação brasileira em 2008. Após uma atuação de 
liderança em seu processo de elaboração, o Brasil decidiu, 
soberanamente, ratificá-la com equivalência de emenda 
constitucional, nos termos previstos no Artigo 5º, § 3º da Constituição 
brasileira, e, quando o fez, reconheceu um instrumento que gera maior 
respeito aos Direitos Humanos. 68 
(grifos nossos) 

 

 A Convenção, no que tange a educação inclusiva, apresenta no artigo 24, a 

garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 

longo da vida, sob os seguintes objetivos: 

 
a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de 
dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade 
humana; 
b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos 
talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de 
suas habilidades físicas e intelectuais; 
c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma 
sociedade livre.69 

                                                      
67 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/port3284.pdf. Acesso em 01/10/2016. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
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 Após transformar esse documento em emenda constitucional, através do 

compromisso do Estado com a concretização dos direitos humanos, o Brasil 

apresentou o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, “incorporando 

aspectos dos principais documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário”70. 

 Em mais um documento de grande relevância, a menção ao processo inclusivo 

no Ensino Superior, quanto ao ensino e aprendizagem dessa demanda, não é feito de 

forma específica. Apresenta, dentre seus objetivos, preocupação com o acesso e 

permanência: 

 
(...) desenvolver políticas estratégicas de ação afirmativa nas IES que 
possibilitem a inclusão, o acesso e a permanência de pessoas com 
deficiência e aquelas alvo de discriminação por motivo de gênero, de 
orientação sexual e religiosa, entre outros e seguimentos geracionais 
e étnico-raciais; 71 
(grifos nossos) 

 

 O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, trata da formação de 

professores para a educação especial, mostrando uma preocupação com a 

implantação da prática inclusiva e não só com o acesso, pretendendo superar as 

oposições feitas entre educação regular e educação especial: 

 
Uma educação básica de qualidade. Essa é a prioridade do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE). Investir na educação básica 
significa investir na educação profissional e na educação superior, 
porque elas estão ligadas, direta ou indiretamente. Significa também 
envolver todos, pais, alunos, professores e gestores, em iniciativas 
que busquem o sucesso e a permanência do aluno na escola. 72 

 

 No ano de 2007, dando continuidade ao compromisso assumido na Convenção 

Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), o governo brasileiro 

deu início à elaboração da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, com objetivos muito bem delimitados: 

 
O acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

                                                      
70 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2191-plano-
nacional-pdf&Itemid=30192. Acesso em 01/10/2016. 
71 Ibidem. 
72 INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O Plano de 
Desenvolvimento de Educação. Disponível em http://portal.inep.gov.br/web/saeb/plano-de-
desenvolvimento-da-educacao. Acesso 01/10/2016. 
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habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os 
sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 
educacionais, garantindo: 
Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até 
a educação superior; 
Atendimento educacional especializado; 
Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 
Formação de professores para o atendimento educacional 
especializado e demais profissionais da educação para a inclusão 
escolar; 
Participação da família e da comunidade; 
Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 
equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e 
Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 73 

 

Insta salientar que o documento amplia os níveis de necessidades especiais a 

serem atendidos, não apontando apenas um público específico, deficientes físicos e 

visuais, como os documentos que o antecedem fizeram. 

 Na seara da educação especial no Ensino Superior, afirma que: 

 
Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de 
ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos 
estudantes. Estas ações envolvem o planejamento e a organização 
de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade 
arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos 
materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos 
processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que 
envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. 
(grifos nossos)74 

 

Mesmo dando maior atenção ao processo inclusivo no Ensino Superior, 

percebe-se ainda certas fragilidades nas especificidades citadas no documento. 

Fragilidades essas que ainda permanecem no ano de 2011, após a publicação do 

Decreto nº 7.611. 

O decreto nº 7611/2011 dispõe sobre o atendimento educacional especializado 

para pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com 

altas habilidades ou superdotação. Em seu artigo 5º, §2º e §5º prevê a estruturação 

                                                      
73 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva. Disponível em http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2014-pdf/16690-
politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014. Acesso em 
01/10/2016. 
74  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva. Disponível em http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2014-pdf/16690-
politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014. Acesso em 
01/10/2016. 
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de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visando 

a eliminação de barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a 

participação e o desenvolvimento acadêmico e social desses estudantes: 

Art. 1º O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo 
da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 
I – garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 
sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades; 
II – aprendizado ao longo de toda a vida; 
III – não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de 
deficiência; 
IV – garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, 
asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 
individuais; 
V – oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional 
geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 
VI - adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de 
acordo com a meta de inclusão plena; 
VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede regular de 
ensino; e 
VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições 
privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva 
em educação especial. 
§ 1o  Para fins deste Decreto, considera-se público-alvo da educação 
especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do 
desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. 
§ 2o  No caso dos estudantes surdos e com deficiência auditiva serão 
observadas as diretrizes e princípios dispostos no Decreto no 5.626, 
de 22 de dezembro de 2005. 
 
