
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

REGIONAL JATAÍ 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

ELISÂNGELA LELES LAMONIER 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO PROFISSIONAL DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA E COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JATAÍ - GOIÁS 

2018 



2 
 

                                                



3 
 

ELISÂNGELA LELES LAMONIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO PROFISSIONAL DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA E COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás – 
Regional Jataí, como parte dos requisitos para obtenção do grau 
de Mestre em Educação.  

Área de Concentração: Educação.  

Linha de Pesquisa: Políticas Educacionais, Gestão e Formação 
de Professores.  

Orientadora: Professora Doutora Rosely Ribeiro Lima. 
 

 

 

 

 

JATAÍ – GOIÁS 

2018 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através 
do Programa de Geração Automática do Sistema de  

  

 

LAMONIER, Elisangela Leles 

Perspectivas de futuro profissional das pessoas com deficiên-
cia e com necessidades educacionais específicas [manuscrito] / 
Elisangela Leles Lamonier. - 2018. 

CCI, 201 f. 

 

Orientador: Profa. Dra. Rosely Ribeiro Lima. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, 
Unidade Acadêmica Especial de Educação, Programa de Pós-
Graduação em Educação, Jataí, 2018. 

Bibliografia. Anexos. Apêndice. 

 

1. Educação Inclusiva. 2. Políticas Públicas Educacionais.  3. 
Inclusão/exclusão. 4. Ensino Profissionalizante. 5. 
Representações sociais. I. RIBEIRO LIMA, ROSELY, orient. II. 
Título. 

 

CDU 37 



5 
 

 



6 
 

DEDICATÓRIA 
 

 

Dedicar um trabalho que envolve tantas pessoas é correr o risco de ser injusta, 

mas existem pessoas que merecem o nosso reconhecimento por tornar nossos dias 

melhores e por fazer a nossa caminhada, mesmo que sinuosa, possivel de percorrer.    

Aos meus filhos Vitor Samuel Lamonier Soares, Kaike Leles Lamonier Soares 

e Isabelle Leles Lamonier Soares por me ensinar o verdadeiro significado da palavra 

AMOR.  

À minha mãe Oreni Maria de Leles Lamonier por simplesmente me amar como 

sou e me apoiar em todas as minhas escolhas.  

Ao meu pai, que mesmo não estando fisicamente presente, sempre colaborou 

para que meus sonhos fossem possíveis. 

Aos meus irmãos Heliomar, Maria Lúcia, José Bento e Elaine e todos os meus 

sobrinhos e sobrinhas por completarem a minha existência.  

Essas pessoas são os pilares da minha vida. A elas dedico esta produção e 

todas as demais conquistas da minha vida. 

 



7 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A gratidão é a memória do coração, por isso meu coração se alegra por poder, 

nesmo momento, simplesmente agradecer.  

Agradecer a Deus por todos os ensinamentos e aprendizagens adquiridas 

nestes dois anos de estudos; pela sabedoria para superar as adversidades e, em 

especial, por poder vivenciar cada momento e conhecimentos compartilhados. 

Aos meus filhos Vitor Samuel, Kaike e Isabelle que compreenderam, mesmo 

ainda tão jovens, a ausência da amiga e companheira mãe; por permanecerem 

obedientes e tão responsáveis, mesmo na minha presença ausente; por me 

permitirem estudar, viajar e concluir este trabalho sempre com sorrisos no rosto, ainda 

que carentes de um afago e colo de mãe. Como era bom chegar em casa e ser 

recebida por vocês com um olhar de “Mãe, que bom que a senhora chegou! ” Seus 

olhares diziam mais que mil palavras...melhor sentimento! 

À minha querida mãe que não mede esforços para me ver feliz, se realiza com 

as minhas conquistas e está presente em todo o meu caminhar. Ao meu pai que 

sempre se orgulhou e participou de todas as minhas decisões. Sei que está feliz no 

céu com mais esta conquista. Obrigada pela filha, mãe, pessoa e profissional que 

fizeram eu me tornar. Tudo que sou devo aos seus ensinamentos. Minha melhor 

escola! 

À minha família (irmãos, cunhados, sobrinhos, tios) que me deram forças para 

permanecer firme, contribuindo para que a caminhada fosse mais suave.  

À Rosely Ribeiro Lima pela serenidade e experiências compartilhadas. Por 

todos os estímulos e credibilidade. Por compartilhar não só conhecimentos 

acadêmicos, e sim de vida. Tornou-se muito mais que uma professora orientadora. 

Às companheiras de luta Melina, Valérias (Guimarães, Ribeiro e Grecov) e 

Letícia que juntas tornaram o caminho mais leve e a vontade de continuar cada vez 

mais forte. Uma amizade que foi construída e solidificada a cada dia. 

Aos sujeitos da pesquisa que me fizeram perceber o quanto eu posso ser uma 

pessoa diferente, aos olhos do outro.   

Aos professores Vanderlei Balbino, Denise Oliveira e demais professores por 

toda a experiência e conhecimentos compartilhados. Como aprendi com vocês! 

Enfim, a palavra que melhor expressa e define este momento é GRATIDÃO!  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas 

que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a 

arte do vôo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 

Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. 

Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser 

pássaros. Porque a essência dos pássaros é o vôo. Escolas que 

são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam 

são pássaros em vôo. Existem para dar aos pássaros coragem 

para voar. Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, porque o 

vôo já nasce dentro dos pássaros. O vôo não pode ser ensinado. 

Só pode ser encorajado. 

 Rubem Alves 
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RESUMO 

 

A inclusão das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais 
específicas representa um grande desafio para a educação. Este trabalho pretende 
colaborar para que esse paradigma educacional visto como desafio seja rompido. O 
mesmo está vinculado à linha de pesquisa sobre Políticas Educacionais, Gestão e 
Formação de Professores, do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE, da 
Universidade Federal de Goiás/Regional de Jataí-GO. O objetivo deste estudo é 
compreender as representações sociais das pessoas com deficiência e com outras 
necessidades educacionais específicas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Goiano – Campus Iporá, sobre suas perspectivas de futuro profissional, 
bem como identificar e analisar as legislações que amparam a educação inclusiva, no 
âmbito das políticas públicas educacionais que resguardam seus direitos, tanto 
educacional como profissional. Apresenta como ponto de partida os questionamentos: 
Quais são as políticas públicas educacionais de inclusão que asseguram os direitos 
das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas 
nos cursos de formação profissional? Quais são as representações sociais das 
pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas sobre 
suas perspectivas de futuro profissional? No intento de respondê-las, a pesquisa fará 
uso da Teoria das Representações Sociais – TRS, como aporte teórico-metodológico; 
também dos conhecimentos construídos sobre estes sujeitos históricos, além de 
pesquisa bibliográfica e documental que subsidiarão a análise da realidade no que 
tange os sujeitos da pesquisa. Para a coleta de dados utilizamos a entrevista 
semiestruturada. A investigação parte da necessidade de compreender que a 
educação inclusiva está presente em todas as instituições de ensino e necessita de 
observações de como ela está acontecendo e compreender se estas contribuem para 
a formação profissional, criando perspectivas de futuro profissional nos sujeitos 
envolvidos no processo educativo. O estudo será norteado pela TRS, representada 
por Moscovici (1978, 1995, 2001, 2003), Jodelet (2001, 2007), entre outros autores 
que veem na TRS uma busca de respostas para os fenômenos sociais; e pelo 
indiciário de legislações que amparam a Educação Inclusiva no Brasil, como: 
Constituição Federal – CF/88, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA/90, 
Convenção de Jomtien (1990), Declaração de Salamanca (1994), Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – LDB (1996), Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência da ONU (2006), Política Nacional da Educação Especial na perspectiva 
da Inclusiva (2008), Lei Brasileira de Inclusão – LBI (2015), entre diversas outras 
consideradas relevantes para a pesquisa. A partir das análises, conclui-se que os 
sujeitos da pesquisa valorizam a formação, ancoram suas perspectivas de futuro na 
educação e no trabalho, por necessidade pessoal, mas principalmente por valorização 
do seu “eu” que histórica e socialmente foi excluído e marginalizado. Porém, mesmo 
conscientes de suas perspectivas futuras, são conhecedores das dificuldades que 
enfrentarão para inserirem-se no mercado de trabalho e os desafios que ainda estão 
por vir, principalmente porque não é um processo natural; pelo contrário, todo o 
processo que tange estes sujeitos foi historicamente marcado por lutas e 
obrigatoriedade, como comprovado pelas inúmeras legislações que amparam os seus 
direitos como cidadão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. Políticas Públicas Educacionais. 
Inclusão/exclusão. Ensino Profissionalizante. Representações sociais.  
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ABSTRACT 

 

The inclusion of people with disabilities and other specific educational needs poses a 
major challenge to education. This work intends to collaborate so that this educational 
paradigm seen as a challenge is broken. The same is linked to the line of research on 
Educational Policies, Management and Teacher Training, of the Programa de Pós-
graduaçaõ em Educação - PPGE, of Universidade Federal de Goiás / Regional Jataí. 
The objective of this study is to understand the social representations of people with 
disabilities and other specific educational needs of the Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Iporá, about their perspectives of professional 
future, as well as to identify and analyze the laws that support inclusive education, in 
the scope of public educational policies that safeguard their rights, both educational 
and professional. It presents as a starting point the questions: What are the public 
inclusion educational policies that ensure the rights of people with disabilities and other 
specific educational needs in vocational training courses? What are the social 
representations of people with disabilities and other specific educational needs about 
their future career prospects? In an attempt to answer them, the research will make 
use of the Theory of Social Representations TSR, as a theoretical-methodological 
contribution; also of the knowledge built on these historical subjects, as well as 
bibliographical and documentary research that will support the analysis of reality in 
what concerns the subjects of the research. For the data collection, we used the semi-
structured interview. The research starts from the need to understand that inclusive 
education is present in all educational institutions and it needs observations of how it 
is happening and to understand if these contribute to the professional formation, 
creating perspectives of professional future in the subjects involved in the educational 
process. The study will be guided by Moscovici (1978, 1995, 2001, 2003), Jodelet 
(2001, 2007), among other authors who see in TRS a search for answers to social 
phenomena; and the indictment of legislation that supports Inclusive Education in 
Brazil, such as: Constituição Federal/ 88, Estatuto da Criança e do Adolescente/ 90, 
Jomtien Convention (1990), Salamanca Declaration (1994), Law of Guidelines and 
Bases of Education  - LDB (1996), Disability Rights of the UN (2006), National Policy 
on Special Education from the perspective of Inclusiva (2008), Lei Brasileira de 
Inclusão - BLI (2015), among several others considered relevant to the research. From 
the analysis, it is concluded that the subjects of the research value formation, anchor 
their future perspectives in education and work, by personal necessity, but mainly by 
valuing their "self" that historically and socially was excluded and marginalized. Even 
though they are aware of their future prospects, they are aware of the difficulties they 
will face in order to enter the labor market and the challenges that are still to come, 
mainly because it is not a natural process; on the contrary, the whole process of these 
subjects was historically marked by struggles and compulsion, as evidenced by the 
numerous laws that protect their rights as citizens.  
 
 
KEY WORDS: Inclusive Education. Public Educational Policies. Inclusion / exclusion. 
Vocational Education. Social representations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Estudos sobre a Educação Inclusiva estão cada vez mais em evidência na 

atualidade. Embora o acesso à educação seja uma garantia legal, existem vários 

entraves que impossibilitam que a educação das pessoas com deficiência e com 

outras necessidades educacionais específicas ocorra na prática, privando que o 

respeito às diferencas seja efetivado nas escolas ‘inclusivas’.  

O movimento mundial pela Educação Inclusiva é uma ação política, social, 

cultural, educacional e pedagógica. Tal movimento se constitui em paradigma 

educacional fundamentado na concepção dos direitos humanos e trabalha em defesa 

do direito de todos, sem que haja discriminação de qualquer natureza, devendo ser 

incondicional, não admitindo, portanto, qualquer forma de segregação ou exclusão da 

pessoa com deficiência ou necessidades específicas, respeitando direitos e deveres 

de todas as pessoas. 

Estudos sobre a inclusão de pessoas com deficiência e com outras 

necessidades educacionais específicas no ensino comum têm sido alvo de discussões 

e reflexões ao longo dos anos. Não diferente, pesquisas sobre o ingresso e 

permanência destes sujeitos nas Instituições de ensino profissionalizante têm 

ocupado espaço nos debates educacionais e remetem à trajetória da democratização 

do ensino, em todos os níveis e modalidades.  

É inegável a expansão das instituições de ensino profissionalizante no Brasil, 

além da oferta de cursos e, consequentemente, de matrículas.  Porém, 

historicamente, tais instituições de ensino foram excludentes, segregadoras e 

marginalizadoras, seja pela seleção na forma de ingresso, seja pela localização 

geográfica, seja pela prática pedagógica docente, entre outros fatores, dificultando o 

ingresso e a permanência de grande parte da sociedade, dentre ela, as pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas. 

No contexto das Políticas Públicas Educacionais, em especial, no que tange a 

educação inclusiva, existem normativas que preveem e asseguram a inclusão escolar 

de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, público alvo da educação especial, além de garantir o 

“acesso ao ensino regular com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 



14 
 

mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial 

desde a educação infantil até a educação superior [...]” (BRASIL/MEC/SEESP, 2008, 

p. 14). Neste contexto da educação inclusiva, é necessário ainda incluir as pessoas 

com necessidades educacionais específicas partindo do entendimento que, no 

movimento da educação para todos, a Declaração de Jomtien (1990, p. 02), em seu 

preâmbulo ressalta que “há mais de quarenta anos, as nações do mundo afirmaram 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos que "toda pessoa tem direito à 

educação"”; isto é, todos as pessoas com deficiência, com necessidades educacionais 

específicas ou não, não fazendo distinção de público, sendo reafirmada na Declaração 

de Salamanca (1994, p. 01) que assume o “compromisso para com a Educação para 

Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação 

para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro 

do sistema regular de ensino”. 

Nesta perspectiva, apesar de legalmente antevista, as discussões relativas à 

inclusão e sua consolidação acontecem de forma mais significativa na educação 

básica e muito mais evidente na visão de professores e gestores. No que tange ao 

ensino profissionalizante, tais discussões ainda são principiantes e singulares, embora 

estejam ganhando espaço e expressividade nos debates educacionais.  É possível 

constatar um vazio histórico relacionado às políticas públicas destinadas às pessoas 

com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas no ensino 

profissionalizante e, em especial, sobre as perspectivas de futuro profissional dessas 

pessoas. 

Portanto, entende-se que o estudo sobre as políticas públicas educacionais 

para as pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas 

no ensino profissionalizante, bem como sobre as perspectivas de futuro profissional 

dessas pessoas é de suma relevância para que se possa indicar e nortear possíveis 

caminhos para assegurar a inclusão e permanências destes nos cursos de formação 

profissional, seja ele técnico, tecnólogo, bacharel ou licenciatura e mensurar as 

possibilidades e perspectivas de futuro profissional na visão destas pessoas.  

Ainda, nesse paradigma, é importante ressaltar que existem atualmente 

diversas legislações que normatizam as políticas públicas para a educação inclusiva 

em todos os níveis e modalidades de ensino. As discussões a respeitos da educação 
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inclusiva e de como ela acontecesse nos ambientes escolares perpassam os debates 

sobre a educação. 

As mudanças sociais, ainda que mais nas intenções do que nas ações, foram 

se manifestando em diversos setores e contextos e, sem dúvida alguma, o 

envolvimento legal nestas mudanças foi de fundamental importância.  

As principais discussões sobre a inclusão social e escolar iniciam-se com a 

promulgação da Constituição Federativa do Brasil de 1988 que preconiza o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) às pessoas com deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a obrigatoriedade da matrícula. 

As discussões sobre as pessoas com deficiência ganham espaço e evidência 

a partir da década de 1990. Algumas legislações nacionais, dentre elas,  o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA (1990), reforça os dispositivos legais ao 

determinar, no Art. 54, que “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência 

preferencialmente na rede regular de ensino”. Ainda inúmeras conferências 

internacionais começam a repercutir diretamente na educação das pessoas com 

deficiência e sua inserção no ambiente educacional, dentre elas destacam-se: a 

Declaração Mundial de Educação para Todos, também conhecida como Conferência 

de Jomtien (1990), ocorrida em Jomtien, na Tailândia, fornece definições e novas 

abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem e apresenta como meta 

primordial a revitalização do compromisso de educar todos os cidadãos. Tal 

documento tem em vista estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as 

pessoas os conhecimentos necessários a uma vida digna, visando uma vida mais 

humana e mais justa. 

Em 1994, ocorreu a Conferência Mundial sobre Educação Especial, em 

Salamanca, na Espanha, e foi elaborado o documento Declaração de Salamanca com 

o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e 

sistemas educacionais na área das necessidades educacionais especiais, de acordo 

com o movimento de inclusão social. 

A Declaração de Salamanca é considerada um dos principais documentos 

mundiais que visam a inclusão social, juntamente com os documentos supracitados. 

Ela é o resultado de uma tendência mundial que consolidou a educação inclusiva e 

também é considerada inovadora porque, conforme pode ser comprovada no trecho, 
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ela “[…] proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial 

dentro da estrutura de “educação para todos” firmada em 1990”. O referido documento 

afirma ainda o princípio e a discussão da prática de “garantia da inclusão das crianças 

com necessidades educacionais especiais nestas iniciativas e a tomada de seus 

lugares de direito numa sociedade de aprendizagem”. 

