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Resumo: O presente artigo traz uma breve abordagem sobre a inclusão de pessoas com 
deficiência no ensino regular, previstos na Política Nacional de Educação Especial, que 
reconhece a escola como facilitadora dos processos de inclusão na sociedade 
contemporânea, mostrando ainda que a inclusão perpassa não somente o espaço 
educacional, trazendo o contexto histórico de como viviam as pessoas com deficiência nas 
décadas anteriores a 2010. Abordando às Políticas afirmativas para essa população e seu 
reconhecimento enquanto pessoas de direitos, estes previstos na Constituição Federativa 
do Brasil de 1988. Compreendendo que a inclusão, não traz benefícios só para pessoas 
com deficiência, portanto, cabe ao Estado efetivar as políticas públicas direcionadas a essa 
população, legitimando assim, o princípio da equidade e justiça social, contudo a sociedade 
tem que absorver essa população como parte de si, eliminando assim todas as formas de 
preconceito vivenciados por esses cidadãos. 
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INTRODUÇÃO  
 

O termo deficiência carrega consigo um estigma, desde de seu significado até o que 

ele representa, por isso as pessoas que nascem com alguma característica diferente que 

foge aos padrões de normalidade impostos pela sociedade, é logo denominada de 

deficiente, ou seja, aquele que possui algum defeito. 

Pôde-se perceber durante a construção deste trabalho que todo aquele que nasceu 

com algum grau de dificuldade seja ela física, mental, intelectual, sensorial, ou até mesmo 

aqueles que apresentam mínimas incapacidades para realizar tarefas cotidianas, sofreram 

por muito tempo por conta de suas características peculiares. Mesmo diante dos avanços 

alcançados, esta categoria encontra-se permanentemente em busca da efetivação das 

atuais políticas públicas que possibilitem a prática da equidade social.  

A construção deste artigo torna-se relevante para toda a sociedade, pois, buscou 

realizar uma breve contextualização acerca das pessoas com deficiência, visando mostrar 

como estes eram tratados no passado, os avanços alcançados e os desafios a serem 

superados. 

Diante disso, temos como objetivo geral: Mostrar a importância da inclusão da 

pessoa com deficiência no ensino regular, trazendo como objetivos específicos: Analisar os 

DESAFIOS E CONQUISTAS ALCANÇADAS 
PARA INCLUSÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA: INCLUIR PARA NÃO EXCLUIR 
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avanços das políticas públicas para a inclusão; Investigar os obstáculos que inviabilizam o 

processo de inclusão, Verificar os benefícios da inclusão de pessoas com deficiência. 

 

METODOLOGIA 

  

Neste estudo realizou-se uma revisão bibliográfica, foram analisados artigos 

primários, selecionados das bases de dados Pubmed e Scielo, para tanto foram revisados 

os que tratavam da temática inclusão, direito das pessoas com deficiência e Políticas 

Públicas voltadas para esse grupo, bem como as legislações que encontram-se em vigor. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.  COMO ERAM VISTAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

 

As pessoas com deficiência sempre foram tratadas com preconceito, antigamente 

eram vistas como castigo, bruxos, atração de circo e até mesmo como seres “diabólicos”. 

As pessoas que não respondiam aos padrões exigidos pela sociedade, eram segregadas 

por suas famílias, (FERNANDES; SCHLESENER; MOSQUERA, 2011) 

Nesse sentido, a Igreja buscava combater a eliminação das pessoas com 

deficiência e as colocavam em asilos e abrigos, assim, retirando-as do convívio familiar e 

social. Para os autores supracitados, a Igreja tinha sua parcela de culpa em relação ao 

preconceito e a discriminação direcionada aos deficientes, pois pregava que para alcançar 

a perfectibilidade o homem deveria ser a imagem e semelhança de Deus, portanto, teriam 

que ser perfeito.  
Fernandes, Schlesener e Mosquera (2011) relatam que somente no século XIX com 

o advento do capitalismo iniciam-se estudos sobre os tipos de deficiência, mas só no 

século XX a sociedade começou a se organizar para o enfrentamento dessa realidade 

social, e com isso enxugar os gastos do Estado, diminuindo demandas institucionais. 

 Baseados nos Direitos Humanos começaram ver os deficientes como pessoas de 

direitos e deveres. No entanto, os autores mostram que as primeiras iniciativas voltadas 

para pessoas com deficiência no Brasil datam do séc. XIX. 