Art. 2o  A educação especial deve garantir os serviços de apoio 
especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o 
processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
§ 1º  Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão 
denominados atendimento educacional especializado, compreendido 
como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 
pedagógicos organizados institucional e continuamente, prestado das 
seguintes formas: 
I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e 
limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos 
multifuncionais; ou 
II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou 
superdotação. 
§ 2o  O atendimento educacional especializado deve integrar a 
proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família 
para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às 
necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação 
especial, e ser realizado em articulação com as demais políticas 
públicas. 

 



54 

Art. 3o São objetivos do atendimento educacional especializado: 
I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no 
ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo 
com as necessidades individuais dos estudantes; 
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no 
ensino regular; 
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos 
que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais 
níveis, etapas e modalidades de ensino. 75 

 

Trata-se do primeiro documento que aponta a estruturação de núcleos de 

acessibilidade para o Ensino Superior, no entanto, é direcionado para as IES federais, 

deixando uma lacuna quanto às demais IES. 

No ano de 2013, foi apresentado aos avaliadores do INEP, o Documento 

intitulado de “Referenciais de acessibilidade na educação superior e a avaliação in 

loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior” com o propósito de 

“servir de subsídio para a ação dos avaliadores acerca de questões pertinentes à 

acessibilidade em seus diferentes níveis, de estudantes com necessidades de 

atendimento diferenciado”. 

 Tais referenciais esclarecem que: 

 
Dotar as instituições de educação superior (IES) de condições de 
acessibilidade é materializar os princípios da inclusão educacional que 
implicam em assegurar não só o acesso, mas condições plenas de 
participação e aprendizagem a todos os estudantes.76 

 

Vemos aqui o conceito de educação de qualidade para todos ganhando 

espaço. 

Como demonstrado, as políticas públicas quanto ao processo inclusivo da 

educação especial no Ensino Superior são recentes e frágeis. Há um longo caminho 

a ser percorrido. 

 

 

                                                      
75 BRASIL. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm. Acesso em 01/10/2016. 
76 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Referenciais de acessibilidade na Educação Superior e a 
avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Disponível 
em http://www.ampesc.org.br/_arquivos/download/1382550379.pdf. Acesso em 01/10/2016. 
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4.2. PROGRAMA INCLUIR 
 

Passando ao cenário brasileiro de inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais no ensino superior, avançando na política de educação 

inclusiva, merece destaque o Programa Incluir. Resultado de uma parceria entre a 

Secretaria de Educação Superior- SESU e a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão- SECADI do Ministério da Educação- MEC. 

Desde 2005, o programa lança editais com a finalidade de apoiar projetos de 

criação ou reestruturação dos núcleos de acessibilidade nas IFES. Os núcleos 

melhoram o acesso das pessoas com deficiência a todos os espaços, ambientes, 

ações e processos desenvolvidos na instituição, buscando integrar e articular as 

demais atividades para a inclusão educacional e social dessas pessoas. 

Ressaltando as condições necessárias para o pleno acesso, participação e 

aprendizagem dos estudantes com deficiência na educação superior, o documento 

orientador do Programa Incluir, disponível no sitio eletrônico do MEC, sublinha 

aspectos da legislação vigente e de referenciais políticos e pedagógicos educacionais- 

alguns já citados no decorrer do nosso texto-em destaque: 