Apesar de existirem dispositivos legais, desde a constituição de 1988, onde se 

estabelece e regulamenta, de modo que se assegure a equidade de oportunidades e 

a valorização da diversidade ético-político de todos, nas diferentes esferas de poder, 

é a partir de 1996, com a lei n. 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, que as instituições de ensino começam a discutir, mais 

especificamente, sobre a pessoa com deficiência, já que a legislação ora citada, 

antevê as diretrizes e as bases da organização do sistema educacional e estabelece 

responsabilidades para a operacionalização de ações dirigidas à inclusão da pessoa 

com deficiência em instituições de ensino. Porém, vale ressaltar que mesmo com o 

avanço das regulamentações e diretrizes no que tange a educação especial e o seu 

público alvo, antevista na LDB, estas são apresentadas como caráter substitutivo da 

educação especial, e não complementar. Isso confirma-se ao analisar a palavra 

“preferencialmente” (Arti. 58), que ao invés de significar um avanço na educação 

inclusiva, desfavorece a implementação da educação especial na perspectiva 

inclusiva, atribuindo a responsabilidade aos gestores das unidades escolares e 

professores de “selecionar”, “separar” os alunos que “supostamente” estavam prontos 

e deveriam ir para o ensino regular, ao mesmo tempo que segregava os demais 

alunos, permanecendo-os na educação especial. Um outro agravante é que a 

“seleção” era baseada na deficiência, e não nas condições acadêmicas, pedagógicas, 

psicológias, emocionais da pessoa/aluno. Dessa forma, as pessoas com deficiência 

(consideradas sem condições de ingressarem e permanecerem no ensino regular, 

deveriam permanecer na educação especial e as demais pessoas deveriam ingressar 

no ensino regular e se integrar às atividades educacionais da instituição). A escolha 

de ir ou permanecer estava sob responsabilidade e escolha da escola e seus 

responsáveis e não da escolha da família ou do aluno. Assim, a educação especial 

prevista na LDB apresenta um caráter segregador, que por muitos anos lutou-se para 

erradicar.  
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Em 2006, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – 

CDPD, outorgada pela ONU em 2006, criou uma conjuntura favorável à definição de 

políticas públicas fundamentadasa no paradigma da inclusão, motivando novos 

olhares para a educação inclusiva e, com eles, novas diretrizes e discussões foram 

implementadas e reforçadas, contribuindo para a compreensão da educação especial 

como um complemento da educação regular. Fortaleceu ainda para analisar as 

barreiras enfrentadas e os desafios superados, assim como as diversas conquistas 

alcançadas pelas pessoas com deficiência, na busca de concretizar e efetivar de 

forma definitiva a sua participação na sociedade, com igualdade de direitos, 

oportunidades, de forma livre, autônoma e plena. Ressalta-se que a Convenção da 

ONU, ao mesmo tempo que resguarda o direito à “igualdade”, resguarda-se também 

o direito fundamental à diferença, isto é, deve-se importar o respeito à diferença e à 

diversidade, assegurando um tratamento e atendimento especial, de acordo com a 

necessidade.  

Somente no ano de 2015 é instituída a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), primeira lei específica para a inclusão, destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais 

específicas, visando à sua inclusão social e cidadania. 

Apesar do considerável número de dispositivos legais na forma de Leis, 

Decretos, Portarias, Resoluções e Instruções no âmbito da Legislação Federal, 

algumas das principais elencadas acima, observa-se que as abordagens e amparos 

às pessoas com deficiência são evidentes e significativos para a educação básica. No 

que se refere ao ensino profissionalizante, nota-se que as legislações são 

inconsistentes e, na maioria das vezes, omissas. Diante desse cenário, é necessário 

refletir sobre tais normatizações que amparam e norteiam a Educação Inclusiva nas 

instituições de ensino e indagar como de fato essa inclusão está acontecendo no 

ensino profissionalizante.  

Partindo dessa perspectiva, a problemática central desta pesquisa está 

vinculada às políticas públicas educacionais de inclusão da pessoa com deficiência e 

com outras necessidades educacionais específicas no ensino profissionalizante, pois 

com o incentivo das legislações à educação destas pessoas, é esperado que estes 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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frequentem os mais diversos cursos, nas mais variadas modalidades e níveis de 

ensino, em busca de uma formação profissional. Assim, temos alguns 

questionamentos que nortearão este trabalho, sendo: Quais são as políticas públicas 

educacionais de inclusão adotadas pelas instituições de ensino profissionalizante para 

o ingresso e permanência das pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas nos cursos de formação profissional? Quais são as 

representações sociais das pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas sobre suas perspectivas de futuro profissional? 

O desafio da educação consiste em buscar uma proposta de política pública 

onde todos possam participar de um processo de ensino e aprendizagem de forma 

que a educação seja, de fato, inclusiva, respeitando a diversidade e as 

particularidades humana e contribuindo para que a sociedade seja mais atuante e 

participativa. 

A Constituição Federativa do Brasil de 1988 determina que todos têm o direito 

à educação e que esta deve ser de qualidade para todos. Nessa perspectiva, 

precisamos pensar que esta educação de qualidade precisa estar garantida desde a 

educação básica até a educação superior, nas mais diversas modalidades de ensino, 

pensando na adequação pedagógica, na flexibilização de seus currículos, além de 

pensar nas condições de ensino e aprendizagem tanto dos professores como dos 

alunos. Precisa-se pensar também, como esta garantia de educação de qualidade 

está sendo feita aos alunos com deficiência, em todos as modalidades e níveis de 

ensino. 

É notória a crescente presença de pessoas com deficiência e com outras 

necessidades educacionais específicas que chegam à escola, nas diversas 

modalidades e níveis de ensino, com o objetivo de desenvolver-se formativamente e 

ganhar espaço no mercado de trabalho e veem nos cursos profissionalizantes, seja 

de formação técnica (nível médio) ou tecnológica (nível superior) uma possibilidade 

de futuro profissional. Porém, é necessário (re)pensar como estas pessoas estão 

ingressando nas instituições de ensino profissionalizantes; de que forma e condições 

estão permanecendo e, em especial, como estão concluindo a sua formação 

acadêmica profissionalizante.  

Entende-se que esta pesquisa terá grande relevância, pois possibilitará 

identificar, analisar, confrontar as políticas públicas educacionais inclusivas que 
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amparam a educação das pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas no ensino profissionalizante; bem como compreender as 

representações sociais das pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas sobre suas perspectivas de futuro profissional existentes; 

além de contribuir com a consolidação de uma política pública educacional inclusiva.  

O objetivo geral deste estudo é compreender quais são as representações 

sociais das pessoas com deficiência e das pessoas com necessidades educacionais 

específicas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF 

Goiano – Campus Iporá, sobre suas perspectivas de futuro profissional. 

Para compreendermos as perspectivas de futuro profissional das pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas, fez-se uma imersão 

no contexto social destes sujeitos, no intuito de apreender as representações sociais 

deste grupo, por entender que o ser humano é resultado de vários processos 

históricos, sociais, políticos e educativos, através de entrevista semiestruturada e dos 

conceitos e concepções históricas sobre eles; ainda procurou-se conhecer e analisar 

os documentos legais que amparam e implementam as políticas públicas 

educacionais na perspectiva da educação inclusiva.    

Nesse sentido, Medina (2002) colabora que são vários os processos educativos 

pelos quais os seres humanos se formam no mundo. Para a autora, os processos 

educativos não ocorrem apenas nos ambientes escolares, ou seja, eles ocorrem nas 

suas relações sociais, interpessoais, intergrupais e na vida compartilhada em 

comunidade; eles se dão no mundo como um todo. Temos, como exemplo, as 

relações e compartilhamentos que ocorrem nos ambientes escolares, considerado um 

espaço social coletivo privilegiado, pois além de ser um ambiente de formação 

sistematizada e formal, é também um espaço de compartilhar saberes, trocas 

experiências, propagar conhecimentos, legitimar práticas e identidades em meio às 

diversas contradições sociais.  

Para obter respostas para os questionamentos iniciais e atender os objetivos 

propostos para esta pesquisa, procurou-se na Teoria das Representações Sociais, 

postulado por Moscovici (1978, 1995, 2001, 2003), Jodelet (2001, 2003), Sá (2000), 

entre outros; e nos estudos sobre a educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva difundido por Sassaki (2002), Mantoan (2001, 2003, 2006), Carvalho (2001, 

2006), Jannuzzi (1985, 1992, 1994)  e outros autores que subsidiarão toda a pesquisa, 
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além de contribuir para entender todo o contexto histórico, social, educacional e 

político que envolve os sujeitos da pesquisa, como também fundamentar nas 

contribuições de vários pesquisadores da área da Educação, em especial, da 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que discutem e contribuem 

sobre a relevância da inclusão escolar de todos, valorizando e reconhecendo cada 

sujeito por sua singularidade e especificidade. Este estudo será norteado ainda pelas 

legislações de amparo à Educação Inclusiva, em especial, no ensino 

profissionalizante, observando os enfoques de entrada e permanência das pessoas 

com deficiência no ensino profissionalizante, a partir da Constituição Federal (CF) de 

1988, Convensão de Jomtien (1990), Declaração de Salamanca (1994), Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (2006), Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA (1990/2013), Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (2015), entre outras normativas relevantes ao estudo. 

Iniciaremos apresentando alguns conceitos que serão explicitados ao longo da 

pesquisa. São eles primordialmente os conceitos de inclusão, deficiência e o conceito 

de representações socias. As distinções dos conceitos supracitados são importantes 

e se fazem necessárias, porque não se pode negar a existência de pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas nas instituições de 

ensino, desde a educação infantil até a educação superior, nas diferentes 

modalidades de ensino e cada vez mais elas estão em evidência, seja pelos desafios 

a serem enfrentados, pela falta de conhecimento de como fazer ou pelas conquistas 

e desenvolvimentos alcançados. 

Para atender todo o propósito da pesquisa, este estudo foi dividido em 03 (três) 

capítulos para melhor explicitar todos os conceitos teóricos-metodológicos e melhor 

compreender quem foram e quem são os sujeitos da pesquisa. 

O primeiro capítulo, intitulado de “Perspectiva teórico-metodológica, conceitual 

e contextual da pesquisa”, procurou apresentar todo o contexto do fenômeno das 

representações sociais, como estas se constituem para então compreender os 

processos de formação das representações sociais e, por fim, compreender a partir 

de todas essas informações a Teoria das Representações Sociais como aporte 

teórico-metodológico para estudos, em especial, nas ciências humanas. Com intuito 

de entender os sujeitos da pesquisa na perspectiva da TRS, foi necessário 

compreender os conceitos de exclusão/inclusão e quem são as pessoas com 
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deficiência e com outras necessidades educacionais específicas, para então 

compreender suas representações sociais sobre suas perspectivas de futuro 

profissional. A partir de concepções e conceitos, precisou-se também conhecer sobre 

as representações sociais e a alteridade, por entender que o ser humano vive das 

relações sociais, nas relações interpessoais e intergrupais, na partilha de práticas e 

saberes. Assim, fez-se necessário entender a importância da alteridade, para 

compreender o “eu” e o “outro” e suas relações; e por fim apresentou-se quem são os 

sujeitos da pesquisa.  

O segundo capítulo, intitulado de “Contexto Histórico, cultural, educacional e 

político vivenciados pelas pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas” apresentou-se as principais concepções e representações 

sociais historicamente construídas sobre os sujeitos da pesquisa; apresentando em 

seguida um indiciário histórico e normativo das políticas públicas educacionais da 

educação especial à educação inclusiva. Tais contextos são fundamentais para se 

compreender as representações sociais construídas historicamente sobre os sujeitos 

da pesquisa, corroborando o que Moscovici (1978) confirmava que as representações 

sociais não são estáticas, elas acompanham, inevitavelmente, as transformações que 

ocorrem nos espaços socioculturais em que se inserem os sujeitos. 

O terceiro capítulo, nomeado de “Apresentação, discussão, análise e 

resultados dos dados: a profissionalização das pessoas com deficiência e com outras 

necessidades educacionais específicas” abordou-se sobre a profissionalização das 

pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas; as 

principais legislações educacionais e profissionalizantes, apresentando ainda os 

intrigantes desafios que as pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas vivenciaram e vivenciam na ausência de valorização do seu 

“eu” e de suas capacidades e reconhecimento de suas potencialidades. Ainda, 

realizou-se a discussão e análise dos dados obtidos na pesquisa, através das 

entrevistas semiestruturadas. Os resultados das análises das entrevistas comprovam 

conhecimentos já produzidos sobre os sujeitos da pesquisa e, em especial, o 

dinamismo e a eficiência da Teoria das Representações Sociais em apresentar com 

clareza, os saberes, os pensamentos, as ideias e as práticas de um grupo social 

historicamente preponderantemente constituído por discriminações, estereótipos e 

pré-conceitos.  
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E, por fim, foram apresentadas as considerações finais sobre as perspectivas 

de futuro profissional das pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas, corroborando com as ideias apresentadas em todo o 

trabalho, quando afirma que as representações sociais não são meras imagens ou 

reflexos da realidade social, mas uma construção original que tem como função 

precípua legitimar os processos e as perspectivas de futuro profissional das pessoas 

com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas, que serão 

complementadas após a qualificação, através das contribuições recebidas pela banca 

examinadora.  
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CAPÍTULO I – PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA, CONCEITUAL E 

CONTEXTUAL DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo serão discutidos os conceitos e contextos da pesquisa, tendo 

como ponto de partida a Teoria das Representações Sociais. Assim, o capítulo inicia 

com a apresentação das representações sociais como fenômenos constituídos na 

sociedade. Ainda, apresenta os conceitos e a constituição da TRS e suas funções, 

assim como os processos formadores das representações sociais. O próximo passo 

será compreender como a TRS colabora para a compreensão do outro, uma vez que 

somos sujeitos socialmente constituídos, relacionando a TRS e o princípio da 

alteridade. Tais processos são importantes para perceber a relevância da TRS e os 

aspectos contextuais dos sujeitos da pesquisa, apresentando então, como esses 

sujeitos foram representados no contexto social e educacional. Para isso, fez-se uma 

abordagem da TRS e o sujeito da pesquisa e a Educação.  

 

1.1 A Teoria das Representações Sociais 

 

Estudar as representações sociais é compreender como o pensamento, as 

ideias se constituem a partir do que é comum para a sociedade; é investigar o que os 

sujeitos pensam, porque pensam e como pensam sobre algum objeto ou alguma 

pessoa; é perceber que os sujeitos não absorvem passivamente tudo aquilo que o 

conhecimento científico constrói e divulga, mas sim, que estes o transforma 

adaptando-o a cada realidade, divulgando-a e reconstruindo-a socialmente.  

Partindo desse pressuposto, Nóbrega (2001, p. 72), corrobora que as 

representações sociais são responsáveis por “[...] dominar a realidade por integração 

cognitiva do novo. Reconstruir o real através da interpretação do ambiente traduzida 

num conjunto lógico do pensamento que constitui a visão de mundo para certa 

coletividade”.   

Desta forma, este trabalho dará vez às pessoas com deficiência e com outras 

necessidades educacionais específicas para expressarem suas perspectivas de 

futuro profissional enquanto grupos socialmente constituídos, relatando como as 

representações sociais destes grupos se constroem e interferem na realidade em que 
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vivem. Assim, não será uma pesquisa sobre a deficiência, mas com grupos que estão 

passando pela tentativa do processo de inclusão acadêmica. Para isso, é necessário 

compreender como teoricamente as representações sociais se constituem e se 

fundamentam. 

 Assim, este capítulo tratará da constituição das representações sociais; como 

surgiu o conceito do fenômeno representacional, bem como suas características e 

suas funções; posteriormente versará a ancoragem e a objetivação como processos 

formadores das representações sociais; abordará ainda a representação social e a 

alteridade, apresentando os principais conceitos e fundamentos da alteridade e sua 

importância para a compreensão do outro e finalizará abordando as representações 

sociais e os sujeitos que representarão esta pesquisa. 

 

1.1.1 A constituição das representações sociais. 

 

Os primeiros estudos sobre as representações sociais iniciam-se com o teórico 

Émile Durkheim, assinalando a especificidade do pensamento social em relação ao 

pensamento individual, nomeando como ‘representação coletiva’. Para este autor, o 

pensamento individual representa um fenômeno psíquico, porém não se restringiria à 

atividade cerebral; e o pensamento social não se reduziria ao conjunto de 

pensamentos individuais (MOSCOVICI, 1978, p. 25).  

Segundo Farr (1995, p. 35), Durkheim faz uma distinção entre o estudo das 

representações individuais e o estudo das representações coletivas. Para este autor, 

o estudo das representações individuais estaria sob a propriedade da psicologia e o 

estudo das representações coletivas estaria sob a responsabilidade da sociologia. 

Para Durkheim, tal distinção deve-se ao fato de que as explicações dos fenômenos 

sociais eram diferentes das leis que explicavam os fenômenos individuais. Assim, as 

‘representações coletivas’, produto dos fenômenos sociais, constituídos em 

sociedade, são resultados provenientes de um pensamento coletivo, ou seja, de uma 

consciência coletiva. Deste modo, segundo o autor, não é possível considerar as 

‘representações coletivas’ numa perspectiva individualizada, ou seja, elas são 

expressões do fato social. Na concepção de Durkheim, a representação coletiva 

representa o modo como o grupo se interpreta e pensa nas suas relações com os 

objetos. Para o referido autor, para compreender como a sociedade se representa 
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para si própria, é necessário considerar as relações sociais e a natureza da sociedade 

e não dos indivíduos. Dessa forma, compreende-se que as ações coletivas decidem 

e interferem no modo como as pessoas pensam, agem e sentem (DURKHEIM, 1994, 

2007; QUINTANEIRO, 2002).   