O atendimento escolar especial para os indivíduos com deficiência teve 
início no Brasil, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos 
(atualmente Instituto Benjamin Constant) pelo Imperador Dom Pedro II 
(1840-1889) por meio do Decreto Imperial nº 1.428, de 12 de Setembro de 
1854. (FERNANDES; SCHLESENER; MOSQUERA. 2011. p. 137). 
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A partir da criação deste instituto passou-se a dar ênfase a educação de pessoas 

com deficiência. Paulatinamente a educação foi formalizada como um direito social 

instituído na CF-1988, no art. 5° que todos são iguais perante a Lei, sem distinção de 

qualquer natureza, destacando a educação como um dos direitos sociais a serem 

efetivados para todos.  

Traz ainda no art. 203°, inciso IV que é dever do Estado: promover a habilitação e 

reabilitação das pessoas com deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária, 

reportando a inclusão para outros âmbitos da vida do indivíduo tirando o foco somente da 

educação formal. 

Em 2008, foi lançada a Política Nacional de Educação Especial, para incluir no 

ensino regular pessoas com deficiência, aprovada por meio de Emenda Constitucional com 

embasamento na convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, 

visando garantir a inclusão escolar, visto que a escola é a primeira socializadora de todas 

as crianças, local onde estas se aproximam de outros que não fazem parte de seu núcleo 

familiar. 

 

2. FATORES ASSOCIADOS A EXCLUSÃO E A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO 

 

O dicionário Aurélio define os termos exclusão e inclusão respectivamente: 

eliminar, expulsar, retirar, eliminar, e incluir trata-se de abranger, inserir, introduzir, fazer 

parte e trazer para si, por isso faz-se importante implementar as políticas. 

 No artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(2006) estabelece que:  

Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à 
educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na 
igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao 
longo de toda a vida, com 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. 
 

A discriminação nega a possibilidade e igualdade de oportunidades para os 

segmentos mais fragilizados da sociedade, enquanto a inclusão social preza pela equidade 

social, contudo, a sociedade está sujeita à exclusão social, neste sentido a linha de 

pensamento de Borba e Lima (2011). 
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Os autores enumeram alguns fatores que contribuem para a exclusão social, 

são eles: desemprego; pobreza; violência; injustiça social; desqualificação social; 

desigualdade educacional; falta de acesso a bens e serviços, deficiência, etc. Os fatores 

para inclusão seriam: a solidariedade social; justiça social; qualificação social; igualdade 

educacional; acesso a bens e serviços, etc.  

A inclusão trata-se de uma adaptação e integração do indivíduo deficiente a 

sociedade e dela a esses indivíduos no sentido de reajustar a realidade social a eles, a 

inclusão é importante tanto para crianças com e sem deficiência, pois a partir da junção das 

duas há uma interação por meio das relações humanas. No entanto, a escola deve estar 

preparada para atender a essa demanda, já que somente a inserção em sala de aula não 

garante a inclusão. (FERNANDES; SCHLESENER; MOSQUERA, 2011). 

É importante destacar “às diferentes formas de exclusão social para 

posteriormente, seguir com a aplicação de políticas públicas com maior nível de sucesso” 

(BORBA; LIMA, 2011. p. 227), neste sentido trataremos no tópico a seguir das políticas de 

inclusão para pessoas com deficiência. 

 

3. A LEGISLAÇÃO E AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA, DESTACANDO OS AVANÇOS NO BRASIL. 

 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), está contida a 

igualdade de direito para todos, nesse sentido nega qualquer tipo de discriminação que 

leve a exclusão. 

Seguindo essa mesma pretensão de assegurar direitos às pessoas com 

deficiência a CF- 88, que pode se observar nos artigos a seguir: 

● Art.-7°, inciso - XXXI veda qualquer tipo de discriminação profissional; 
● Art.- 23, inciso - II, II zelar pela saúde bem como assistência; 
● Art.-24, inciso - XIV protegê-las e possibilitar sua integração social; 
● Art.-37, inciso - VIII quantificar percentual nos órgãos públicos com 

critérios específicos para a admiti-los. 
● Art-203 Inciso - V permitir a ele o recebimento de um salário mínimo 

quando não possuir meios de se manter; 
● Art-227 Inciso II - Implementar programas para esses cidadãos terem 

capacitação para ingressar no mercado de trabalho bem como a todos 
os outros espaços e serviços coletivo sem a possibilidade de serem 
discriminados;  

● Art-227, § 2ºAdequar os ambientes privados e públicos e os meios de 
transporte de acordo com a necessidade de cada um, para assegurar o 
seu direito de ir e vir, sem maiores prejuízos. (BRASIL, 1988). 