 
1. A Constituição Federal/88, art. 205, que garante a educação como 
um direito de todos; 
2. A Lei n° 10.436/2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais-
Libras; 
3. O Decreto n° 3.956/2001, que ratifica a Convenção Interamericana 
para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 
pessoa portadora de deficiência;  
4. O Decreto n° 5.296/2004, que regulamenta as Leis 10.048/2000 e 
10.098/2000, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para o 
atendimento prioritário a acessibilidade de pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida. No seu artigo 24, determina que os 
estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade 
público e privado, proporcionarão condições de acesso e utilização de 
todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida inclusive salas de aula, 
bibliotecas, auditórios, ginásios instalações desportivas, laboratórios, 
áreas de lazer e sanitários;  
5. O Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei n° 10.436/2002, que 
dispõe sobre o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 
e estabelece que os sistemas educacionais devem garantir, 
obrigatoriamente, o ensino de LIBRAS em todos os cursos de 
formação de professores e de fonoaudiólogos e, optativamente, nos 
demais cursos de educação superior;  
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6. O Decreto n° 5.773/2006, que dispõe sobre regulação, supervisão 
e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores 
no sistema federal de ensino;  
7. O Decreto n° 6.949/2009, que ratifica como Emenda Constitucional, 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 
2006), que assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis; 
8. O Decreto n° 7.234/2010, que dispõe sobre o programa nacional de 
assistência estudantil - PNAES;  
9. O Decreto n° 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento 
educacional especializado, que prevê, no §2° do art. 5º: VII -
estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 
educação superior. § 5a Os núcleos de acessibilidade nas instituições 
federais de educação superior visam eliminar barreiras físicas, de 
comunicação e de informação que restringem a participação e o 
desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência;  
10. A Portaria n° 3.284/2003, que dispõe sobre os requisitos de 
acessibilidade às pessoas com deficiência para instruir processo de 
autorização e reconhecimento de cursos e de credenciamento de 
instituições; 77 

 

À gestão da educação superior indica à competência do planejamento e a 

implementação das metas de acessibilidade preconizadas pela legislação em vigor, 

bem como o monitoramento das matrículas dos estudantes com deficiência na 

instituição, para provimento das condições de pleno acesso e permanência.78 

Quanto às orientações orçamentárias, os recursos foram alocados diretamente 

nas unidades orçamentárias de cada universidade federal que possuem núcleos de 

acessibilidade instalados, observando a proporção na quantidade de estudantes 

matriculados por ano em cada instituição. 

A consolidação das políticas institucionais de acessibilidade, como o Programa 

Incluir, assegurando a educação para todos, faz parte de um processo de 

transformação desse novo paradigma inclusivo, desse novo processo instituído na 

educação básica que inspirou a criação do Programa, ampliando o acesso das 

pessoas com deficiência na educação superior. 

 

                                                      
77 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Documento orientador do Programa Incluir, 2013. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12737-documento-
orientador-programa-incluir-pdf&category_slug=marco-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em 
02/11/2016. 
78 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Documento orientador do Programa Incluir, 2013. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12737-documento-
orientador-programa-incluir-pdf&category_slug=marco-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em 
02/11/2016. 
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4.3. DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Conforme a legislação brasileira nos ensina, em destaque a Constituição 

Federal e a Lei de Diretrizes e Bases de Ensino, a educação escolar possui dois níveis 

de ensino: a Educação Básica, que compreende a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio; e a Educação Superior. Para tal afirmação 

apresentamos um quadro estruturante que integra a versão preliminar do Relatório 

Educação Para Todos no Brasil 2000-2015.79 

 

Figura 2 – Níveis de Ensino de Acordo com a Idade80: 

 

 

A figura 2 nos apresenta os níveis de aprendizagem instituídos pela Lei de 

Diretrizes e Bases, as etapas que os compõe, a provável duração de cada etapa e a 

faixa etária dos alunos que as frequentam. 

No contexto educacional na década de 80, com o País na transição para a 

democracia: 

Dados de 1989 indicavam que a população na faixa de escolaridade 
obrigatória (7 a 14 anos) na escola atingia 82,2%, enquanto que o 
atendimento à população de 0 a 6 anos era de 15,3% e o da população de 
15 a 19 no ensino médio era de 16,5%. A taxa de analfabetismo da população 
de 15 anos e mais, por sua vez, estava em 18,8% (1989).81 

 

                                                      
79 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Relatório Educação para Todos no Brasil (2000-2015). Disponível 
em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15774-ept-
relatorio-06062014&Itemid=30192 . Acesso em 05/11/2016. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem 
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Em continuação a leitura ao documento citado, percebe-se que a distribuição 

de matrícula por nível de ensino, principalmente desde o compromisso estabelecido 

com a Conferência de Jomtien em paralelo com a instituição da nossa Constituição, 

vem demonstrando avanços. Há a afirmação de que “algumas conquistas obtidas na 

Educação Básica na década iniciada com a Conferência de Jomtien são evidentes: o 

atendimento escolar por faixa etária ampliou-se consideravelmente atingindo 41,2% 

entre 4 e 6 anos, 95,8% de 7 a 14 anos e 81,1% de 15 a 17 anos”. 