Os estudos de Durkheim sobre as ‘representações coletivas’ foram decisivos 

para Serge Moscovici, pois ele faz uma releitura crítica sobre a noção de 

representação coletiva de Durkheim, procurando na sociologia um contraponto para a 

perspectiva individual presente na Psicologia Social. Nessa releitura de Moscovici 

(1978), a representação social refere-se ao posicionamento e localização da 

consciência subjetiva nos espaços sociais, com a intenção de constituir percepções 

por parte dos indivíduos. Desse modo, as representações sociais de um objeto 

passam por um processo de formação entendido como uma correlação de fenômenos 

interativos, fruto dos processos sociais. No entanto, Moscovici (1978) contribui que a 

representação social deve ser vista “[...] tanto na medida em que ela possui uma 

contextura psicológica autônoma como na medida em que é própria de nossa 

sociedade e de nossa cultura” (MOSCOVICI, 1978, p. 45). Desse modo, Moscovici se 

preocupa com a inter-relação entre sujeito e objeto, além de como se dá o processo 

de construção do conhecimento individual e coletivo na construção das 

representações sociais. Assim, as representações sociais, para Moscovici, 

compreendem o sujeito e a sociedade, e se estabelecem em uma série de conceitos 

sociológicos e psicológicos, especialmente entre a Psicologia e a Sociologia do 

conhecimento. Ainda, Alves-Mazzoti contribui que, os conceitos construídos pelos 

indivíduos na perspectiva individualista  

não levam em conta o papel das relações e das interações entre as 
pessoas: os grupos são considerados a posteriori e de maneira 
estática, centrando-se a investigação na maneira como eles 
selecionam e utilizam as informações que circulam na sociedade, e 
não como as instâncias que as criam e comunicam. Finalmente, ao 
contrário do que ocorre nos estudos das representações sociais, o 
contexto, bem como as intenções dos atores sociais não são 
considerados. (ALVES-MAZZOTI, 2000, p. 59). 

Nesse sentido, as representações sociais, defendida por Moscovici, é uma 

teoria onde as pessoas não absorvem individualmente e passivamente o que a ciência 

expressa, mas transformam e adaptam os conteúdos à sua realidade social, 

construída coletiva e socialmente. Para este autor, as representações não são apenas 

fatos sociais coletivos, mas sim representações sociais construídas nas interações 
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dos sujeitos. Assim, pode-se considerar que as representações sociais são 

conhecimentos práticos que se desenvolvem nas relações do senso comum, são 

formadas pelo conjunto de ideias da vida cotidiana, construída nas relações 

estabelecidas entre sujeitos ou nas interações grupais (MOSCOVICI, 2001). 

Moscovici (1978), por sua vez, distancia-se da perspectiva sociológica de 

Durkheim quando considera as representações como algo compartilhado pelos 

diferentes grupos sociais, assim retorna o conceito de representação social para a 

Psicologia Social. Portanto, na concepção do autor, a representação social não é 

construída apenas pela vontade da coletividade, como defendia Durkheim, mas pelas 

relações individuais e coletivas. 

Segundo Guareschi (1995), Moscovici tinha consciência que o modelo de 

sociedade da época era estático e tradicional e as mudanças ocorriam de forma muito 

lenta; diferentemente da sociedade moderna que evolui de forma rápida, além de ser 

dinâmica. Dessa forma, o conceito de coletivo defendido por Durkheim era apropriado 

e coerente com o modelo de sociedade proposto por ele. Assim, Moscovici mantém o 

conceito de representações, porém substitui o conceito ‘coletivo’ por ‘social’ por se 

adequar e representar melhor o contexto da sociedade da época, onde as mudanças 

sociais, políticas, culturais e econômicas são constantes e ocorrem de uma forma 

rápida e enérgica.  

Com o entendimento do conceito de ‘social’, Moscovici (2003) considera as 

representações sociais como: 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: 
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas 
orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em 
segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os 
membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para 
nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu 
mundo e da sua história individual e social. (MOSCOVICI, 2003, p.21). 

Salienta-se que as representações sociais são dinâmicas e podem ocorrer 

mudanças de tempos em tempos, tanto na sociedade, como nas representações que 

esta tem sobre algo, pois envolve a vida de sujeitos inseridos em momento histórico-

cultural que influenciará as representações sociais que estes formularão a respeito 

dos fenômenos sociais que fazem parte de seu contexto social. 

Para Moscovici (1978), as representações sociais circulam e se cruzam 

constantemente através de falas, dizeres, gestos, pensamentos, reunindo 

experiências, vocabulários, conceitos, condutas que se originam de fontes diferentes, 
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constituindo-se por meio do conhecimento do senso comum, embasados em 

experiências sociais.  O autor complementa ainda que,  

No final das contas, ela produz e determina os comportamentos, pois 
define simultaneamente a natureza dos estímulos que nos cercam e 
nos provocam, e o significado das respostas a dar-lhes. Em poucas 
palavras, a representação social é uma modalidade de conhecimento 
particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 
comunicação entre indivíduos (...) elas possuem uma função 
constitutiva da realidade, da única realidade que conhecíamos por 
experiência e na qual a maioria das pessoas se movimenta (...) é 
alternativamente, o sinal e a reprodução de um objeto socialmente 
valorizado (MOSCOVICI, 1978, p. 26-27). 

Dessa forma, o conhecimento é alcançado por meio da compreensão adquirida 

por sujeitos que pensam, que falam, que agem, mas não de forma isolada, sozinhos, 

pois a similaridade de pensamentos e pronunciamentos produzidos por sujeitos dentro 

de um mesmo grupo representa uma igualdade de pensamento, uma semelhança nos 

saberes e nos conceitos formados e partilhados; o conhecimento é produzido por 

sujeitos que não são apenas influenciados pelos aspectos sociais, mas que são 

constituintes e constituídos por este social. Para o autor, a questão não é ser “coletivo” 

ou “social’, mas compreender a essência de quem somos, como pensamos, as 

implicações desse nosso modo de pensar historicamente situados. 

Nesse mesmo contexto, Jodelet (2001,) assevera que as representações 

sociais são compreendidas como a construção do conhecimento socialmente 

elaborada e partilhada,  de forma prática, colaborando para a constituição de uma 

realidade consensual; e ainda são fundamentais por orientarem e colaborarem com o 

modo de nomear e definir os aspectos da realidade, além de nortearem o modo de 

interpretar esses aspectos, tomando decisões e se posicionando frente a eles.   

É importante salientar que as representações sociais não se resumem em 

meras opiniões formadas, ou mitos e sugestões. Moscovici (1978, p. 46) descreve que 

a “[...] opinião é, por um lado, uma fórmula socialmente valorizada a que um indivíduo 

adere; e, por outro lado, uma tomada de posição sobre um problema controvertido da 

sociedade”; reflete a opinião como sendo algo pouco estável, incidindo sobre pontos 

particulares, ou seja, são características observadas individualmente pelo sujeito, 

enquanto as representações sociais são conhecimentos produzidos e desenvolvidos 

por um grupo social e que se consolidam ao longo dos tempos, manifestando formas 

de pensar permeadas pelo contexto sociocultural e histórico desses sujeitos; é a 
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construção e a interpretação da realidade, que provém da sociedade e para ela 

retorna.  

Todavia, segundo Alves-Mazzotti (2000), o que Moscovici enfatiza é que,  

as representações sociais não são apenas “opiniões sobre” ou 
“imagens de”, mas teorias coletivas sobre o real, sistemas que têm 
uma lógica e uma linguagem particular, uma estrutura de implicações 
baseada em valores e conceitos que ‘determinam o campo das 
comunicações possíveis, dos valores e das idéias compartilhadas 
pelos grupos e regem, subseqüentemente, as condutas desejáveis ou 
admitidas. (ALVES-MAZZOTTI, 2000, p. 59). 

Contudo, conclui-se que para Moscovici, as representações sociais são 

construções que os sujeitos fazem para entender o mundo e para se comunicar. As 

representações sociais circulam, se entrecruzam e se fixam continuamente por meio 

de palavras, gestos, pensamentos, ideias e comportamentos e estão presentes nas 

relações estabelecidas socialmente, nos objetos produzidos ou consumidos e nas 

comunicações que são estabelecidas cotidianamente.  

Nesse sentido, as representações compreendem um conjunto de conceitos, 

afirmações e explicações pelas quais se procede à interpretação e mesmo à 

construção das realidades, segundo Moscovici (1984 apud SÁ, 1995). Assim, pode-

se compreender que as representações sociais são ‘teorias do senso comum’, pelas 

quais se constrói uma realidade social. Essas representações são dinâmicas e 

refletem um determinado modo de compreender a realidade. 

 

1.1.2 Teoria das Representações Sociais: sua origem, o conceito do fenômeno 

representacional, suas características e suas funções. 

 

A Teoria das Representações Sociais (TRS), teve sua origem na França, em 

1961, pelo psicólogo social romeno, naturalizado francês Serge Moscovici, a partir da 

publicação de sua tese La Psychanalyse, son image et son public. Esta tese colaborou 

para a apresentação do fenômeno das representações sociais, apresentando sua 

importância, caracterização e funções. 

Moscovici não apresenta de modo claro e específico um conceito pronto para 

o fenômeno das representações sociais. Guareschi (1996) apreende que Moscovici 

não conceitua o que são representações sociais, mas determina o que elas são e 

através de seus escritos e pesquisas ele nos dá indícios que podem compor um 
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conceito, permitindo conceber uma noção de representação social. Para o autor, seu 

interesse nunca foi determinar uma teoria forte, fechada, mas oferecer mais uma 

perspectiva que possibilitasse a leitura dos diversos fenômenos e objetos do mundo 

social. 

A partir da discussão sobre o conceito “social”, Moscovici (1978) define 

representação social como: 

[…] a representação social é um corpo organizado de conhecimentos 
e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam 
inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa 
ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua imaginação. 
(MOSCOVICI, 1978, p.28). 

As funções do fenômeno representacional expõem a importância prática na 

rotina diária das pessoas, com sua existência, todos podem nortear suas condutas 

para aquilo que é socialmente aceito. Partindo deste entendimento, Jodelet (2001) 

conceitua as representações sociais como  

uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 
um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 
realidade comum a um conjunto social. Igualmente designada como 
saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de 
conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. 
Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, 
devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora 
dos processos cognitivos e das interações sociais. (JODELT, 2001, p. 
22).  

Tais representações são fundamentais, pois orientam o modo de nomear e 

definir conjuntamente os distintos aspectos da realidade diária e colaboram no modo 

de interpretar esses aspectos, tomar decisões e se posicionar frente a eles de forma 

decisiva. A grande preocupação dos estudos sob esta perspectiva é dar conta da 

formação histórica de uma representação, extraí-la dos sujeitos, analisando-a e 

explicando-a. 

Ainda, Guareschi (1996) apresenta os elementos ligados ao conceito de 

representação social, tais como: 

1) é um conceito dinâmico e explicativo, tanto da realidade social, 
como física e cultural, possui uma dimensão histórica e 
transformadora;  

2) reúnem aspectos culturais, cognitivo e valorativo, isto é, ideológicos;  

3) estão presentes nos meios e nas mentes, isto é, ele se constitui 
numa realidade presente nos objetos e nos sujeitos; é um conceito 
relacional, e por isso mesmo social (GUARESCHI, 1996, p.18). 
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Ao elaborar a teoria, Moscovici quis compreender como a produção de 

conhecimentos plurais constitui e reforça a identidade dos grupos, como influencia em 

suas práticas e como estas reconstituem seus pensamentos, seus conceitos.  A 

prática de representar não é um processo simples. Além da imagem, ato de 

representar carrega um sentido simbólico. Nessa vertente, é possível compreender 

que as representações sociais são atividades de reprodução cognitiva – através de 

esquemas mentais ou imagens – que as pessoas utilizam para se comunicar e dar 

sentido ao mundo e, dessa forma, interagir uns com os outros. Para este autor (1978), 

o homem é um ser ativo e criativo que por meio de pensamentos, atitudes, 

informações e imagens, ele se constrói e, ao mesmo tempo, constrói a sociedade em 

que vive. Moscovici ressalta ainda que 

As imagens são espécies de sensações mentais, de impressões que 
os objetos e as pessoas deixam em nosso cérebro. Ao mesmo tempo, 
elas mantêm vivos os traços do passado, ocupam os espaços de 
nossa memória para protegê-los contra a barafunda da mudança e 
reforçam o sentimento de continuidade do meio ambiente e das 
experiências individuais e coletivas. (MOSCOVICI, 1978, p. 47). 

A representação social, embora resulte de aspectos subjetivos, é um fenômeno 

cognitivo, que ocorre no nível individual e se organiza a partir da seleção de 

informações acerca de um dado objeto social que se constitui nas partilhas sociais. 

Posteriormente, tais informações são contextualizadas dentro de um conjunto de 

outras informações e imagens, já obtidas pelo indivíduo, configurando-se em uma 

nova imagem. Essas imagens são reconhecidas como um sistema de referência 

simbólica que permite as pessoas interpretem a vida e a ela dê um sentido, conferindo 

significado.  Moscovici (2003, p. 46), complementa ainda que “a representação iguala 

toda imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem”. A partir do exposto, conclui-se 

que a imagem é elemento significativo que compõem a constituição da representação 

social; e, assim com a imagem e sua informação, a representação “fala tanto quanto 

mostra, comunica tanto quanto exprime” (MOSCOVICI, 1978, p. 26). Portanto, a 

representação social é principalmente composta pela imagem de determinado objeto 

social e também pela informação sobre o mesmo. 

De acordo com Jodelet (2001), há quatro características fundamentais no ato 

de representar: 

 a representação social é sempre representação de alguma coisa 
(objeto) e de alguém (sujeito); 
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 a representação social tem com seu objeto uma relação de 
simbolização (substituindo-o) e de interpretação (conferindo-lhe 
significações); 

 a representação será apresentada como uma forma de saber: de 
modelização do objeto diretamente legível em diversos suportes 
linguísticos, comportamentais ou materiais - ela é uma forma de 
conhecimento; 

 qualificar esse saber de prático se refere à experiência a partir da 
qual ele é produzido, aos contextos e condições em que ele o é e, 
sobretudo, ao fato de que a representação serve para agir sobre o 
mundo e o outro (JODELET, 2001, p.27). 

Nesse sentido, a TRS aborda a produção de quaisquer saberes, produzidos 

socialmente, centrando-se na análise da construção e transformação do 

conhecimento social.  

Um dos principais objetivos das representações sociais é tornar familiar, algo 

não familiar ou até então desconhecido, possibilitando a classificação, categorização 

e nomeação de ideias, pensamentos e acontecimentos ainda não ocorridos. Tal 

processo permite a compreensão e interiorização do novo (não familiar), vinculando-

o a valores, ideias, pensamentos e conceitos já assimilados, preexistentes e aceitos 

pela sociedade (Moscovici, 1978, p.67). Este é o motivo porque cria-se as 

representações. 

Para Moscovici (1978), representar um objeto ou alguém, é ao mesmo tempo, 

conferir-lhe o status de um signo, é conhecê-lo, tornando-o significante, ou seja, 

tornando familiar (conhecido) o não familiar (desconhecido). Para isso, há duas formas 

de conhecimento que podem explicar os conceitos de familiar e não familiar, sendo 

estes o Universo Consensual e o Universo Reificado. 

De acordo com Arruda (2002),  

Universo consensual – [...] Aquele que se constitui principalmente na 
conversação informal, na vida cotidiana. As Representações Sociais 
constroem-se mais freqüentemente na esfera consensual, embora as 
duas esferas não sejam totalmente estanques. As sociedades são 
representadas por grupos de iguais, todos podem falar com a mesma 
competência. A Representação Social é o senso comum, acessível a 
todos.  

Universo reificado (ou científico) – Se cristaliza no espaço científico, 
com seus cânones de linguagem e sua hierarquia interna. A sociedade 
é de especialistas onde há divisão de áreas de competência. Aqui é a 
Ciência que retrata a realidade independente de nossa consciência; 
estilo e estrutura fria e abstrata. (ARRUDA, 2002, p. 130).  

Para Moscovici (2003, p.50), os universos consensuais e reificados são 

próprios da nossa cultura. “Em um universo consensual, a sociedade é vista como um 
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grupo de pessoas que são iguais e livres, cada um com possibilidade de falar em 

nome do grupo”. Assim, presume-se que ninguém possui competência exclusiva, mas 

cada um pode adquirir as devidas competências, de acordo com as circunstâncias. 

Desse modo, pode-se afirmar que os universos consensuais são locais nos quais os 

sujeitos querem permanecer, pois não acarretam riscos, tensões ou conflitos, ou seja, 

são locais ‘familiares’. O universo consensual é também conhecido por senso comum 

e encontra-se nas práticas interativas cotidianas, onde se constroem as 

representações sociais a partir das tensões cotidianas e das contradições sociais, pois 

tudo o que é falado, pensado ou praticado, confirma as crenças e interpretações 

adquiridas. Dessa forma, espera-se que sempre aconteçam, da mesma maneira, as 

mesmas situações, gestos e ideias. Em geral, a dinâmica das relações é uma 

dinâmica de familiarização, onde os objetos, sujeitos e acontecimentos são 

percebidos e compreendidos previamente. 

Ainda, para Moscovici (2003, p. 51), “num universo reificado, a sociedade é 

vista como um sistema de diferentes papéis e classes, cujos membros são desiguais”. 

Nesse universo, a competência adquirida pelo sujeito determina seu grau de 

participação e contribuição. O universo reificado é o mundo das ciências, da 

objetividade e das teorizações; é o local que não nos é familiar. O não familiar são as 

ideias, os pensamentos, as ações que perturbam e provocam conflitos. As tensões 

entre o familiar e o não familiar é sempre estabelecida no universo consensual, em 

favor do primeiro. No entanto, o que é incomum, não familiar é assimilado e pode 

modificar as crenças e interpretações. Esse é o processo de re-apresentar o novo. 