 

No pós redemocratização do Brasil foi instituída a Lei 7.853/89, onde a pessoa 

com deficiência física começa a ser percebida com outros olhares (neste período eram 
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chamados de portadores de deficiência física), assim, a criação de políticas públicas veio 

para atender essa demanda social, com o objetivo de efetivar sua inclusão social (BRASIL, 

1989). 

Tem-se ainda um dispositivo criado para atender as demandas das pessoas 

com deficiência em sentido financeiro, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante ao deficiente que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 

sua família, um benefício mensal de um salário mínimo, tendo como critério para  

concessão, que a pessoa com deficiência tenha impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, que por barreiras específicas sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de oportunidades. (BRASIL. 1993) 

Outra importante conquista foi o acesso ao passe livre nos transportes 

interestaduais, assegurado pela Lei nº 8.899/94 (BRASIL, 1994). Também convêm 

ressaltar a Lei complementar de nº 0057/08 que ratifica o direito à gratuidade para pessoas 

com deficiência, nos Transportes Público de Fortaleza-Ce, facilitando assim sua integração 

com vários espaços coletivos da cidade (BRASIL, 2008).   

Sabe-se, no entanto, que as lutas para efetivação de direitos das pessoas com 

deficiência foi tencionada pelos conselhos e polarizada nas Conferências Nacionais de 

2006 e 2008. Este debate vêm sendo delineado paulatinamente permitindo a 

implementação e implantação de políticas públicas, para efetivação e participação desse 

público (BERNARDES, 2012).  

Em 2000, o assunto foi tratado pela Lei Federal n.º 10.048 e pela Lei n.º 10.098, 

a prioridade no atendimento e a acessibilidade nos demais espaços social (BRASIL, 2000).  

Para dar continuidade aos avanços de direitos das pessoas com deficiência foi 

promulgada a Lei 13.146/2015 que garante a eles a inserção no mercado de trabalho, bem 

como a obrigatoriedade de meios que possibilitem o livre acesso nos lugares outorgando-

os o direito de ir e vir (BRASIL, 2015). 

Mesmo com o avanço da legislação, para a garantia de igualdade, oportunidades 

das pessoas com deficiência, ainda podem ser observados alguns desafios para efetivação 

dos direitos desse segmento populacional. 

  

4. DESAFIOS PARA INCLUSÃO. 

 

A inclusão de pessoas com deficiência se deu por meio de políticas públicas, 

materializando-se nas Leis citadas anteriormente, no entanto, faz se necessário entender 
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como se dá o processo de inclusão, e quais os desafios enfrentados pelas pessoas com 

deficiência e seus familiares na tentativa de concretizar o direito à inclusão. 

Atualmente percebe-se que um dos maiores desafios encontrados por essas 

pessoas na escola é a falta de profissionais capacitados, para lidarem com as demandas 

exigidas por essas pessoas que fogem a “normalidade” diária. No entanto, Onofre (2018), 

nos mostra que essa não é uma tarefa apenas da escola, mas, torna-se “tarefa exclusiva 

da família da sociedade e da comunidade civil”. Onofre relata ainda que: 

 
A riqueza da diversidade presente da sala de aula deve servir de estímulo 
para cada professor rever sua prática docente e começar a discernir sobre 
as possíveis contribuições que essa diversidade, aparentemente estranha, 
acrescenta em sua formação humana, pessoal e profissional. (ONOFRE, 
2018. p. 1 ) 

 
Neste sentido, entender o desenvolvimento de cada aluno possibilita entender o 

diferente e respeitar essas dessemelhanças, tornando esta atividade uma característica da 

escola inclusiva. A escola é o lugar: 

 
Onde se congrega valores, respeito, princípios, construção do 
conhecimento, todos os alunos aprendem, com ou sem deficiência, porque 
a escola, assim como a sociedade precisam se conscientizar de seus 
papéis, ajudando na luta pela inclusão de todos os alunos, com ou sem 
deficiência. (ONOFRE, 2018. p.  1). 
 