Ocorre que apesar da ampliação do atendimento escolar evidente, ainda há a 

chamada defasagem escolar, a desarmonia entre o número da população brasileira e 

o número efetivo de matrículas por nível/etapas educacionais na faixa etária 

correspondente.82 

O país continua enfrentando dificuldades na incorporação de crianças e jovens 

ao processo educacional brasileiro, bem como na fase de conclusão das modalidades 

do ensino fundamental e do ensino médio, de alunos com ou sem deficiência. 

A citada evasão não é exclusiva do aluno com necessidades educacionais 

especiais. Ela atinge o todo populacional. 

 

Figura 3 – Matrículas na educação especial, por etapa / modalidade da educação 

básica (2011) 83 

 

 

A figura 3 nos detalha a questão das matrículas da educação especial de 

acordo com a etapa da modalidade. 

                                                      
82 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Educação Brasileira: indicadores e desafios (CONAE, 2014). 
Disponível em http://conae2014.mec.gov.br/images/pdf/educacaobrasileiraindicadoresedesafios.pdf 
Acesso em 05/11/2016 
83 Ibidem 
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As análises mais pormenorizadas sobre os desafios da universalização da 
educação básica devem contemplar também as especificidades de parcelas 
da população historicamente desconsideradas na definição das políticas 
educacionais e gestão dos sistemas de ensino e instituições educativas.84 

 

Dados do Inep (2011) indicam que a política de inclusão assumida pelo Estado 

Brasileiro tem atingido êxito, sobretudo no ensino fundamental regular, como podemos 

observar na figura 3. 

 

Figura 4 – Educação especial: evolução da política de inclusão nas classes 

comuns de ensino regular85 

 

 

Na seara inclusiva, dados do Inep (2011) indicam que a política de inclusão 

assumida pelo Estado Brasileiro tem atingido êxito, sobretudo no ensino fundamental. 

Felizmente, hoje, graças aos avanços nos processos de socialização, as 

questões de desigualdades tanto sociais quanto educacionais são debatidas e 

analisadas com a intenção de serem erradicadas. 

Porém, apesar da evolução apresentada e o fato de que a participação de 

crianças com deficiência na escola ser um direito constitucional que vem sendo 

debatido, a formação dos professores para a educação inclusiva e falta de preparo 

institucional para promover o acesso e permanências desses alunos nas modalidades 

                                                      
84 Ibidem 
85 Ibidem 
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de ensino instituídas pela nossa legislação, ainda é um desafio. A inclusão escolar 

ainda é um processo em construção. 

Nas palavras de Rosita Edler Carvalho86, “para que a educação inclusiva se 

concretize na plenitude de sua proposta, é indispensável que sejam identificadas e 

removidas barreiras conceituais, atitudinais e político-administrativas, cujas origens 

são múltiplas e complexas. Não há necessidade de hierarquiza-las, na medida em que 

se inter-relacionam”. 

Numa época de tantas e rápidas mudanças é significativo o esforço de todos, 

escola, sociedade e família para evoluirmos na proposta da educação para todos para 

quem sabe um dia, não ser necessário a criação de políticas públicas para a 

efetivação desse direito e ele ser naturalmente cumprido. 

 

4.4. MOVIMENTOS PELA INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR 
 

“Uma das grandes polêmicas enfrentadas por professores, alunos e 
dirigentes do ensino superior é a inclusão de pessoas com 
necessidades especiais nas universidades. O governo federal tem 
desenvolvido políticas e estimulado as instituições a promoverem a 
inclusão. Um exemplo é o Programa Incluir vinculado às Secretarias 
de Ensino Superior (SESu) e Secretaria de Educação Especial 
(SEESP) do Ministério da Educação (MEC)”87 

 

Laura Ceretta Moreira, coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Especiais da Universidade Federal do Paraná e do Programa UFPR 

sem Barreiras- Incluir com qualidade- vinculado ao programa Incluir, apresentado 

acima, concedeu uma entrevista à Revista Ponto de Vista, (Florianópolis, n. 10, p. 11-

17, 2008) a fim de avaliar os movimentos de inclusão no Ensino Superior brasileiro e 

a formação dos professores que lidam com essa realidade. 

Ao ser questionada quanto a estrutura física e pedagógica da universidade 

brasileira na recepção dos alunos com necessidades educacionais especiais, na 

perspectiva das políticas inclusivas, Laura chama a atenção pelo fato de que nossas 

                                                      
86 CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos 'is'. 8 ed. Porto Alegre: 
Mediação, 2011. p. 123. 
87 BALDESSAR, Maria José. Entrevista concedida por Laura Ceretta Moreira em 15 de fevereiro de 
2009. Acesso e permanência de pessoas com necessidades especiais no Ensino Superior.  
Disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/pontodevista/article/viewFile/20437/18669. Acesso 
em 16/10/2016. 