Segundo Moscovici (2003),  

O ato da re-apresentação é um meio de transferir o que nos perturba, 
o que ameaça nosso universo, do exterior para o interior, do longínquo 
para o próximo. A transferência é efetivada pela separação de 
conceitos e percepções normalmente interligados e pela sua 
colocação em um contexto onde o incomum se torna comum, onde o 
desconhecido pode ser incluído em uma categoria conhecida. 
(MOSCOVICI, 2003, p. 56-57). 

Percebe-se a existência de um contraste entre o universo consensual e o 

universo reificado, provocando assim, um impacto psicológico. É possível constatar 

que o universo reificado é compreendido pelas ciências, enquanto as representações 

sociais abordam o universo consensual. O objetivo do universo reificado é estabelecer 

um mapa dos objetos e acontecimentos, independentes dos desejos e da consciência 

dos sujeitos, devendo haver reação de modo imparcial. Por outro lado, as 
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representações restauram a consciência social, dando-lhe forma, explicando os 

objetos e acontecimentos, tornando-os acessíveis a todos. 

Desse modo, é importante entender que uma representação social não deve 

ser vista como um processo cognitivo individual, pronto e acabado, uma vez que esta 

é construída nas relações e comunicações sociais. Assim, entende-se que as 

representações sociais são dinâmicas e representam um fenômeno social que surge 

a partir do consenso social, onde são construídos códigos e pensamentos comuns 

para classificar e nomear objetos e ou sujeitos, favorecendo a interpretação e a 

comunicação. Assim, um mesmo grupo social, em contextos, em ambientes e em 

tempos diferentes, pode compartilhar representações diferentes sobre o mesmo 

objeto ou sujeito. Portanto, é imprescindível compreender quais são os processos 

formadores das representações sociais para então compreender como se dá este 

fenômeno representacional. 

 

1.1.3 A ancoragem e a objetivação: processos formadores das representações sociais. 

 

A Teoria das Representações Sociais consiste em compreender como se 

constroem e se desenvolvem as representações sociais em geral, como ocorre a 

incorporação do novo, do desconhecido, do não familiar, ao universo consensual. A 

construção dessas representações sociais ocorre a partir de dois processos 

fundamentais: a ancoragem e a objetivação. Nesse sentido, Sá (1995, p. 38) afirma 

que “[...] o processo é responsável pelo enraizamento social da representação e de 

seu objeto”. 

Para que o processo de representação social aconteça, é necessário 

transformar palavras, ideias, pensamentos, objetos ou seres não familiares, 

desconhecidos em conhecidos, próximos e atuais. É necessário dar-lhes um aspecto 

familiar, e para isso, é preciso pôr em funcionamento os processos de pensamento 

baseado na memória, interpretações e em conclusões passadas. 

O processo de ancoragem procura ancorar o novo, o estranho, reduzi-los a 

categorias e a imagens comuns; tenta contextualizá-los, tornando-os familiar. O 

processo de objetivação visa objetivá-los, ou seja, transformar o que é abstrato em 

algo concreto; transferir o que está no pensamento, nas ideias em algo real, 

materializá-lo. Nesse sentido, Moscovici (2003), afirma que esses processos 
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transformam o não-familiar em familiar, primeiramente transferindo-o 
a nossa própria esfera particular, onde nós somos capazes de 
compará-lo e interpretá-lo; e depois, reproduzindo-o entre as coisas 
que nós podemos ver e tocar, e, consequentemente, controlar. 
(MOSCOVICI, 2003, p. 61). 

Assim, nota-se que a ancoragem é um processo de familiarização do novo, do 

estranho, transformando-o em um conhecimento capaz de influenciar outras pessoas, 

revelando-se como uma verdade para determinado grupo. Pela ancoragem, pode-se 

representar o incomum no mundo familiar e reproduzi-lo. Segundo Moscovici,  

pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de dar um nome 
ao que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de 
representá-lo. De fato, a representação é, fundamentalmente, um 
sistema de classificação e de denotação, de alocação de categorias e 
nomes. (MOSCOVICI, 2003, p. 62). 

Nesse processo, procura-se classificar, categorizar, encontrar um lugar e 

nomear algo ou alguém para se adequar o não familiar. Para Moscovici (2003, p. 63) 

classificar, “[...] categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um dos 

paradigmas estocados em nossa memória e estabelecer uma relação positiva ou 

negativa com ele”. Esse não é um procedimento fácil de aceitar e compreender, pois 

o novo, o estranho, o diferente e o desconhecido provocam receio, intriga e pode se 

tornar perturbador.  

Ainda para o autor (p. 66), “é impossível classificar sem, ao mesmo tempo dar 

nomes”. Assim, no momento em que se nomeia algo ou alguém, é libertado do 

anonimato que provoca o estranhamento; quando se fala sobre algo ou alguém, 

classifica-o, pode-se representar o incomum no mundo familiar, reproduzi-lo como um 

protótipo de um modelo conhecido, familiar. Desse modo, pode-se dizer que quando 

se classifica, nomeia, julga ou avalia algo ou alguém, “comparando-os com um 

protótipo, então nós, inevitavelmente, estamos inclinados a perceber e a selecionar 

aquelas características que são mais representativas desse protótipo”. (MOSCOVICI, 

2003, p. 64).  

Partindo desse entendimento, os (pré)conceitos, estigmas em relação as 

pessoas com deficiência estão ancorados na ausência de reconhecimento do “nome”, 

isto é, da deficiência que o classifica, pois na maioria das vezes a deficiência, suas 

causas, consequências e limitações não é familiar, provocando o estranhamento. 

Podemos citar como exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, que normalmente 

costuma ser o protótipo da deficiência por suas características físicas que os 
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“padronizam”, transformando a deficiência (sindrome de Down) em algo familiar, 

ancorada e objetivada em um nome e uma imagem, tornado-se consensual.  

Segundo Jodelet (2001), 

A ancoragem enraíza a representação e seu objeto numa rede de 
significações que permite situá-los em relação aos valores sociais e 
dar-lhes coerência. Entretanto, nesse nível, a ancoragem 
desempenha um papel decisivo, essencialmente no que se refere à 
realização de sua inscrição num sistema de acolhimento [...], um já 
pensado. Por um trabalho da memória, o pensamento constituinte 
apoia-se sobre o pensamento constituído para enquadrar a novidade 
de esquemas antigos, ao já conhecido. (JODELET, 2001, p. 38-39). 

O contato entre o novo e o sistema de representações preexistentes dá-se na 

origem dos fenômenos; assim como não surgem do nada, as representações sempre 

encontram algo que já havia sido pensado ou manifestado. Dessa forma, é através do 

processo de ancoragem que os novos dados, as novas informações da realidade se 

fundem nos dados anteriores, fazendo com que as novas representações se 

agreguem aos sentidos já constituídos, ou seja, as novas representações sustentam-

se nas já estabelecidas, facilitando a aceitação, incorporação e adaptando às novas 

ideias. 

No processo de ancoragem, não há neutralidade; ele envolve juízo de valores. 

Quando positivos, caracteriza-se uma aceitação; quando negativos, uma rejeição; é 

necessário assumir um posicionamento. O que era desconhecido passa a integrar ao 

que se conhece e a ele é acrescentado, acumulado, possibilitando a sua 

categorização e classificação, produzindo novas significações, onde o “antigo e o atual 

são confrontados”. (JOVCHELOVITC, 2003, p. 41).  

Conforme Moscovici (1978), no processo de familiarização, o indivíduo – ser 

ativo e criativo – participa ativamente, de forma cognitiva, simbólica, imagética e 

afetiva, tornando familiar o não familiar, decodificando o estranho para o universo 

consensual, por meio da ancoragem. Além disso, tudo que permanece sem 

classificação, sem nome, parece inexistente, estranho e, assim, torna-se ameaçador, 

além de provocar a rotulação de algo ou alguém que não se conhece. Por isso, em 

relação as pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais 

específicas, o não conhecimento do que é e do que são capazes, em especial, no 

meio educacional e profissional, faz com que muitas pessoas os rotulem de diversas 

formas, com os mais variados adjetivos, muitas vezes pejorativos, por não 

conhecerem a deficiência, a pessoa e sua singularidade, criando e rotulando em 
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nomes e imagens que não o classifica e, infelizmente, torna-se consensual para 

muitos.  

De acordo com Moscovici (2003), a Teoria das Representações Sociais 

apresenta duas consequências: 

Em primeiro lugar, ela exclui a ideia de pensamento ou percepção que 
não possua ancoragem. Isso exclui a ideia do assim chamado viés do 
pensamento ou percepção. Todo sistema de classificação e de 
relações entre sistemas pressupõe uma posição específica, um ponto 
de vista baseado no consenso. [...]. Em segundo lugar, sistemas de 
classificação e de nomeação (classificar e dar nomes) não são, 
simplesmente, meios de graduar e de rotular pessoas ou objetos 
considerados como entidades discretas. Seu objetivo é facilitar a 
interpretação de características, a compreensão de intenções e 
motivos subjacentes às ações das pessoas, na realidade, formar 
opiniões. (MOSCOVICI, 2003, p. 70). 

Entende-se assim que, as interpretações de uma ideia ou algo não familiar 

sempre requer classificações, categorias, nomes ou alguma referência para que a 

ideia ou algo desconhecido possa ser decodificado, interpretado, conceituado. Assim, 

ao interpretá-los, será representado de tal modo que o objeto ou pessoa nomeada 

possa ser interpretada, enfim, conceituada. Nesse sentido, através da ancoragem 

tornamos familiar o conceito ou objeto representado.  

Desse modo, conclui-se que a classificação e nomeação (processo de 

classificar e nomear algo ou alguém) não são, simplesmente, uma forma de graduar 

e de rotular pessoas ou objetos, mas sim, um processo que visa facilitar a 

interpretação de características, além de compreender as intenções e motivos que 

movem as ações das pessoas e suas opiniões.  

Vale ressaltar que ao elaborar a Teoria das Representações Sociais, Moscovici 

apresenta o peso e a importância que a opinião tem no processo de desenvolvimento 

da ciência. Nesse sentido, Moscovici (1978, p. 46), traz como reflexão que “a opinião 

é, por um lado, uma fórmula socialmente valorizada a que um indivíduo adere; e, por 

outro lado, uma tomada de posição sobre um problema controvertido da sociedade”. 

Todavia, na visão de Alves-Mazzotti (2000), o que Moscovici quer enfatizar é que  

as representações sociais não são apenas “opiniões sobre” ou 
“imagens de”, mas teorias coletivas sobre o real, sistemas que têm 
uma lógica e uma linguagem particular, uma estrutura de implicações 
baseada em valores e conceitos que ‘determinam o campo das 
comunicações possíveis, dos valores e das idéias compartilhadas 
pelos grupos e regem, subseqüentemente, as condutas desejáveis ou 
admitidas. (ALVES-MAZZOTTI, 2000, p. 59). 
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Logo, para Moscovici, a representação social se torna um instrumento 

referencial que permite a comunicação, possibilitado pela linguagem. Contudo, é um 

equívoco concluir que as representações sociais se sintetizam em meras opiniões, 

mitos ou sugestões; elas são conhecimentos construídos e desenvolvidos 

socialmente; é a construção social da realidade que provém da sociedade e para ela 

retorna, em atualização constante.   

O segundo processo que contribui para a formação das representações sociais 

é a objetivação. Moscovici (2003, p. 71-72), inicia a discussão compreendendo que 

objetivar é “descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir 

um conceito em uma imagem. Comparar é já representar, encher o que está 

naturalmente vazio, com substância”.  

A objetivação tem como função materializar um objeto abstrato; consiste em 

dar concretude a um determinado conceito, além de reproduzi-lo em uma imagem, ou 

seja, é o momento em que o abstrato se transforma em concreto, cristalizando as 

ideias, os pensamentos e opiniões tornando-os objetivos.  

Jodelet (2001) corrobora que a objetivação é uma operação imaginante e 

estruturante que dá corpo aos esquemas conceituais, reabsorvendo o excesso de 

significações, procedimentos necessários ao fluxo de comunicação. E finalizando o 

processo se dá a constituição do ‘Núcleo Figurativo’ que é um conjunto de estruturas 

imagéticas onde se encontram elementos articulados das representações sociais. 

Segundo a autora, esse processo de objetivação ocorre em três fases: “construção 

seletiva, esquematização estruturante e naturalização” (2001, p. 38). 

A primeira fase, construção seletiva, corresponde ao processo pelo qual o 

indivíduo e grupos sociais se apropriam de informações e saberes sobre um dado 

objeto, para aprimorarem seus conhecimentos. Esse processo se dá em função de 

critérios culturais. A partir de experiências e conhecimentos que o indivíduo e grupos 

já possuem ocorre uma construção seletiva da realidade.  

A segunda fase, esquematização estruturante, são noções que constituirão 

relações padronizadas de conhecimento que formarão a representação social.  Nessa 

fase, uma estrutura imaginante reproduz a estrutura conceitual, de forma visível, de 

modo a proporcionar uma imagem coerente do objeto representado, permitindo assim 

que o sujeito ou grupos sociais apreendem individualmente e em suas relações. De 

acordo com Jodelet (2001 apud SÁ, 1995, p. 33), nessa segunda fase ocorre a 
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formação de um núcleo figurativo, ou seja, o indivíduo recorre a informações e dados 

que já possui para compreender aquilo que é novo. 

Jodelet (2001) afirma que para as duas fases iniciais, a comunicação, 

relacionada a presença social do sujeito, é um aspecto preponderante. 

Na terceira e última fase, naturalização, a percepção do indivíduo ou grupo é 

encarada como realidade e materialidade. Os grupos vão explicar os fenômenos que 

acontecem no mundo, a partir das imagens que cada grupo tem sobre o mundo em 

que vive e a realidade.  Assim, a naturalização pode ser compreendida como realidade 

e materialidade. Ela permite que o sujeito materialize os elementos do fenômeno da 

sua realidade. Nessa fase, o indivíduo incorpora os conteúdos aproximando o 

fenômeno de suas realidades e capacidades de compreensão, ou seja, permite ao 

indivíduo materializar os elementos advindos da comunicação em elementos da sua 

compreensão ou do seu senso comum. 

De acordo com Jodelet (2001 apud SÁ, 1995, p. 33), o processo de 

naturalização, um dos elementos do núcleo figurativo, “ocorre a partir do momento em 

que o abstrato se torna concreto, quase que palpável. O conceito está cristalizado e 

passa a ser considerado como elemento da própria realidade”. 

 Para Moscovici (2003, p. 71), “a materialização de uma abstração é uma das 

características mais misteriosas do pensamento e da fala”, pois esse processo está 

fundamentado na arte de “transformar uma representação na realidade da 

representação; transformar a palavra que substitui a coisa, na coisa que substitui a 

palavra”. Assim, entende-se que sem a materialização das palavras nomeadas em 

objetos, não é possível existir representações. 

 Segundo Sá (1993, p. 39), a objetivação “é uma operação imaginante e 

estruturante, pela qual se dá uma forma (ou figura) específica ao conhecimento acerca 

do objeto, tornando-o concreto, quase tangível, o conceito abstrato, materializando a 

palavra”.  

Desse modo, podemos entender que a objetivação de um determinado conceito 

ou objeto, por parte de um sujeito, estão condicionados aos contextos culturais e ao 

acesso às informações em função da inserção social dos sujeitos, além dos aspectos 

valorativos dos grupos sociais. Segundo Alves-Mazzotti (2000, p. 60), para Jodelet, 

“as informações recebidas a respeito de um conceito ou objeto passam por uma 
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organização, para que estes possam adquirir uma imagem coerente, ou seja, a 

construção formal de um conhecimento em nível de senso comum”. 

Ao observar os processos formadores das representações sociais, é importante 

ressaltar, contudo, que a ancoragem e a objetivação não ocorrem em momentos 

distintos; na verdade, eles se inter-relacionam e se desenvolvem concomitantemente, 

dando sentido à representação social. Nesse sentido, Moscovici menciona que 

Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. 
A primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida 
para dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e 
acontecimentos que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula 
com um nome. A segunda, sendo mais ou menos direcionada para 
fora (para os outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los no 
mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é 
conhecido. (MOSCOVICI, 2003, p. 78). 

Em síntese, a ancoragem possibilita a incorporação de novos elementos, ao 

conjunto de saberes já existentes. Já a objetivação procura tornar concreto o que é 

abstrato, transformando o conhecimento racional em imagem. Assim, conclui-se que 

as representações sociais ocorrem da soma de experiências e memórias que são 

comuns entre os sujeitos e grupos, além das imagens, linguagens e gestos que 

contribuem para tornar o não familiar em algo familiar.  

Compreendendo que as representações sociais são aquilo que é partilhado por 

grupos socialmente constituído, e estas orientam as condutas e as práticas sociais, 

entende-se que é necessário ‘um’ se relacionar com o ‘outro’, tornando-se ‘nós’. Esses 

‘nós’ (re)constroem a realidade em que vive, representam o outro e se relacionar com 

ele. Para melhor compreender essa relação entre um e o outro (nós) é necessário 

apreender a relação com a alteridade, refletindo sobre como os sujeitos se relacionam, 

considerando os aspectos sociais em que estão inseridos. No próximo item, tratar-se-

á da relação entre representações sociais e alteridade, atribuindo conceitos.  

 

1.1.4 A representação social e a alteridade. 

 

Partindo de pressupostos antropológicos, compreende-se que a construção do 

outro e de si mesmo é distinta, porém indissociável.  

Segundo Jodelet (1998), 

Ao designar o caráter do que é outro, a noção de alteridade é sempre 
colocada em contraponto: “não eu” de um “eu”, “outro” de um “mesmo”. 



40 
 

Ela faz par, filosoficamente, com a noção de epseidade – caráter que 
faz com que um indivíduo seja ele mesmo e distinto de todos os outros; 
remetendo uma distinção antropologicamente originária e fundamental 
– a distinção entre o mesmo e o outro – ela estabelece, de saída, uma 
relação de identidade tal que muitos vêem nisso a própria condição de 
emergência identitária (JODELET, 1998, p. 48-49). 