Outra grande dificuldade encontrada pelas pessoas com deficiência nas palavras de 

Silva, Gonçalves e Alvarenga (2012), é a falta de dados oficiais sobre o número de pessoas 

com necessidade especiais em cada região do país, dados são necessários para 

efetivação de “qualquer política pública”. Eles acrescentam que: “O IBGE poderia ser a 

fonte de informação, mas os critérios utilizados por ele dificultam a aplicação dos dados ao 

dispositivo legal que define quem são os alunos com necessidades educacionais especiais 

(...)” (SILVA; GONÇALVES; ALVARENGA, 2012, p. 101) 

Os autores supracitados, mostram as definições classificadas pelo IBGE, e afirmam 

que estas vão ao encontro das definições nacionais e internacionais, são elas: “seis 

categorias (visual, auditiva, motora, física, mental e múltiplas deficiências) engloba todos os 

aspectos que refletem o desenvolvimento global do indivíduo: motor, linguístico, sensorial, 

cognitivo, socialização e autocuidados”. No entanto afirmam que: Um dos problemas 

enfrentados pela política de educação inclusiva é a classificação dos deficientes que 

estariam aptos a ingressar segundo as suas particularidade. 

Mesmo diante das dificuldades apresentadas, a sociedade de forma geral precisa 

conscientizar-se que, para que a educação inclusiva venha a tornar-se uma realidade 

viável em todas as instâncias sociais, todos devem cumprir com o papel de acolher e 
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conviver em harmonia com as diferenças, fato que torna cada indivíduo um ser peculiar que 

terá sua parcela de contribuição para o desenvolvimento ativo da sociedade. (ONOFRE, 

2018.) 

 Para a realização de uma sociedade inclusiva, há a necessidade de convivência 

com trocas de experiências, como também, o desenvolvimento da alteridade e 

consequentemente o respeito mútuo entre os indivíduos, tanto para o seu desenvolvimento 

psicológico e social. 

Para Onofre (2018), “Embora muitas vozes se levantem contra a educação 

inclusiva, as inúmeras experiências de inclusão (...) em classes regulares de ensino 

demonstram que todos ganham com a presença desses alunos na escola”. Concorda-se 

com este autor quando o mesmo afirma que, a efetivação do ensino inclusivo de qualidade 

só será satisfatório quando houver conscientização da importância da atuação de todos os 

atores envolvidos no processo educacional. 

 Uma pessoa com deficiência que tenha todos os seus direitos efetivados, com uma 

família acolhedora, atendimento médico de qualidade, escola inclusiva com profissionais 

devidamente qualificados e aptos para integrar as pessoas com deficiência a sala de aula, 

para que a mesma consiga desenvolver suas potencialidades, e uma sociedade 

consciente, certamente será uma pessoa apta para contribuir ativamente para o 

desenvolvimento de sua sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas e conquistas a serem 

celebradas, percebe-se que apesar dos direitos efetivados, as pessoas com deficiência 

ainda sofrem muitos preconceitos, que se iniciam com a falta atendimento específico nas 

instituições além da ausência de acessibilidade que impossibilita ou veda a mobilidade 

dessas pessoas aos espaços públicos e privados.  

No entanto, percebe-se que as pessoas com deficiência, já não são mais 

segregadas em suas casas, o que antes era visto como “castigo”, atualmente por meio dos 

avanços no campo da pesquisa e da medicina são vistas como pessoas com diferenças 

específicas, que dependendo do grau de dificuldade podem sim estar incluídas desde à 

sala de aula até o mercado de trabalho. 

Neste sentido, a sociedade precisa adaptar-se para acolher e incluir essas 

pessoas em todos os espaços sociais, familiares e institucionais, quer seja em âmbito 

público ou privado. 
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Compreendendo-se que a inclusão, traz benefícios para toda a sociedade. No 

entanto, cabe ao estado efetivar as políticas públicas, legitimando assim, o princípio da 

equidade e justiça social, para que a sociedade absorva essa população como parte de si, 

eliminando assim todas as formas de preconceito, efetivando o direito à inclusão para que 

os mesmos não venham a ser excluídos da sociedade, passando a contribuir de forma 

efetiva para o crescimento social do país. 
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