61 

instituições de ensino, seja básico ou universitário, sempre enfrentaram dificuldades 

quanto ao acesso e a igualdade de oportunidades para todos os alunos. E continua88: 

 
De igual forma, uma universidade na perspectiva inclusiva não 
aparece de um momento para o outro. Não surge por decreto nem se 
configura por meio de uma única gestão administrativa. Pelo contrário, 
desenvolve-se ao longo de um processo de mudança que vai 
eliminando barreiras de toda ordem, desconstruindo conceitos, 
preconceitos e concepções segregadoras e excludentes que, muitas 
vezes camufladas pelo silêncio, parecem não existir. É um processo 
que nunca está finalizado, mas que, coletivamente, pode ser 
enfrentado. Uma universidade com atitude inclusiva é um grande 
desafio: sugere a desestabilização do instituído e o 
reconhecimento de que nossa sociedade é matizada pela 
diversidade, pela diferença e que o ser humano é pluralidade e 
não uniformidade. 
(grifos nossos) 

 

Laura aponta ainda o avanço que as universidades tiveram nos últimos anos, 

quanto a concretização das políticas públicas surgidas desde 2005, ao que se refere 

à construção de espaços, núcleos de apoio e acompanhamento dos alunos e 

professores. 

Outra questão discutida na entrevista foi a formação dos profissionais da 

educação para lidar com a realidade inclusiva. A entrevistada realizou um estudo em 

sua tese de doutorado pela USP, em 2004, onde ficou contemplado89: 

 
O primeiro grande elemento assinalado por professores e alunos é a 
necessidade de os professores universitários conhecerem melhor a 
temática das necessidades educacionais especiais, ou seja, os 
professores universitários também apresentam sequelas na sua 
formação inicial e que se estendem na sua formação continuada. 
Outro elemento chave é a importância de espaços institucionais que 
disponibilizem, sempre que necessário, recursos e apoios educativos 
que auxiliem a prática pedagógica do professor. (...) Ao 
acompanharmos alunos e professores percebemos que muitos 
professores estão assumindo uma postura mediadora na construção 
do conhecimento. Eles demonstram que com a presença desses 
alunos, mesmo que de início isto tenha provocado certa 
desestabilização em sua prática pedagógica e, em alguns casos, 
trazido à tona sentimento de insegurança e instabilidade, pouco a 
pouco os docentes foram assumindo uma postura livre de práticas 
discriminatórias e segregativas. 

                                                      
88 Ibidem. 
89 BALDESSAR, Maria José. Entrevista concedida por Laura Ceretta Moreira em 15 de fevereiro de 
2009. Acesso e permanência de pessoas com necessidades especiais no Ensino Superior.  
Disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/pontodevista/article/viewFile/20437/18669. Acesso 
em 16/10/2016. 
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No encerramento da entrevista, a questão chave foi quanto a pesquisa na área 

de acessibilidade e inclusão, especificamente no caso das universidades brasileiras, 

onde Laura pontuou o que percebemos no desenvolvimento do presente estudo, o 

pequeno número de pesquisadores vinculados ao tema da inclusão no Ensino 

Superior90. 

 
Uma das dificuldades concretas que enfrentamos na área da inclusão 
educacional é o pequeno número pesquisadores vinculados aos 
programas de pós-graduação e, consequentemente, linhas ou mesmo 
sublinhas de pesquisa que se destinam a essa temática. Entretanto, é 
inegável que nos últimos anos a produção acadêmica nessa área 
aumentou consideravelmente no cenário nacional, particularmente, 
estudos que se destinam a investigar a organização do trabalho 
pedagógico na perspectiva inclusiva no ensino fundamental e a 
formação de recursos humanos para a educação inclusiva. Porém, há 
muita precariedade em pesquisas que envolvam a realidade da 
inclusão no ensino médio e nas diversas modalidades educacionais. 
Com relação ao ensino superior o número de estudos ainda é 
pequeno, mas já possuímos trabalhos desenvolvidos em programas 
de pós-graduação que tem colaborado para uma reflexão importante 
acerca do papel da universidade na inclusão. 

 

4.5. A QUEM CABE REMOVER BARREIRAS NO PROCESSO INCLUSIVO NO 
ENSINO SUPERIOR? 

 

Uma pesquisa realizada em uma Universidade de Santa Catarina demonstra 

alguns aspectos interessantes sobre as experiências inclusivas de alguns alunos, 

apresentando as barreiras enfrentadas para a concretização da inclusão no ensino 

superior. 