Percebe-se que a reflexão acerca da alteridade permite ter uma definição da 

identidade; compreende-se que mesmo “um” e o “outro” viverem em uma sociedade 

plural, se relacionam reciprocamente, cada um tem sua identidade. Assim, Jodelet 

(1998) afirma que é possível observar a alteridade como um produto tanto de 

construção, como de exclusão social; corrobora ainda que  

sua abordagem deve compreender, de maneira conjunta, os níveis 
interpessoal e intergrupal, dado que a passagem do próximo ao alter 
supõe o social, através da pertença a um grupo que sustenta os 
processos simbólicos e materiais de produção da alteridade 
(JODELET, 1998, p. 60). 

Diante o exposto, pode-se apreender que a alteridade ocorre a partir do “eu” e 

do “outro” em um convívio social, pertencentes a um grupo que (re)produzem suas 

ideias, pensamentos, ancorados nas suas construções históricas e sociais e que 

permite reacomodações segundo as circunstâncias. 

Dessa forma, nota-se que a alteridade não é uma construção definitiva, pronta 

e acabada. Ela é viva, dinâmica e permanece em movimento; ela se dissolve e evolui 

no tempo, proporcionando novos contornos a cada pessoa. 

É importante ressaltar que a alteridade provém da relação do “eu” com o “outro”; 

de um ser que se relaciona e necessita do outro. De acordo com Guareschi (1998, p. 

151), “falar de “relações” é falar de incompletudes, e pensar em algo aberto, em algo 

que pode ser ampliado ou transformado”. Nesse sentido, ao se analisar os grupos ou 

a sociedade a partir do conceito de relações, entende-se que são passíveis de 

mudanças, de transformações; entende-se que as relações estão em constante 

movimento, em contínuas modificações, conforme o tempo, o espaço, o lugar social e 

o “outro”. E mais, quando se fala em relações, estas se referem a condutas, aos 

comportamentos que resultam e se coadunam com as concepções que se tem do 

outro. 

Denise Jodelet (1998) apresenta uma diferenciação para a alteridade. Ela 

afirma que há a “alteridade de fora” e a “alteridade de dentro”. Segundo a autora, a 

“alteridade de fora” se refere ao que é “longínquo” e “exótico”, definidos com a relação 

a uma cultura, seja ela científica ou grupal; e a “alteridade de dentro” refere-se àqueles 
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que são marcados por alguma diferença, seja ela física (cor, raça, deficiência), ou 

ligadas a um grupo pertencente (étnico, comunitário, religioso). Estes se distinguem 

no meio social, de um conjunto de aspectos sociais e culturais, passando a ser 

considerados como passíveis de provocarem mal-estar e ameaças, ou seja, os 

excluídos. 

Segundo Jodelet (1998, p. 50), é possível “ter uma definição puramente 

sociológica, econômica, política, jurídica, etc, do objeto “exclusão””.  Tal definição 

constitui que a Psicologia Social extrairá formas de interação social específicas. Dessa 

maneira, pode-se dizer que em relação às exclusões socialmente produzidas, a 

Psicologia Social procura mostrar como as dimensões simbólicas e das ideias, os 

processos cognitivos e psicológicos que estão implicados nas relações sociais, afetam 

o vínculo social e fazem passar de um processo de exclusão a um processo de 

diferença e alteridade. 

De acordo com Jovchelovitch (1998, p. 69), “a consciência do outro em sua 

alteridade, ou seja, a consciência da diferença é um problema de proporções 

históricas e de contínua importância na vida de grupo e de comunidades”. A autora 

corrobora que as relações que o “eu” desenvolve com o “outro” não é algo novo, pelo 

contrário, as relações interpessoais e intergrupais é um problema histórico e cultural 

que têm provocado medo, segregação e exclusão. Ressalta ainda que o problema do 

“outro” e sua diferença surge através de novas formas de conceber o tempo, o espaço, 

o lugar e convoca a uma conceitualização e contextualização mais detalhada, além 

do reconhecimento do outro. Sem o reconhecimento do outro, a produção de sentido 

e suas relações (a ação simbólica, a linguagem e a identidade) não existiriam. A ação 

simbólica, ou seja, a formação do símbolo, envolve o reconhecimento de pontos de 

vista diferentes, além da consciência de um sistema de diferenças que surgem 

concomitantemente com a diferenciação do “eu”.  

Os sujeitos participantes da pesquisa fazem parte de um mesmo grupo que 

provoca mal-estar e ameaça para parte da sociedade e, não diferente, nos ambientes 

escolares, pois uma grande parte dos envolvidos no processo de formação social, 

cultural e acadêmico destes sujeitos, não partilha das mesmas dimensões simbólicas 

e das ideias que o referido grupo, ressaltando a diferença (a deficiência e ou a 

necessidade educacional específica) e não o indivíduo e suas capacidades.  
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Dessa forma, possivelmente, educadores que têm representação social 

significativa deste grupo, e ressaltam seus aspectos positivos, com expectativas de 

desenvolvimento e aprendizagem, provavelmente serão capazes de potencializar as 

suas habilidades, além de produzirem sentido à permanência deles no ambiente 

escolar ou mesmo social. Porém, os educadores que possuem uma representação 

social onde são ressaltados os aspectos negativos destes indivíduos, não acreditando 

em suas capacidades, deixam de produzir sentido na vida acadêmica destes alunos, 

provocando um impedimento em seu desenvolvimento.  

Segundo Joffe (1998), os aspectos negativos do outro são sempre 

intensificados num processo de transferência de todo o mal para o exterior da 

comunidade. Assim, as representações negativas são partilhadas e transferidas para 

a sociedade. 

A Teoria das Representações Sociais traz importantes contribuições ao estudo 

da alteridade, tanto pela cognição, como pelo afeto, apontando direcionamentos a 

estes contornos. Auxilia ainda a esclarecer como se dá o imaginário da sociedade, 

pois, segundo Arruda (1998, p.43), “as representações não servem apenas à 

integração do estranho, mas também à transformação do familiar”. Diante o exposto, 

entende-se que a renovação do conhecimento, do pensamento, dos aspectos mentais 

e culturais não se dá apenas pela incorporação do novo, mas também pela 

transformação do familiar, transpondo novos conceitos, novas objetivações, novas 

ancoragens, readequando ao presente. 

 

1.2 A representação social e o sujeito de pesquisa: desmistificando o fenômeno 

representacional da exclusão/inclusão e da deficiência. 

 

Partindo da premissa apresentada na seção anterior, em que a alteridade é 

construída historicamente e se elucida através das relações interpessoais e 

intergrupais, e que o ’eu‘ e o ’outro‘ são construções recíprocas, desveladas ao longo 

de situações históricas e de suas relações, intimamente determinadas por 

identidades, interesses e lugares sociais, percebe-se que para compreender a história 

dos que são estigmatizados pela diferença, neste caso as pessoas com deficiência e 

com outras necessidades educacionais específicas, é necessário compreender os 

processos históricos pelos quais percorreram e por quais caminhos esta diferença se 
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instituiu, em especial, compreender os processos da exclusão e os conceitos pré-

formados e as representações sociais historicamente e socialmente construídas. 

Jodelet (2001) contribui que os sujeitos sociais expressam em suas 

representações o sentido que dão à sua experiência na vida em sociedade, utilizando 

os sistemas de códigos e interpretações oferecidos pela sociedade, projetando 

valores e intenções sociais. Nesse aspecto, afirma-se que as pessoas com 

deficiência, apesar de todo o processo histórico de exclusão, discriminação e 

marginalização social vivenciado, são sujeitos individuais e sociais, que pensam, 

agem e reagem, que trabalham, que expressam suas opiniões, seus desejos, suas 

perspectivas, que sonham e dão sentido a sua existência na vida em sociedade.  

Conforme já apresentado nas seções anteriores, vale reafirmar que as 

representações sociais são conhecimentos socialmente produzidos e partilhados, 

contribuindo para a construção de uma realidade comum a um grupo social, ou seja, 

são conhecimentos construídos a partir de um consenso intergrupal. Nesse sentido, é 

importante salientar que as representações sociais das pessoas com deficiência e 

com outras necessidades educacionais específicas foram marcadas por estereótipos 

e preconceitos. Assevera-se que os preconceitos sociais não se manifestam 

isoladamente; pelo contrário, os preconceitos encontram-se no pensamento, na 

linguagem, na expressão e nas práticas sociais do indivíduo e suas relações com o 

outro e com o mundo. Dessa forma, as pessoas que sofrem ou são alvos de 

preconceitos, muitas vezes, são coagidas a entrar em um padrão social estabelecido, 

adotando uma atitude de clemência e ou conformismo, sofrendo com isso todos os 

processos de exclusão, segregação e marginalização provocados pelo (pré)conceito, 

influenciando a não permanência ou conclusão de cursos técnicos ou superiores e o 

não ingresso no mercado de trabalho por internalizarem que são incapazes, 

improdutivos e inúteis. 

A partir dessa perspectiva, é importante iniciar essa discussão compreendendo 

primeiramente quem são os sujeitos da pesquisa e, em seguida, conhecer os 

caminhos pelos quais os mesmos vem trilhando nesse processo de exclusão. Além 

de ser uma temática atual, as pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas e a exclusão vêm sendo estudados hegemonicamente nas 

mais diversas áreas do conhecimento, mas muitas vezes com conceitos dúbios, 

ambíguos ou inadequados. Assim, é necessário perceber a complexidade e 
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contraditoriedade que se constitui o processo de exclusão, além de como as pessoas 

foram nomeadas e representadas ao longo dos tempos para assim compreender os 

impactos que esse histórico provocou na vida acadêmica e profissional destes 

sujeitos.  

 

1.2.1 Os conceitos constituídos sobre exclusão/inclusão. 

 

Inicialmente, é importante reconhecer que a exclusão é um fenômeno 

multifacetado, complexo e tão vasto que é quase impossível delimitá-lo; além disso 

envolve as dimensões materiais, políticas, relacionais, sociais e subjetivas. Segundo 

Sawaia (1999, p. 9), a exclusão “não é uma coisa ou um estado; é um processo que 

envolve o homem por inteiro e suas relações com os outros”. Ainda, Xiberras (1993 

apud WANDERLEY, 1999, p. 18), acrescenta que “excluídos são todos aqueles que 

são rejeitados de nossos mercados materiais ou simbólicos, de nossos valores”. 

Dessa forma, pode-se compreender que os excluídos não são simplesmente 

rejeitados física, psíquica, étnica, geográfica, social, econômica ou materialmente, ou 

seja, as pessoas com deficiência e com necessidades especificas, mas de todos os 

processos espirituais, seus valores, sua cultura e suas vivências. 

Vale ressaltar que ao se tratar concretamente da temática exclusão é 

necessário precisar o tempo e o espaço de referência que provoca a rejeição e o 

desprezo – categorias fundamentais da exclusão. Assim, qualquer estudo ou debate 

a ser feito sobre exclusão deve ser contextualizado no tempo e no espaço ao qual o 

fenômeno se refere, uma vez que sofre influências históricas e sociais, ou seja, para 

entender a exclusão social em que algumas pessoas se encontram só é possível, ao 

se propor olhar o homem contextualizado historicamente, observando também sua 

representação social. 

Por muitos anos, a exclusão foi correlacionada com a dimensão da pobreza, 

tomada pela sociedade como uma nova manifestação da questão social.  Tal 

dimensão consiste na exclusão parcial ou total do acesso dos indivíduos ou grupos 

aos recursos disponíveis em um determinado sistema social ou mesmo mantendo-os 

em um estado de dependência funcional. Nesse sentido, Wanderley (1999), colabora 

que  
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A exclusão contemporânea é diferente das formas existentes 
anteriormente de discriminação ou mesmo de segregação, uma vez 
que tende a criar, internacionalmente, indivíduos inteiramente 
desnecessários ao universo produtivo, para os quais parece não haver 
mais possibilidade de inserção. Poder-se-ia dizer que os novos 
excluídos são seres descartáveis. (WANDERLEY, 1999, p. 21). 

Os desdobramentos dessas exclusões e representações sociais de que os 

indivíduos excluídos são desnecessários e descartáveis para a sociedade atingem 

quase toda totalidade dos aspectos sociais, abrangendo a vida social, cultural, 

econômica, política e educacional. 

Ainda nessa perspectiva, Nascimento (1995, p. 26-27) corrobora que no Brasil, 

se “consideradas as particularidades socioeconômicas, ideopolíticas e culturais, 

poder-se-ia dizer que estão sendo forjados, entre nós, personagens que são 

incômodos politicamente, [...] ameaçadores socialmente, [...] e desnecessários 

economicamente”. Assim, percebe-se que as representações dos excluídos estão 

cada vez mais relacionadas àqueles que não atendem às necessidades da sociedade 

homogeneizadora e aos padrões estabelecidos, ou seja, o diferente. Resumidamente, 

pode-se dizer que para ser incluído nos padrões sociais é preciso ser partícipe e 

constituinte do sistema, mesmo que de forma desigual; se for diferente e não se 

submeter às imposições e normas homogeneizadora é o mesmo que se auto excluir, 

ou seja, ser empurrado e marginalizado para fora da vida em sociedade. Dessa forma, 

afirma-se que todo e qualquer processo de exclusão, do ponto de vista moral, legal e 

político, compromete a dignidade, a capacidade de ser cidadão, a condição humana, 

enfim, compromete a vida do sujeito excluído.  

Segundo Veras (in: SAWAIA, 1999, p. 29), o conceito e as representações 

sociais sobre exclusão vêm ganhando novos delineamentos na atualidade. Segundo 

a autora, o termo exclusão acabou por ser algo duplamente interpretado.  

De um lado, o conceito tão amplo, espécie de palavra-mãe (conceito 
horizonte) que abriga vários significados para reunir pessoas e grupos 
que são abandonados, desafiliados (Castel), deixados de lado, 
desqualificados (Paugam) quer do mercado de trabalho, quer das 
políticas sociais etc. De outro ângulo, é um conceito equivocado, 
atrasado, desnecessário. (VERAS, 1999, p. 29). 

Com base no exposto, nota-se que os conceitos e representações sociais sobre 

o termo exclusão ganham novos significados, demonstrando uma ampla difusão de 

usos, abrangendo desde o sentido de minorias – deficientes, negros, mulher, 

indígenas, homossexuais – como também grupos ou sujeitos com especificidades – 
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desempregados, pobres, sem-teto, desabrigados etc. (VERAS, 1999). Martins (1997) 

coopera com a interpretação atribuindo ao ‘excluído’ o fato de estar em carência 

social, mas sobretudo, “ser aquele que não é reconhecido como sujeito, que é 

estigmatizado, considerado nefasto ou perigoso à sociedade”. Nesse sentido, o autor 

considera que uma categoria social ou grupo não pode ser reconhecido como sujeito, 

se não se reconhece a si mesmo como sujeito e não atua como sujeito. (MARTINS, 

1997, p. 16-17).  

Compreender os estigmas, os preconceitos, as descriminalizações e 

marginalizações advindas de uma sociedade eminentemente preconceituosa e 

excludente, faz com que se definam as causas da exclusão, ou mesmo tentar explicá-

la ou justificá-la através dos contextos históricos. Mas é importante reconhecer que as 

causas da exclusão são múltiplas e ocorrem das mais diversas formas e intensidades.  

Diante das concepções apresentadas sobre os processos de exclusão, faz-se 

necessário compreender os processos de inclusão, ou quem sabe da (in)exclusão. O 

termo inclusão refere-se à processo e a conduta de inserir alguém ou alguma coisa 

em algum lugar, ou seja, pode ser entendida como a plena participação das pessoas 

em todos os processos sociais, educacionais, culturais, econômicos, políticos etc. 

Assim, a prática de inclusão repousa em princípios incomuns, isto é, na aceitação das 

diferenças individuais ou coletivas, na valorização do outro, na convivência dentro da 

diversidade social, sem discriminação de raça, gênero, cor, idade e deficiência.  

Nesse sentido, entende-se que a inclusão social é um processo que colabora 

com a construção de uma nova sociedade, por meio de mudanças paradigmáticas, 

nos ambientes físicos, equipamentos, mobiliários, meios de transporte e, em especial, 

nas atitudes sociais.  

Para Mantoan (2001, p. 107), a “[...] inclusão passa por uma mudança no modo 

de vermos o outro, de agirmos para que todos tenham seus direitos respeitados”. 

Nessa perspectiva, entende-se que a inclusão não deva acontecer somente em um 

aspecto social, ou na garantia de um direito, mas nas ações e práticas sociais como 

um todo.  

Sassaki (2006, p. 41) colabora que a inclusão social é um “[...] processo pelo 

qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais comuns, 

pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, esta as preparam para 

assumir papéis na sociedade”. Desse modo, a inclusão social, segundo Sassaki 
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consiste em um processo bilateral, nos quais as pessoas historicamente excluídas e 

a sociedade procuram, juntas, equacionar os problemas, pensar em soluções e 

efetivar as equiparações e igualdades de oportunidades, com valorização das 

diferenças e potencialidades de cada sujeito, em todos e qualquer ambiente social. 

Sobre as diferenças, Mader (1997, p. 47), ressalta que “um novo paradigma 

está nascendo, um paradigma que considera a diferença como algo inerente na 

relação entre os seres humanos”. Nessa perspectiva, entende-se que a inclusão deve 

ser compreendida por esse novo paradigma que considera a diferença como algo 

inerente das relações humanas e sociais. Dessa forma, a perspectiva da inclusão 

contempla o desenvolvimento humano, quebrando o paradigma da homogeneidade e 

padronização, repensando e adotando práticas sociais e políticas onde as diferenças 

sejam valorizadas e compreendidas como inerentes à vida humana e do convívio em 

sociedade. Nesse sentido, Mantoan (2001) afirma que  

Inclusão significa afiliação, combinação, compreensão, envolvimento, 
continência, circunvizinhança. Inclusão quer dizer estar com o outro e 
cuidar uns dos outros. Inclusão significa convidar aqueles que de 
alguma forma têm esperado entrar e pedir-lhes para ajudar a desenhar 
novos sistemas que encorajem todas as pessoas a participarem da 
completude de suas capacidades como companheiras e como 
membros. (MANTOAN, 2001, p. 137)  

Assim, a inclusão implica na conquista do espaço social por intermédio das 

interações que são estabelecidas nas relações sociais, através de uma participação 

ativa e significativa de todas as pessoas da sociedade, nos mais distintos espaços e 

aspectos sociais, educacionais, políticos, culturais e outros. Em outras palavras, o 

reconhecimento e valorização da diversidade e da diferença não podem acontecer de 

forma separada, isolada ou segregada, nem tão pouco resultar em práticas sociais, 

culturais e políticas excludentes e preconceituosas. Portanto, o grande desafio é levar 

em consideração o contexto histórico e social, as diferenças de cada indivíduo ou 

grupo social, respeitando suas especificidades, sem desconsiderar as relações sociais 

e a garantida dos direitos humanos e sociais, proporcionando de fato uma inclusão de 

todos e para todos, e não uma (in)exclusão. 

Enfim, a compreensão dos conceitos é fundamental para o entendimento das 

práticas sociais. Eles moldam as ações e práticas sociais, além disto, permitem 

analisar os programas, serviços e políticas sociais, pois os conceitos acompanham a 

evolução de certos valores éticos, como aqueles em torno das pessoas com 

deficiência e com necessidades específicas. Partindo dessa premissa, entende-se 
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que os conceitos e as concepções sobre a exclusão e inclusão, em especial das 

pessoas com deficiência, bem como as terminologias e as representações sociais das 

pessoas com deficiência foram ganhando novas interpretações e novos 

conceitos/nomes a partir dos movimentos de luta, na maioria das vezes, representado 

por elas, se reconhecendo e atuando como sujeitos de direitos, construídos a partir 

da alteridade. Então, apreender o significado da deficiência, compreender o que é ser 

diferente, como foram representados e rotulados historicamente, são questões 

complexas que exigem um olhar para além das dimensões física e intelectual; esse 

olhar deve contemplar as múltiplas dimensões que envolvem o ser humano, como 

social, cultural, emocional, psicológico, educacional entre outros.  

 

1.2.2 As pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas: 

quem são elas? 

 

Conhecer quem é o sujeito da pesquisa e qual grupo ele pertence é de suma 

importância para qualquer pesquisa, principalmente para a TRS, pois é a partir do 

pensamento consensual do grupo representado por estes sujeitos que as 

representações sociais se efetivam. 

Diversos conceitos e terminologias sobre as deficiências e sobre necessidades 

especificas foram criados e disseminados no decorrer dos tempos e suas definições 

passam por dimensões descritivas e valorativas, considerando sempre um caráter 

histórico concreto, de acordo com um determinado momento histórico, em um 

contexto sócio econômico, político e cultural específico. 

Conhecer o conceito e reconher quem são estes sujeitos sociais é de 

fundamental relevância para desmistificar paradigmas, enfrentar e minimizar 

preconceitos ou mesmos os (pré)conceitos, estereótipos, evitar a rotulação do ser 

humano ou a estigmatização que advém dos desqualificativos, como: anormal e 

incapaz e promover a equidade.  

O Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, publicado em 

1997, pela Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, a Organização Mundial de Saúde – OMS, propõe os seguintes conceitos: 

Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica; Incapacidade é toda 
restrição ou falta (devido a uma deficiência) da capacidade de 
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realizar atividades, na forma ou na medida que se considera normal 
para o ser humano e Impedimento é situação desvantajosa para 
um determinado indivíduo, em conseqüência de uma deficiência ou 
de uma incapacidade que lhe limite ou impeça o desempenho de 
um papel que é normal em seu caso, em função de idade, sexo, 
fatores sociais e culturais. (FERREIRA E GUIMAREAS, 2003, p. 
25). 

A Organização Mundial de Saúde – OMS lançou em 1980 a Classificação 

Internacional de Impedimentos, Deficiências e Incapacidades, salientando que estas 

três dimensões existem em toda e qualquer pessoa com deficiência, 

simultaneamente. Partindo dessa interpretação, são consideradas pessoas com 

deficiência qualquer pessoa com ausência ou perda de alguma função psicológica, 

fisiológica ou anatômica.  

Sassaki (2006) caracteriza a deficiência em dois modelos: médico e social. No 

modelo médico, a deficiência é atribuída aos problemas encontrados pela pessoa com 

deficiência à sua própria condição, ou seja, incapacidade de preencher as condições 

necessárias para a participação social. Já no modelo social, os problemas não estão 

na pessoa com deficiência, mas nas condições históricas impostas pela sociedade 

que rotula e estigmatiza as pessoas com deficiência. O autor colabora ainda que nos 

âmbitos político e social é possível distinguir-se duas vertentes de discurso sobre as 

pessoas com deficiência: a linha vinculada à medicina e à educação especial, porém 

a vinculada à medicina não será explicitada neste trabalho, pois será dado ênfase à 

educação.  

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, da 

Organização das Nações Unidas – ONU reforça 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. (ONU, 2009, p. 26). 

A CDPD, realizada em 2006 e promulgada pelo Brasil em 2009, reconhece a 

deficiência como o resultado entre pessoas e as barreiras humanas ou físicas que 

impedem sua plena participação na sociedade. Durante a Convenção há o 

reconhecimento de que a deficiência é um conceito em evolução e resultante da 

interação com as barreiras existentes, conforme dispõe o modelo social, conforme o 

texto legal 

Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a 
deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as 
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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. (ONU, 2009, p. 22). 

Então, considera-se que o fator limitador da pessoa é o meio em que a ela está 

inserida e suas relações, e não a deficiência em si. Do ponto de vista social, o termo 

deficiente é atribuído aos membros de uma sociedade que apresentam aspectos que 

os diferenciam perante os demais, quer no domínio cognitivo, afetivo ou motor e tem 

sido objeto de críticas e discussões entre os profissionais que lidam com os indivíduos 

assim designados. 

O novo paradigma do modelo social da deficiência, com base nos direitos 

humanos, determina que a deficiência não está na pessoa como um problema ou uma 

doença a ser curada, e sim na sociedade, que pode agravar a limitação da pessoa 

com deficiência por meio das barreiras que são impostas a elas. Esse novo conceito 

sobre a pessoa com deficiência, resultante da luta dos movimentos que determinaram 

a inclusão das pessoas com deficiência revolucionou a maneira de lidar com elas e 

suas relações com a sociedade.  

Partindo dessa premissa, o conceito de pessoa com deficiência, 

contemplado no Artigo 2º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência implica em grande mudança paradigmática, pois além dos aspectos 

clínicos comumente utilizados para definir as pessoas com deficiência 

concernente a limitação física, intelectual ou sensorial, incluiu-se também a 

questão social, para determinar maior ou menor possibilidade de participação das 

pessoas com deficiência em sociedade de forma livre e plena e, 

consequentemente, reivindicarem seus direitos enquanto cidadãos sociais.  

Vale evidenciar que as pessoas com deficiência, além dos conceitos 

históricos e sociais, possuem o conceito político, apresentados nas mais diversas 

legislações e políticas públicas. Para tanto, no campo educacional, entende-se 

por pessoas com deficiência o público alvo da Educação Especial, onde trata das 

especificidades das deficiências, sendo elas: as pessoas com com deficiência, 

Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação.  

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva (2008),  

Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos 
de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que 
em interação com diversas barreiras podem ter restringida sua 
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participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com 
transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 
comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, 
estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com 
autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos 
com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado 
em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. (PNEE,  
2008, p. 15). 

Estes sujeitos foram definidos como público alvo da Educação Especial 

reconhecendo as dificuldades enfrentadas pelo sistema educacional e a 

necessidade de repensar as práticas discriminatórias e exclusórias existentes, 

criando formas para superá-las e erradicá-las. A partir de de estudos na área, seu 

arcabouço teórico, conceitual e da necessidade de definir a quem essa educação 

possa servir e favorecer, a educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva assume a responsabilidade e o papel de minimizar barreiras e debater o 

papel da escola, em especial, na superação da exclusão. Ainda, até a aprovação 

desta lei, autisto, síndromes do espectro autista e psicose infantil não eram 

considerados pessoas com deficiência. Apenas em 2012, pela Lei nº 12.764 que 

este grupo passou a ser considerado pessoas com deficiência. 

Com os avanços dos estudos no âmbito educacional e a defesa dos direitos 

humanos, novos conceitos e legislações vêm modificando as práticas 

pedagógicas e reestruturando o sistema educacional em todos os níveis e 

modalidades. A partir das discussões do chamado “movimento pela inclusão” e 

dos reflexos provocados pela difusão da Declaração de Salamanca, documento 

resultante da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: 

acesso e acessibilidae, fica estabelecido entre outros pressupostos que  

As crianças e jovens com necessidades educacionais especiais 
devem ter acesso às escolas regulares, que a elas devem se adequar, 
já que tais escolas constituem os meios mais capazes para combater 
as atitudes discriminatórias (...), construindo uma sociedade inclusiva 
e atingindo a Educação para todos (UNESCO, 1994, p. 8-9). 

 A partir do exposto e com a publicação deste documento pode-se vislumbrar 

aspectos significativos e importantes para refletir, para além do público alvo da 

educação especial, sobre outros grupos em situação de vulnerabilidade social, ou que 

apresentem qualquer necessidade educacional específica, aos quais as políticas 

inclusivas se voltam. Ressalta-se que no referido documento, marco da educação 
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inclusiva, não evidencia o termo ‘deficiência’, e a nomenclatura ‘pessoa com 

deficiência’ não aparece; ainda, é reforçado neste documento como público da 

educação inclusiva “crianças e jovens com necessidades educacionais especiais”. 

Nesse sentido, é possível refletir que este termo não referencia apenas as pessoas 

com deficiência, mas todos e qualquer sujeito, que por diferentes motivos, em algum 

momento da vida educacional necessitam de algum olhar para sua necessidade 

específica. Reforça ainda quando diz que “toda criança possui características, 

interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas” (p. 01), 

enfatizando a diferença.  

Ainda nessa perspectiva, as Diretrizes Nacional para a Educação Especial na 

Educação Básica (MEC/SEESP, 2001) sinalizavam que as escolas deviam se 

organizar para o atendimento aos alunos com necessidades educacionais específicas, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos, 

ampliando assim a possibilidade de atendimento aos estudantes com necessidades 

educacionais específicas. De acordo com Aranha (2003), o termo Necessidades 

Educacionais Especiais tem o propósito de evitar os efeitos e expressões negativas 

presentes e utilizadas no contexto educacional; dessa forma, a autora colabora que o 

termo 

tem o propósito de deslocar o foco do aluno e direcioná-lo para as 
respostas educacionais que eles requerem, evitando enfatizar os seus 
atributos ou condições pessoais que podem interferir na sua 
aprendizagem e escolarização. È uma forma de reconhecer que 
muitos alunos, sejam ou não portadores de deficiÍncias ou de 
superdotação, apresentam necessidades educacionais que passam a 
ser especiais quando exigem respostas específicas adequadas. 
(ARANHA, 2003, p. 27).  

Nesse sentido, quando se fala sobre estudantes com necessidades 

educacionais, não se refere somente ao público alvo da educação especial, mas a 

todos os que apresentam questões em seu processo educacional, seja em relação à 

aprendizagem, rendimento acadêmico, ou interação com a comunidade escolar ou 

outras necessidades. E, para cada caso, para cada um desses aluno, é preciso pensar 

quais suas necessidades específicas e avaliar o encaminhamento e recursos mais 

adequados que garantam sua acessibilidade e desenvolvimento, enfim que garantam 

uma educação de qualidade. 

Dessa forma, compreende-se que ‘necessidades educacionais específicas’ não 

são provocadas ou surgem a partir de alguma deficiência ou condição física, orgânica 
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ou sensorial, mas pode resultar de problemas, aspectos ou condições sociais, 

econômicas, culturais, políticas, entre outros que interferem temporariamente ou 

permanentemente nas condições e processos de aprendizagem e no 

desenvolvimento acadêmico ou profissional.  

 Partindo do entendimento exposto anteriormente sobre os processos de 

alteridade e as relações sociais para a constituição do “eu” e do “outro”, é possível 

afirmar que cada sujeito (em condições especiais) apresenta uma necessidade 

educacional específica que merece e depende de atendimento e uma condição 

especial para que ocorra o processo de aprendizagem, pois segundo Glat e Blanco 

(2011), a necessidade específica está intimamente relacionada à interação entre o 

sujeito e a situação de aprendizagem em que este se encontra. 

  De acordo com a Deliberaçãoo nº 02/2003 – CEE, o termo ‘necessidades 

educacionais especiais’ refere-se às crianças e jovens, cujas necessidades derivam 

da elevada capacidade ou de dificuldades na aprendizagem. Dessa forma, a 

terminologia pode ser atribuída a diferentes grupos, desde os que apresentam alguma 

deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, ou mesmo aqueles que, por razões 

diversas não conseguem acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, isto é, 

apresentam dificuldades na aprendizagem, porém não necessariamente vinculadas à 

alguma deficiência.  

 Vale ressaltar que deficiência ou necessidades específicas não estão 

relacionadas às limitações apresentadas pela pessoa, mas sim às exigências e 

necessidade de acessibilidade que oportunize condições de independência, 

autonomia e desenvolvimento. Portanto, independente do público ou da terminologia 

empregada a um grupo que se indentifica pela diferença, é necessário provocar 

mudanças no pensamento, no sentimento e no comportamento da sociedade; trata-

se uma verdadeira tomada de consciência desta “nova realidade” e, em especial, de 

novas práticas, novas ações.  

 A partir dessas concepções, neste estudo as pessoas com deficiência (público 

alvo da educação especial) e com outras necessidades educacionais específicas 

(público da educação na perspectiva de inclusão) serão entendidas e representados 

como pessoas que possuem direitos, que fazem parte dos grupos estigmatizados que 

passaram a ter maior visibilidade na sociedade, que saíram do anonimato e ocuparam 

seus lugares nos espaços sociais, partindo do entendimento que todos possuem ou 
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podem possuir, temporária ou permanentemente, alguma necessidade educacional 

específica.  

 

 

1.3 A Teoria das Representações Sociais como aporte teórico- metodológico.  

 

O suporte teórico-metodológico que dará alicerce a este trabalho é o da Teoria 

das Representações Sociais. Apesar da complexidade conceitual já exposta 

anteriormente, há um consenso que as representações sociais revelam elementos 

que a compõem, como por exemplo, as ideias, os pensamentos, as concepções, 

percepções e visões de mundo que os sujeitos sociais constroem sobre a realidade 

em que vivem, favorecendo a interação e a prática social dos indivíduos em um 

determinado contexto ou realidade.  

Minayo (2001) colabora ainda que as representações sociais se constituem em 

um importante material para as pesquisas nas Ciências Sociais, 

podemos dizer que as representações sociais enquanto senso 
comum, ideias, imagens, concepções e visões de mundo que os 
atores sociais possuem sobre a realidade social, são um material 
importante para a pesquisa no interior das Ciências Sociais. As 
representações sociais se manifestam em condutas e chegam a ser 
institucionalizadas, portanto, devem ser analisadas a partir da 
compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais. 
(MINAYO, 2001, p.173) 

Nesse sentido, a autora corrobora a importância dos estudos em 

representações sociais para observar as condutas e comportamentos sociais. 

Segundo Dotta (2006, p.41), a “teoria das representações sociais constitui-se 

em um referencial teórico-metodológico, ou seja, configura-se como uma teoria que 

traz em seu bojo um método”, pois possibilita uma abordagem multidisciplinar e 

multifacetada de um fenômeno situado nas relações e aspectos sociais e psicológicos, 

envolvendo a dimesão cognitiva, emocional e ou afetiva dos sujeitos.  

Nessa perspectiva, Moscovici (1995), ressalta que o objetivo do método é 

encontrar a verdade e a tarefa do pesquisador é de discernir qual melhor procedimento 

deve ser utilizado para a coleta de dados; qual pode ser mantido com plena 

responsabilidade e, qual deve ser deixado, numa época de mudanças, tanto 

intelectual como sociais, sem precedentes.  
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Diante da complexidade da noção de representação social, como qualquer 

outra pesquisa científica, são necessários o rigor e a objetividade nas escolhas dos 

procedimentos para a coleta e análise dos dados, como também se valer da 

compreensão subjetiva advinda do conceito psicossocial. Nesse sentido, Alves-

Mazzotti e Gewandsznadjer (1999) evidenciam que não existem procedimentos 

específicos a serem seguidos sempre à risca, mas sim, existem escolhas adequadas 

ou inadequadas para aquilo que se quer investigar, inclusive levando em consideração 

aqueles que se investiga (os sujeitos sociais).  

A partir do entendimento da Teoria das Representações Sociais como aporte 

teórico-metodológico, primeiramente, percebeu-se a sua distinção de outros 

conceitos, outras teorias e outros aspectos metodológicos, facilitando assim, a 

compreensão da realidade social. Outro fator importante foi entender que no meio que 

cerca as pessoas, seja elas com deficiência ou necessidades específicas ou não, 

existem fenômenos concretos que estimulam, forçam ou conduzem estes sujeitos a 

fazerem algo da forma que fazem, isto é, esses fenômenos direcionam sua ação e 

definem seu comportamento. Ainda, foi importante compreender que os fenômenos 

são passíveis de transformações, de modificações, porém, nem sempre percebem 

que eles estão a sua volta. Outro aspecto relevante a partir das TRS foi compreender 

que as ideias, os pensamentos, os comportamentos e atitudes ocorrem sob influência 

da interação social, das relações entre as pessoas e do senso comum partilhado. 