Alunos com distintas necessidades educacionais especiais apontaram algumas 

de suas dificuldades no ambiente acadêmico, dentre elas, a comunicação entre 

docentes e discentes, bem como as atitudes dos mesmos diante do “não usual”, 

estruturas físicas, uso de equipamentos e recursos pedagógicos. 

No caso de alunos com necessidades auditivas, a defasagem na escolarização 

básica e muitas vezes o não acesso à língua de sinais, dificultam a eficácia da ação 

da instituição de ensino superior no processo de inclusão, pois a presença de um 

interprete em sala de aula não é produtiva à esses alunos e pode se tornar confusa 

pelo excesso de informação.  

                                                      
90 Ibidem. 
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Tais alunos, principalmente os não alfabetizados em língua de sinais,  

desenvolvem a habilidade de leitura labial e assim sobrevivem no dia-a-dia. Ocorre 

que no ambiente educacional essa habilidade não basta e dificulta a absorção de 

conhecimento quando os docentes e discentes não se adaptam para tal situação. Por 

exemplo, quando professor se movimenta muito e anda por toda a sala, ficando fora 

de visão do aluno com necessidade educacional especial ou quando no material 

audiovisual não há legenda. 

Uma das acadêmicas entrevistadas durante a pesquisa, quando questionada 

quanto a maior barreira que enfrenta em sala de aula, apontou a limitação na 

comunicação: 

 
No meu caso é justamente a comunicação, porque eu consigo ler os 
lábios, então, às vezes, a maneira como a pessoa fala, o tom de voz 
que a pessoa fala, às vezes não há necessidade da leitura dos lábios. 
Agora, dependendo de como é a fala dessa pessoa, daí eu preciso 
mais da leitura dos lábios. [...] Já aconteceu de eu apresentar um 
trabalho e ele ser o contrário do que era para apresentar, já aconteceu. 
O professor não deixou de considerar a minha nota, mas não foi a nota 
que seria se fosse apresentado aquilo que foi pedido. Então, eu 
acredito que muita coisa que é falada ali eu perco. 

 

Outra entrevistada apontou a falta de requisitos básicos na sala de aula e na 

preparação da mesma, como a ampliação de materiais didáticos e até mesmo de 

provas avaliativas. 

 
Eu encontrei várias barreiras, principalmente após ter reprovado em 
três disciplinas, e como pode reprovar em duas disciplinas no máximo, 
eu acabei perdendo a bolsa de estudos. Então, fiquei sem condições 
de continuar estudando, por condições financeiras. O motivo pelo qual 
reprovei foi que eu não enxergava as letras direito, as letras eram 
muito pequenas para eu poder enxergar. Eu não conseguia 
acompanhar alguns professores no quadro. [...] Alguns professores 
passavam o conteúdo no quadro, explicavam, de repente iam lá para 
o fundo da sala e eu ficava perdida. Outros professores passavam 
bastante tarefa no quadro e mesmo com o telescópio eu me perdia. 
Muitas vezes eu pedia para alguém ditar, apenas algumas vezes 
alguém ditava, a maioria das vezes não. Apagavam o quadro e pronto. 
Nos trabalhos em grupo eu ficava sempre de fora da turma. Meu 
marido era quem me ajudava nos trabalhos. Muitas vezes ele ficava 
comigo das 20 h às 23 h. [...] O semestre passado para mim foi 
péssimo, os professores esqueciam de ampliar provas ou trabalhos, 
eu tinha que estar correndo no xerox para ampliar as provas, muitas 
vezes chegava a perder meia hora de prova e o professor não queria 
saber. No final da aula tinha que entregar a prova mesmo que não 
tivesse acabado. Na sala com a turma também me sentia excluída. As 
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colegas nunca lembravam de mim. Eu penso que teria que haver um 
apoio, um serviço mais adaptado para possibilitar a inclusão. 

 

Alunos com deficiência visual e física apontam as barreiras à acessibilidade 

estrutural aos prédios, salas de aula, biblioteca, laboratórios, instalações sanitárias, 

dentre outros. Falta de sinalização visual, dificultando a noção de espaço e localização 

das pessoas de baixa visão. 

A presença dessas estruturas e a preparação dos docentes e demais 

funcionários da instituição não é um privilégio, mas sim uma necessidade. 