Salienta-se a necessidade de compreender que os fenômenos vão construindo 

sentido a partir das atividades e das relações humanas, e estão inseridos na cultura, 

nas instituições, nas práticas sociais, nas relações e comunicações interpessoais, 

entre outros.  

Nessa perspectiva, é importante pensar que a pesquisa em representação 

social só tem sentido se os sujeitos da pesquisa – neste caso, as pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas – possuem a 

representação do objeto a ser analisado – a perspectiva de futuro profissional, 

permitindo ao pesquisador construir, a partir das falas dos sujeitos, a representação 

social interpretando e analisando as realidades sociais, mediante os processos de 

objetivação e ancoragem.  

Sendo assim, este estudo teve como propósito adotar uma perspectiva teórico-

metodológica que melhor respondesse aos questionamentos e que estivesse 
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articulada com a TRS. Então, considerando uma metodologia que contemplasse 

essas aspirações, no trato com o objeto em estudo, enveredou-se por um caminho 

que tivesse relação com o campo das representações sociais, que devem ser 

construídas e posteriormente reveladas pelas pessoas com deficiências e com outras 

necessidades educacionais específicas frente às perspectivas de futuro profissional.  

Em síntese, pode-se dizer que as partes dessa metodologia estão entrelaçadas 

ao referencial teórico-metodológico. O campo das representações sociais está, neste 

caso em particular, articulado com a realidade das pessoas com deficiência e com 

outras necessidades educacionais específicas que frequentam ou frequentaram os 

cursos técnicos ou superiores do Instituto Federal Goiano – Campus Iporá, na busca 

das representações destes sujeitos sobre sua formação profissional e, principalmente, 

suas perspectivas futuras.  

Seguindo esta abordagem, a pesquisa foi conduzida a partir de um estudo 

qualitativo, uma vez que o estudo das representações sociais está voltado ao 

conteúdo das comunicações e das linguagens. Nesse sentido, “as representações 

sociais se definem por um conteúdo, composto de atitudes, imagens, opiniões e 

informações” (SPINK, 1995, p. 28). Elas têm um caráter icônico (imagem/objetivação) 

e simbólico (significado/ancoragem). Tais aspectos são indissociáveis, pois toda 

imagem está associada a um sentido e vice-versa. Assim, este conteúdo se refere a 

algo (o objeto), nesta pesquisa, a perspectiva de futuro profissional das pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas, e foi elaborado por 

alguém (o sujeito) – as pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas do Instituto Federal Goiano – Campus Iporá.  

Para a realização da pesquisa, todo o projeto passou pelos trâmites legais, ou 

seja, foi aprovado pelo Colegiado do Curso de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de Goiás – UFG – Regional Jataí e, subsequentemente, foi 

cadastrado na Plataforma Brasil, para aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, com 

aprovação junto ao parecer de número 2.237.43, apresentado no Anexo I. De acordo 

com os aspectos éticos referentes à pesquisa em seres humanos, preconizados na 

Resolução no. 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde capítulo II, foram assegurados aos participantes deste estudo, 

informações sobre os objetivos do mesmo, os riscos, a privacidade, o livre 

consentimento, após terem sido convenientemente esclarecido, bem como a liberdade 
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de desistir da participação em qualquer momento sem prejuízo para a sua assistência. 

Estes aspectos poderão ser observados através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecidos elaborado pela pesquisadora e assinado por todos os participantes, 

inclusive autorizando os dados de identificação no trabalho.  

Vale ressaltar que após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa – CEP da 

UFG, foi solicitada uma nova aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto 

Federal Goiano, dificultando o andamento da pesquisa, em especial, da coleta de 

dados, obtendo aprovação junto ao parecer de número 2.261.977, apresentado no 

Anexo II. Destaca-se que a Plataforma Brasil é um sistema computacional que 

alimenta e organiza dados nacionais, assim, reflete-se que aprovar um projeto de 

pesquisa em dois comitês de ética que apresentam a mesma organização de 

tramitação é cumprir repetidamente o mesmo procedimento. Perante o exposto, 

entende-se que os respeitos éticos são fundamentais, todavia, o excesso pode 

caracterizar dificuldades para a ‘inclusão’ de novas pesquisas nas bases nacionais de 

nosso país. 

Os sujeitos da pesquisa foram 17 (dezessete) alunos com deficiência e com 

outras necessidades educacionais específicas, sendo: 01 surdo, 01 cego, 01 com 

baixa-visão, 01 com deficiência física (baixa mobilidade), 03 com deficiência 

intelectual – DI (02 alunos com DI leve, 01 com DI moderada) e 10 alunos com 

necessidades educacionais específicas, dentre elas: dislexia, transtorno bipolar, 

transtorno de comportamento, obesidade mórbida, déficit de atenção, dificuldade na 

aprendizagem, ancião, entre outras não apresentadas em laudos.  

A instituição escolhida para se realizar a pesquisa foi o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano Campus Iporá, por se tratar de 

uma instituição profissionalizante, que concentra a oferta de vários cursos técnicos de 

nível médio, em áreas distintas, tais como: Técnico em Agropecuária, Técnico em 

Informática, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Química, Técnico 

em Secretariado e Qualificação em Administração; e ainda oferta cursos 

profissionalizantes de nível superior, sendo: Licenciatura em Química, Tecnólogo em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnólogo em Agronegócio e Bacharel em 

Agronomia.  

Para a coleta de dados desta pesquisa foi escolhido como instrumento a 

entrevista semiestruturada, com o intuito de favorecer a expressão livre e espontânea 
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dos sujeitos e estimular a abordagem da temática em estudo, uma vez que esta nos 

permite apreender o significado e as representações sociais dado pelos entrevistados. 

A escolha pela entrevista semiestruturada se deu a partir da compreensão que 

a entrevista é uma ferramenta imprescindível para se contextualizar o comportamento 

dos sujeitos, vinculando com os sentimentos, crenças, valores, permitindo que 

expressem suas opiniões referentes ao passado recente ou longínquo, de maneira 

explícita, bem como seus desejos e perspectivas futuras. Para Triviños (1987), citado 

por Manzini (2004, p. 2) a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam 

ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas 

a partir das respostas dos entrevistados. O foco principal da entrevista é dado pelo 

pesquisador. Complementa o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada “[...] 

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]”, além de manter a presença consciente e atuante 

do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987 apud 

MANZINI, 2004, p. 2). 

Ainda sobre a entrevista semiestruturada, Manzini (1990/1991, p. 154) colabora 

que este instrumento está focalizado em um assunto sobre o qual é confeccionado 

um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes 

às circunstâncias surgidas durante a entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista 

faz emergir informações de forma espontânea, mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas, o qual permite uma organização 

flexível e ampliação dos questionamentos à medida que as informações vão sendo 

fornecidas pelo entrevistado. 

O roteiro da entrevista semiestruturada seguiu uma sequência lógica, com uma 

linguagem adequada, levando em consideração o objetivo da pesquisa, com o 

cuidado e zelo de não induzir as respostas. De início, o roteiro propôs entender porque 

o aluno escolheu o IF Goiano para estudar. Posteriormente, procurou compreender o 

porquê de suas escolhas, como: a instituição, o curso, etc. Na sequência, precisou 

perceber se os alunos passaram por algum processo seletivo e se neste, receberam 

algum atendimento educacional especializado, bem como entender se durante seus 

estudos esse atendimento foi oferecido a eles, na intenção de contribuir com a sua 

aprendizagem, diminuindo suas dificuldades e se influenciou a sua permanência no 
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curso e na instituição. Somente após estes esclarecimentos, procurou-se 

compreender seus pensamentos, suas ideias, suas opiniões sobre o curso escolhido, 

sua formação e, em especial, seu futuro após a sua formação. A sequência do roteiro 

permitiu de várias formas os alunos apresentarem seus pensamentos sobre seu futuro 

profissional, ou mesmo seu futuro pessoal. Por último, foi dada a oportunidade para 

os alunos se expressarem livremente e falarem como cada um se vê no futuro, seja 

um futuro breve ou distante, na intenção de ouvir o que objetiva esta pesquisa. Todos 

os dados e dizeres serão apresentados no capítulo Apresentação, discussão, análise 

e resultados dos dados.  

Todas as entrevistas foram agendadas anteriormente diretamente com os 

sujeitos da pesquisa, com dia e horário pré-agendados, conforme disponibilidade do 

entrevistado. As entrevistas foram realizadas no próprio IF Goiano, na sala do Núcleo 

de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE. Todas as 

entrevistas foram realizadas individualmente, iniciando com a apresentação do projeto 

de pesquisa, a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE e o preenchimento dos dados censitários dos entrevistados. Um ponto relevante 

no preenchimento e assinatura do TCLE foi a aceitação e permissão das opiniões, 

imagem e som, bem como da sua identificação (com seu próprio nome) e o 

armazenamento dos dados no banco de dados da Universidade Federal de Goiás – 

UFG, para futuras consultas e pesquisas. Tal atitude foi avaliada como estes sujeitos 

querem de fato ser reconhecidos como sujeitos de atitude, de valores, de crença, de 

opinião, exercendo sua cidadania. Foi notório o quanto os alunos se sentiram 

privilegiados em conceder a entrevista e participar da pesquisa, pois sempre são alvos 

de estudos, porém, na maioria das vezes, não são ouvidos. Há sempre alguém falando 

por eles, pensando por eles, agindo por eles. Dar a oportunidade aos alunos com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas o direito de falar por 

eles mesmos, apresentando suas representações sociais acerca das suas 

perspectivas de futuro profissional, oportunizou a eles a possibilidade de saírem do 

anonimato e se expressarem, serem eles mesmos.   

Posteriormente, foi informado ao aluno que a entrevista seria gravada em 

áudio, e para o aluno surdo em vídeo, com acompanhamento de uma intérprete de 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. A entrevista foi realizada de forma natural, 

deixando o aluno livre para responder todos os questionamentos previstos no roteiro, 
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de forma espontânea. Após o consentimento dos alunos, a entrevista foi realizada, 

gravada e, em seguida, transcrita, respeitando com exatidão todos os dizeres, toda 

forma de expressão, obedecendo o tempo e a limitação de cada sujeito.  

No campo das representações sociais a análise estatística de dados textuais 

tem sido auxiliada por diferentes programas computacionais. A escolha pela utilização 

de uma ou outra ferramenta de tratamento de dados depende dos seus princípios de 

funcionamento e, sobretudo, do delineamento teórico-metodológico utilizado na 

pesquisa. O programa computacional utilizado para o processamento das entrevistas 

foi o Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires - IRAMUTEQ1, após fazer o tratamento de transcrição em documento 

em formato .doc, perante as especificidades de entrada dos arquivos neste software. 

O conjunto das informações recebidas durante as entrevistas compôs o perfil dos 

entrevistados, bem como o contexto e categorias em que foram construídas as 

representações sociais dos sujeitos da pesquisa, que serão apresentados 

posteriormente, no capítulo de discussão e análise dos dados.  

Finalmente, apenas para reforçar nossas opções teórico-metodológicas, 

adotou-se a Teoria das Representações Sociais, já apresentada, uma vez que ela 

nos permite compreender e analisar que representação social as pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas constroem nesse 

contexto inclusivista de histórico exclusivista que está inserido. Para isso, a seguir, 

serão apresentados os sujeitos da pesquisa com maior ênfase, apresentando o 

contexto histórico, cultural, educacional e político vivenciados por eles, para assim 

compreender o contexto atual e as representações sociais expressadas por eles.  

  

                                            

1 O IRAMUTEQ é uma interface gratuita, baseada no ambiente estatístico R, que oferece um 
conjunto de tratamentos e ferramentas de análise estatística aplicada a textos e questionários. Criado 
inicialmente em língua francesa, a partir de 2013 o programa passou a ser utilizado também em 
português e oferece, atualmente, suporte para o tratamento e análise de dados nessa língua. O 
software pode ser acessado e baixado de forma gratuita pelo site: http://www.iramuteq.org. 
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CAPÍTULO II – CONTEXTO HISTÓRICO, CULTURAL, EDUCACIONAL E POLÍTICO 

VIVENCIADOS PELAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS 

 

Para que possamos compreender de forma mais clara os processos de 

exclusão/inclusão das pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas nos ambientes sociais, culturais, políticos, educacionais e 

outros é de suma importância compreender os caminhos trilhados por estes sujeitos 

ao longo da história, todos os envolvimentos sociais e de luta vividos por eles, bem 

como os avanços ocorridos.  

Para tanto, este capítulo será dividido em duas importantes partes para melhor 

retratar as pessoas com deficiência e com necessidade educacionais específicas e 

seus processos sócio histórico.  

Inicialmente, no subitem “Concepções historicamente construídas sobre as 

pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas” será 

apresentado os marcos históricos que retratam as concepções (que poderão ser 

interpretadas enquanto representações sociais) sobre as pessoas com deficiência e 

com outras necessidades educacionais específicas, bem como os fundamentos que 

alicerçam reflexões e discussões sobre os movimentos históricos desde a surgimento 

da educação especial até os dias atuais.  

No segundo subitem, “Indiciário das políticas públicas educacionais: da 

educação especial à educação inclusiva” apresentar-se-á uma revisão dos marcos 

legais que regulamentam, normatizam e sistematizam as principais diretrizes para a 

educação especial, além de amparar as pessoas com deficiência. Tais levantamentos 

normativos serão evidenciados a partir da Constituição Federal Brasileira, publicada 

em 1988.  

Com este capítulo, pretende-se dar uma visão geral sobre os sujeitos da 

pesquisa e importantes avanços vividos por eles na sociedade, nas políticas públicas 

e suas representações sociais sobre os processos de futuro profissional. Espera-se 

ainda a compreensão histórica sobre as pessoas com deficiência e com outras 

necessidades educacionais específicas que foram marcadas por preconceitos, 

discriminações e marginalizações na busca pelos direitos humanos, pela participação 
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ativa na sociedade, pelo desenvolvimento cultural, educacional, além das 

perspectivas de inserção no mundo do trabalho, além de outras possibilidades. 

 

2.1 Concepções e representações sociais historicamente construídas sobre as 

pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas. 

 

Reportar-se ao passado e recorrer-se à história é uma forma de compreender 

e reconhecer práticas sociais, políticas, educacionais e culturais do homem no 

contexto atual; além, amplia a compreensão histórica do homem como sujeito na 

sociedade e colabora para percepção dos fenômenos da atualidade. Dessa forma, 

reconhecer as concepções históricas sobre as pessoas com deficiência e com outras 

necessidades educacionais específicas exige de todos nós, enquanto sujeitos sócio 

históricos, a compreensão de que as práticas e concepções são resultantes dos 

movimentos de luta e forças produtivas em cada momento histórico, revelando 

concepções, ideias, valores, comportamentos, práticas e representações sociais. 

Neste trabalho, as concepções serão entendidas como a maneira pessoal de 

se entender e perceber algo, ou seja, uma forma de expressar a construção do 

conhecimento sobre alguma coisa. Já a representação social será entendida como 

expressão de ideias, valores, crenças ou pensamentos sobre o mundo ou uma coisa, 

um objeto específico que são concebidos por um grupo socialmente constituído.  

Para melhor compreender as concepções históricas sobre as pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas será feito uma busca 

de relatos e registros ao longo da história, desde a pré-história até os dias atuais para 

então compreender os avanços contextuais e conceituais sobre estes sujeitos. Tais 

informações que sustentam essa contextualização histórica foram extraídas do 

pensamento de Silva (1987), Fernandes (2013), Mazzotta (1995), Aranha (2005), 

Jannuzzi (1985 e 1992), Mantoan (2003 e 2006), entre outros autores. 

De acordo com Fernandes (2013), os registros sobre as condições de 

existência de pessoas com deficiência ou com necessidades específicas na origem 

da humanidade são escassos ou até mesmo inexistentes. Porém, não é possível 

afirmar que estas pessoas não existiam. Segundo Silva (1987), existem episódios e 

ou referências históricas que mencionam as pessoas com deficiência, dentre estes, 
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diz respeito à constatação que sempre existiram na história indivíduos com algum tipo 

de limitação, seja ela física, sensorial ou cognitiva. Silva (1987), afirma ainda que 

anomalias físicas ou mentais, deformações congênitas, amputações 
traumáticas, doenças graves e de conseqüências incapacitantes, 
sejam elas de natureza transitória ou permanente, são tão antigas 
quanto a própria humanidade. (SILVA, 1987, p. 21).  

Tal afirmação é aparentemente desnecessária, uma vez que é válido pensar 

que desde que existem povos, existe algum indivíduo com algum tipo de deficiência, 

ou mesmo alguma necessidade específica, seja congênita ou adquirida, porém é 

importante reconhecer que nos mais diversos grupos existentes na humanidade, 

desde os tempos primitivos até os dias atuais, sempre houve pessoas que nasceram 

com alguma limitação ou deficiência ou adquiriram proveniente de acidentes 

domésticos, doenças acometidas; pessoas que deixaram de falar, andar, enxergar ou 

ouvir por diversos outros fatores.  

No entanto, durante muitos anos, a visibilidade ou existência destas pessoas 

ou grupos sociais foi ignorada e discriminada pela sociedade majoritária, privando-os 

de vivenciar aspectos importantes para a formação humana, tais como: sociais, 

culturais, políticos, econômicos, educacionais; estes foram por muitos anos tratados 

com indiferença e preconceito, porém eles resistiram bravamente e através de 

movimentos de lutas e práticas produtivas conquistaram seu tímido espaço na 

sociedade, como será explicitado no decorrer do texto. 