Tania Mara Zancanaro Pieczkowsk, responsável pela pesquisa, relata que91: 

 
“Concordo com Amaral (1994, p. 71), quando diz que as pessoas com 
deficiência não formam um gueto, “um grupo à parte da população em 
geral.” São diferentes entre si e, existindo a diferença, é necessário 
estar atento à singularidade de cada pessoa. “Os profissionais que 
atuam com tais pessoas também não constituem um grupo 
homogêneo, nem como profissionais, nem como pessoas.” (AMARAL, 
1994, p. 72). Por isso, alguns abraçam com entusiasmo a tarefa de 
educá-los, e outros se sentem penalizados.” 

 

4.6. TRANSIÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DAS PESSOAS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos declara, em seu Artigo 23, que: 

“toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do seu trabalho e a condições 

equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego”. 

Importante assunto também foi citado na Declaração de Salamanca (1994), 

item 53, pelo que segue: 

53. Jovens com necessidades educacionais especiais deveriam ser 
auxiliados no sentido de realizarem uma transição efetiva da escola 
para o trabalho. Escolas deveriam auxiliá-los a se tornarem 
economicamente ativos e provê-los com as habilidades necessárias 
ao cotidiano da vida, oferecendo treinamento em habilidades que 
correspondam às demandas sociais e de comunicação e às 
expectativas da vida adulta. Isto implica em tecnologias adequadas de 
treinamento, incluindo experiências diretas em situações da vida real, 
fora da escola. O currículo para estudantes mais maduros e com 
necessidades educacionais especiais deveria incluir programas 
específicos de transição, apoio de entrada para a educação superior 

                                                      
91 PIECZKOWSKI, Tania Mara Zancanaro. Estudantes com necessidades especiais no contexto 
universitário. Disponível em 
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2007/anaisEvento/arquivos/CI-500-09.pdf. Acesso em 
05/11/2016. 
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sempre que possível e consequente treinamento vocacional que os 
prepare a funcionar independentemente enquanto membros 
contribuintes em suas comunidades e após o término da 
escolarização. Tais atividades deveria ser levadas a cabo com o 
envolvimento ativo de aconselhadores vocacionais, oficinas de 
trabalho, associações de profissionais, autoridades locais e seus 
respectivos serviços e agências. 

(grifos nossos) 
 

A Constituição Federal do Brasil também legisla sobre o assunto, quando em 

seu artigo 7º prevê a proibição de discriminação remuneratória e nos critérios de 

admissão dos trabalhadores com deficiência, assim como em seu artigo 37 garante a 

reserva de vagas na administração pública para pessoas com deficiência.92 

Outra legislação que dá garantias ao trabalhador com deficiência é a Lei de 

Cotas (Lei 8213/91), que completa no ano de 2016, 25 anos de existência. 

Quanto a lei de cotas, Neri, citado por Oliveira,93 afirma que parte da eficácia 

da política de cotas ainda não tem sido alcançada em virtude de fatores como: a 

competitividade exacerbada no mercado de trabalho, as taxas em geral baixas de 

oferta de emprego no setor formal, e também a falta de informação dos empregadores 

acerca da deficiência. Ainda, segundo o autor, um dos pontos mais problemáticos está 

no fato de que esse sistema não tem provocado impacto nas empresas de grande 

porte, situação que necessita ser repensada, pois as mesmas são responsáveis pela 

absorção de parte considerável da mão-de-obra disponível no mercado. 

O Censo 2010 aponta que “entre vários fatores, a educação, medida por 

números de anos de estudo ou por níveis de ensino concluídos, influencia fortemente 

a renda dos trabalhadores. Quando ocorrem violações do direito à educação, na forma 

                                                      
92 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 16/10/2016. 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência; 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 
93 OLIVEIRA, Marileide Antunes de; GOULART JUNIOR, Edward; FERNANDES, José Munhoz. 
Pessoas com deficiência no mercado de trabalho: considerações sobre políticas públicas nos 
Estados Unidos, União Europeia e Brasil. Rev. bras. educ. espec., Marília, v. 15, n. 2, p. 219-232,  
Agosto de 2009. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
65382009000200004&lng=en&nrm=iso. Acesso em 03/11/2016. 
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de crianças e adolescentes sem frequentar escolas, dificilmente o direito ao trabalho 

será realizado ou o trabalho originará renda suficiente para prover uma vida com 

dignidade.”94 

Vemos mais uma vez a importância da efetividade da oferta de uma educação 

para todos de qualidade e a preocupação com o acesso e permanência desse alunado 

desde a educação básica a educação superior. 

Recentemente foi noticiado no site do Portal Brasil do Governo Nacional a 

informação de que “dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) 

indicam que, caso as empresas seguissem a lei, pelo menos 827 mil postos de 

trabalho estariam disponíveis para essas pessoas, mais de 7 milhões de cidadãos que 

se enquadram nas exigências da legislação. Entretanto, apenas 381.322 vagas foram 

criadas.”95 

Através dos dados oficiais trazidos, percebe-se que apesar de uma legislação 

vigente, a efetividade das políticas de emprego voltadas para as pessoas com 

deficiência depende de uma mudança de atitude da sociedade como um todo e requer 

mudanças estruturais. 

  

                                                      
94 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Educação Brasileira: indicadores e desafios (CONAE, 2014). 
Disponível em  http://conae2014.mec.gov.br/images/pdf/educacaobrasileiraindicadoresedesafios.pdf . 
Acesso em 05/11/2016. 
95 PORTAL BRASIL. Lei de cotas para pessoas com deficiência completa 25 anos. Publicado em 
25/07/2016. Disponível em http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/07/lei-de-cotas-para-
pessoas-com-deficiencia-completa-25-anos. Acesso em 05/11/2016. 
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CONCLUSÃO 

 

A busca pela inclusão social, especialmente no campo educacional, tornou-se 

um dos temas centrais nas discussões nos mais diversos âmbitos da sociedade 

brasileira e mundial. 

No Brasil, a discussão ganhou força sobretudo, no final da década de 1980, 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, quando os direitos sociais de 

natureza fundamental, dentre eles, o direito à educação, deixou de ser interpretado 

como um direito meramente assistencial para constituir um direito inerente a todo 

cidadão brasileiro. Na esfera internacional, o início da década de 1990, foi marcado 

por profundas discussões, a começar pela Conferência de Jontiem, propondo um 

plano de ação a fim de satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, 

evoluindo 4 (quatro) depois para a Declaração de Salamanca, voltada 

especificamente para educação especial. Nesse cenário, ficava cada vez mais 

evidente que se a educação era um direito de todos, ninguém poderia ser excluído, 

por qualquer motivo que fosse. 

Por essa razão seria inconcebível pensar em inclusão [social] sem a 

participação efetiva da sociedade, delegando a responsabilidade para inclusão das 

pessoas com deficiência aos seus familiares, mas também ao Estado, já que o 

pressuposto maior é que a inclusão precisa ocorrer dentro da sociedade. O dever da 

inclusão social é, portanto, um dever de todos. 

Em que pese os diversos avanços nos últimos anos, a partir das alterações na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 que refletiu na evolução do 

Plano Nacional de Educação; fato é que sistema educacional inclusivo ainda expõe 

uma parcela significativa das pessoas com deficiência à exclusão que não nasce por 

acaso: é resultado de uma ordem social legitimada por valores impostos. 

Partindo do fato de que constituirmos uma sociedade democrática de direito, 

podemos afirmar que a efetivação da inclusão social de pessoas com deficiência no 

campo educacional, principalmente na modalidade de ensino superior, não é uma 

utopia, é uma possibilidade e uma realidade a ser percorrida. 

Possuímos ricas políticas públicas relacionadas à inclusão na educação básica, 

porém ainda há uma lacuna no campo do ensino superior. Mesmo utilizando de tais 
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políticas, o processo ainda é falho, muitas vezes por questões de ordem social, como 

já apontado, outras por despreparo dos profissionais, outras por defasagem no 

processo inclusivo da educação básica.  

Ainda quanto ao processo inclusivo na educação superior, reconhecemos os 

avanços, o crescimento no número de matrículas, englobando o termo do acesso à 

educação, mas apontamos maior atenção ao cumprimento da permanência com 

qualidade desse aluno, como forma de desenvolvimento intelectual e social. 

Outro ponto fruto da análise dessa autora foi a transição das pessoas com 

deficiência do ensino superior ao mercado de trabalho. Utilizando das palavras de 

Declaração Universal de Direitos Humanos, toda pessoa tem direito a trabalho e a 

condições equitativas e satisfatórias de trabalho. E mesmo com a lei de cotas instituída 

há 25 anos, essa transição não é efetiva. Temos um mercado de trabalho 

despreparado para receber as pessoas com deficiência e até para oferecer 

oportunidades, pois também nesse campo, há o despreparo dos profissionais 

responsáveis pelo processo inclusivo. 

Quantos de nós já nos sentimos excluídos em diferentes situações mesmo 

fazendo parte de um ciclo social. Quantos de nós já presenciamos uma atitude 

preconceituosa ou até mesmo foi o protagonista dela. A necessidade da construção 

de uma sociedade inclusiva é urgente e possível. 
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