Fernandes (2013) corrobora que,  

pela inexistência de referências históricas sobre esses sujeitos nas 
sociedades primitivas comunais, depreende-se que as práticas de 
abandono predominavam, uma vez que a capacidade de 
sobrevivência decorria de habilidades individuais para caça, pesca e 
abrigo, diante da total submissão do homem aos desígnios da 
natureza. (FERNANDES, 2013, p. 37-38). 

 Assim, compreende-se que a sociedade primava por um padrão que pudesse 

colaborar com a subsistência do grupo; deste modo, as pessoas com deficiência ou 

com necessidades específicas, provavelmente eram seletivamente eliminados por 

não atenderem aos padrões sociais e contribuir com a manutenção e permanência do 

grupo ao qual pertencia.  

Mazzotta (1995, p. 16), corrobora ainda que “até o século XVIII, as noções a 

respeito de deficiência eram basicamente ligadas ao misticismo e ocultismo, não 

havendo base científica para o desenvolvimento de noções realísticas”. O autor 

esclarece que foi na Europa que se deram os primeiros movimentos para o 



64 
 

atendimento às pessoas com deficiência ou com necessidades específicas nas 

diversas áreas, dentre elas, nas práticas educacionais.  

Os registros históricos da sociedade primitiva, ou seja, da era pré-histórica, 

relatam que os povos eram nômades e sobreviviam da caça e da pesca, além de 

estarem sujeitos às intempéries do lugar, do tempo e de animais selvagens. Para 

sobreviverem, todos do grupo precisavam caçar e pescar, além de colaborar com a 

subsistência uns dos outros, ou seja, do grupo. Dessa forma, todos os indivíduos que 

não conseguiam cumprir com as atividades de sobrevivência de si mesmo ou do 

grupo, isto é, eram incapazes de irem em busca do seu alimento e de sobreviver, 

estas pessoas eram abandonadas em ambientes silvestres e perigosos, largados à 

própria sorte, até a morte. Apesar da inexistência de comprovações declaradas nesta 

época que tais pessoas abandonadas eram pessoas com deficiência, a partir destes 

dados, é possível levantar a hipótese que tais ocorrências se davam também com as 

pessoas com deficiência ou que apresentassem alguma necessidade específica. 

Avançando um pouco mais na história, já no período da antiguidade, é possível 

encontrar as primeiras menções declaradas sobre formas de tratamento e 

atendimento às pessoas com deficiência. Dessa forma, nota-se a primeira fase no que 

diz respeito às pessoas com deficiência. Nesse período histórico ainda não havia 

referências de pessoas com necessidades educacionais específicas, apenas com 

ênfase no tratamento das pessoas com deficiência. Esse período histórico é 

demarcado pelo surgimento da divisão de classes da sociedade, ainda por 

estabelecer relações de produção baseadas na escravidão.  

Essa primeira fase, ocorrida na antiguidade, é denominada de período de 

extermínio ou exclusão, uma vez que às pessoas com deficiência eram condenadas 

à morte. O conceito de exclusão foi historicamente utilizado para referir-se àqueles 

repelidos ou extraídos do convívio social ou ainda àqueles que não possuíam direitos. 

Para Brandrão (2002) citado por Lopes e Fabris (2016, p. 62), exclusão caberia a ideia 

de “situações como o confinamento em guetos, o banimento, a expulsão, a 

discriminação jurídica, a restrição de acesso, etc.” Tais conceitos representam bem 

as práticas vivenciadas pelas pessoas com deficiência nessa época.  

Nessa fase houve a predominância da rejeição social, cultural, política, 

econômica e educacional das pessoas com deficiência, deixando-as mais uma vez 

largadas à própria sorte. Elas eram abandonadas, exterminadas ou até mesmo 
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jogadas em precipícios, pois não eram úteis à sociedade e não seguiam os padrões 

sociais estabelecidos na época. No paradigma da exclusão, período do extermínio, 

pessoas com deficiência não tinham o direito sequer à vida.  

Para Fernandes (2013), as pessoas dessa época precisavam atender as 

demandas sociais do poderio da classe dominante, que tinham como pretensão 

ampliar seus exércitos de escravos e, para isso, os indivíduos precisavam ter o corpo 

saudável e perfeito. A autora segue contribuindo que: 

A dádiva de um corpo perfeito e forte para guerrear, dotado de 
habilidades excepcionais requeridas no fabrico das armas, era o 
critério para valorizar a força de trabalho de um homem, fundamental 
à manutenção do poderio da classe dominante para ampliar seu 
exército de escravos. (FERNANDES, 2013, p. 38). 

Desse modo, qualquer pessoa que não estivesse dentro dos padrões pré-

estabelecidos socialmente era considerada subumana, já que não era útil para 

atender as demandas sociais ou mesmo viver em sociedade. Assim, as pessoas que 

nasciam com deficiência ou adquiriam posteriormente, em especial as que possuíam 

uma deficiência visível como deformação física, ausência de membros ou 

incapacidade de falar ou enxergar, eram exterminadas e excluídas, uma vez que 

implicavam em riscos e custos para a sociedade. Tais práticas podem ser 

comprovadas em um trecho de um manuscrito e governantes espartanos, conforme 

apresentado por Misés (1977), citado por FERNANDES (2013, p. 39),  

Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas 
doentes, asfixiamos os recém-nascidos mal constituídos; mesmo as 
crianças se forem débeis ou anormais, nós as afogamos, não se trata 
de ódio, mas da razão que nos convida a separar das partes sãs 
aquelas que podem corrompê-las. (FERNANDES, 2013, p. 39). 

Os relatos comprovam que o abandono e o extermínio eram comuns e 

aconteciam naturalmente nas mais diversas formas brutais, como abandonar as 

pessoas com deficiência, com deformidade ou imperfeição, em especial, as crianças, 

em montanhas, florestas ou mesmo atirá-las em abismos, penhascos ou rios. As 

práticas sociais mencionadas se davam por considerarem que tais indivíduos 

causavam ameaças à manutenção da divisão das classes sociais, pois era necessário 

disseminar os valores sociais impostos e permitindo a permanência e manutenção da 

nobreza. Conforme registros de Platão, citado por Silva e Vizim (2001),  

no que concerne aos que receberam corpo mal organizado, deixa-os 
morrer [...] quanto às crianças doentes e às que sofrerem qualquer 
deformidade, serão levadas, como convém, a paradeiro desconhecido 
e secreto. (SILVA E VIZIM, 2001, p. 124). 
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Nota-se que as práticas de extermínio durante a antiguidade não consistiam 

exclusivamente nas pessoas com deficiência, mas sim em qualquer indivíduo que 

fugisse aos padrões sociais e não mantivesse a concentração de riquezas 

permanecesse nas mãos da nobreza, fortalecendo assim os critérios de exclusão 

social.  

No decorrer da Idade Média, é possível perceber avanços no tratamento às 

pessoas com deficiência e com necessidades específicas, a partir da difusão do 

cristianismo, porém ainda muito insignificante para uma vida digna em sociedade. 

Com o advento do cristianismo, onde dogmas religiosos passam a determinar 

a ordem social, surge uma nova hegemonia de classe – o clero –, constituída pelos 

sacerdotes e por proprietários de terra, fortalecidos pela economia que era subsidiada 

pela agricultura, pecuária e artesanato. Com o fortalecimento da divisão de classe 

social, o clero torna-se aliado à nobreza e, com isso, além de dominar 

economicamente a sociedade, passa a ter fortes influências na definição dos 

princípios e valores culturais, éticos e morais que regem a vida em sociedade.  

Resultante da concepção teocêntrica, os preceitos religiosos passam a 

determinar e dominar a ordem social. A partir do cristianismo, as pessoas com 

deficiência passaram a ser vistas como filhos de Deus; ganharam alma e, portanto, 

têm direito à vida e, exterminá-las ou abandoná-las significaria atentar contra os 

desígnios e preceitos divinos.  

Assim, ao longo da idade média, as pessoas doentes, defeituosas ou com 

deficiências (físicas, sensoriais e mentais), em função da assunção das ideias cristãs, 

passaram a ser acolhidas e cuidadas em conventos ou igrejas, dependendo da boa 

vontade e caridade humana a sua sobrevivência;  permaneciam sob os cuidados da 

família, dependendo do grau da deficiência; e também as pessoas com deformidades 

físicas ou imperfeições eram utilizados para entretenimento, diversão e distração da 

nobreza e do clero, ou ainda como objetos de exposições públicas em praças ou 

mesmo servindo como palhaços ou atrações em circos. Tais práticas contrapunham-

se à condenação à morte, abandono e extermínios, até então praticados.  

Percebe-se que durante todo este período histórico, o tratamento das pessoas 

com deficiência é marcado por práticas exclusórias, no entanto contraditória e 

ambígua. As representações sociais sobre as pessoas com deficiência e com 

necessidades específicas por um lado são vistas como criaturas de Deus, com direito 
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a vida, mesmo que não seja em sociedade, representadas em pinturas de anjos com 

aparências e características de síndrome de Down. Por outro lado, havia a 

interpretação que as pessoas com deficiência eram escolhidas por Deus e 

predestinadas para o dom da cura. Segundo Fernandes (2013, p. 42), “os cegos, por 

exemplo, eram tidos como pessoas abençoadas com o poder sobrenatural dos 

profetas para a vidência”. Apesar do direito à vida, as pessoas com deficiência 

continuavam abandonadas e excluídas, uma vez que dependiam de ações de 

caridade para gozarem do direito mínimo de moradia e alimentação. 

Contraditoriamente, vista por outro viés, há uma representação social que as 

pessoas com deficiência eram um castigo de Deus, e a deficiência provinha da 

punição de pecados cometidos pelos pais ou familiares; eram considerados seres 

diabólicos que mereciam castigos para serem purificados. Essa interpretação 

baseava-se na análise das imperfeições e ou deformidades dos corpos como um sinal 

de possessão do demônio. Fernandes (2013) traz como exemplo, as crises de 

epilepsia que as pessoas da época sofriam, ou mesmo as atitudes ou 

comportamentos psicóticos; como não havia uma explicação científica para estes 

comportamentos, eram interpretados como feitiçaria ou como possessão diabólica. 

Pessotti (1984), citado por Aranha (2005, p. 11) complementa que “o homem é o 

próprio mal, quando lhe faleça a razão ou lhe falte a graça celeste a iluminar-lhe o 

intelecto: assim, dementes e amentes são, em essência, seres diabólicos”. 

A partir do exposto, constata-se que, conquanto na Antiguidade a pessoa com 

deficiência não era sequer considerada um ser humano, na Idade Média, a concepção 

das pessoas com deficiência passou a ser metafísica e de natureza religiosa, onde 

ora era caracterizada como ser divino, ora pagador de pecados alheios, ora como 

possuidor de demônios.  

Essa fase histórica foi constituída pela segregação da pessoa com deficiência, 

um período de institucionalização, marcada por ações assistencialistas, onde 

predominava a concepção de que as pessoas doentes, defeituosas ou com 

deficiências físicas, mentais ou sensoriais deviam ser mantidas em 

ambientes/instituições de segregação como hospitais, manicômios ou institutos 

específicos, com o direito apenas ao cuidado e cumprimentos das necessidades 

básicas assistenciais, como: abrigo, alimentação, vestuário, recreação. Isso se dava 
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porque a sociedade hegemônica não acreditava no desenvolvimento social, cultural e 

acadêmico desses sujeitos sociais. 

A sociedade ainda que de forma muito singular e simplista toma consciência da 

necessidade de atender essas pessoas, mais com uma concepção e um caráter 

assistencial que educativo. A assistência era proporcionada em instituições, centros, 

asilos e abrigos de assistências nos quais as pessoas com deficiências eram 

atendidas/cuidadas, evitando assim que a sociedade mantivesse contato com as 

pessoas ‘anormais’, diferentes. A intenção era enclausurar, separar e isolar as 

pessoas com deficiência, grupo minoritário, que não se encaixavam nos padrões de 

normalidade, da sociedade hegemônica e maioritária. Esse período foi denominado 

de institucionalização ou período de segregação.  

Um novo rumo histórico marca o tratamento e atendimento às pessoas com 

deficiência. De acordo com Ferreira (1994), a fuga aos padrões de normalidade 

estabelecidos pela sociedade e a questão da diferença perde a influência e domínio 

da igreja e passa a se tornar objeto de estudo da Medicina. O cenário político e 

econômico passa por uma grande modificação. O poder sai do domínio da Igreja 

Católica; a burguesia monárquica inicia sua decadência; e surgem os estados 

modernos e, consequentemente, o processo de industrialização e transformação 

capitalista.  

Bianchetti et al. (1998) afirmam que  

De todo modo, diversas vantagens se oferecem para o deficiente ao 
passar das mãos do inquisidor às mãos do médico. Passando pelas 
instituições residenciais no século XIX e as classes especiais no 
século XX. No século XIX, os médicos passaram a dedicar-se ao 
estudo desses seres diferentes - os deficientes, como eram 
chamados. (BIANCHETTI, 1998, p. 45). 

Com a chegada da Idade Moderna, juntamente com o surgimento e ascensão 

do capitalismo, desperta-se o interesse da ciência, especificamente da área da 

Medicina, no que diz respeito às pessoas com deficiência. Mesmo que ainda 

permanecia a manutenção da institucionalização das pessoas com deficiência, passa 

a existir também uma preocupação não só com o atendimento às necessidades 

básicas de sobrevivências; passa a existir uma preocupação com a socialização e a 

formação educacional destas pessoas. No entanto, persistia uma concepção e uma 

visão patológica das pessoas com deficiência, trazendo como consequência a 

continuidade da exclusão, menosprezo e preconceito da sociedade. 
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A partir dessas mudanças, a concepção e a construção do conceito de 

normalidade passam a estar vinculadas à ideia de saúde, higiene, raças, entre outras. 

A saúde da sociedade passa a ser objeto de observação e preocupação da sociedade 

capitalista, que atribui a responsabilidade na Medicina o desenvolvimento de 

procedimentos e classificações para categorizar a força de trabalho nos padrões que 

conduzem as relações sociais. Deste modo, surge uma nova divisão de classe social, 

pautada na relação capital (grupo social que detém os meios de produção - 

burguesia); homem (sujeito que vende sua mão de obra em troca do capital/dinheiro 

para sobreviver – proletariado); e trabalho (força da mão de obra). Segundo 

Fernandes (2013),  

Na nova sociedade, em que a exploração do trabalhador é condição 
para geração de lucro e acúmulo de riquezas, todas as ferramentas 
necessárias à proliferação do capital são exploradas: a mão de obra 
de mulheres, crianças e, pela primeira vez, pessoas com deficiência 
passam a ser fonte de acumulação de riqueza. (FERNANDES, 2013, 
p. 42). 

 Dessa forma, ao se tornar natural a relação capital-homem-trabalho, a 

sociedade capitalista livra os sujeitos da escravidão, no entanto, estes sujeitos, por 

não terem condições de proverem sua própria existência, são obrigados a vender a 

sua mão de obra para manterem sua sobrevivência. Como as pessoas com deficiência 

não adequavam à essa nova dinâmica social produtiva, sendo considerados pela 

sociedade como incapazes de produzirem, permaneciam excluídos e condenados ao 

preconceito e a marginalização. 

Guhur (1994 apud FERNANDES, 2013, p. 44) afirma ainda que  

É preciso destacar que esse movimento que retirava da sociedade os 
indivíduos que não se ajustavam às condições impostas pelo novo 
mundo do comércio e da produção, se estendeu também a uma outra 
categoria de homens – a dos loucos, incapazes, idiotas e deficientes 
mentais – categoria que, vivendo até então diluída no fundo comum 
da sociedade feudal, passa a ser particularizada como uma carga e 
uma ameaça, pois, por não poderem trabalhar em virtude de 
deficiências e incapacidades “naturais”, tais indivíduos retiravam da 
riqueza seus verdadeiros usos: o trabalho, a terra, o capital. 
(FERNANDES, 2013, p. 44). 

A partir dessas mudanças sociais e econômicas, voltadas para a produção e o 

capital, são criados os primeiros espaços assistenciais para a educação das pessoas 

com deficiência, porém o principal objetivo de tais instituições, além do 

assistencialismo, era ‘treinar’ as pessoas com deficiência para a produção industrial. 

Fernandes (2013), assevera ainda que as instituições, além de alimentar e abrigar as 
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pessoas com deficiência, cumprindo o papel de asilo, oferecia a instrução básica de 

leitura, escrita e cálculos, em formato de oficinas de produção, uma vez que as 

pessoas com deficiência se constituíam em mão de obra barata no processo inicial de 

produção industrial. 

Deste modo, surgem os primeiros indícios de formação educacional das 

pessoas com deficiência, através da Educação Especial.  Segundo Bueno (1993), até 

a década de 1950, os registros eram apenas na educação de Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais – ANEE (nome dado às pessoas que 

apresentavam alguma limitação ou deficiência física, mental ou sensorial). Ainda, 

eram insignificantes os relatos sobre a Educação Especial. Somente a partir da 

década de 1970, nos países europeus, inicia-se uma ampliação no sistema 

educacional, multiplicando as instituições públicas e privadas para o atendimento das 

pessoas com deficiência, com a criação das classes especiais, ampliando assim a 

Educação Especial, através da criação de órgãos normativos nas instâncias federais 

e estaduais. Esse movimento fez com que observassem a organização dos serviços 

de educação especial, responsabilizando-se e garantindo o direito das pessoas com 

deficiência ou com alguma necessidade educacional especial – NEE, um processo 

formativo e educativo adaptado às suas necessidades individuais específicas. Porém, 

para Jannuzzi (1985),  

A criação dessas primeiras instituições especializadas (...) não 
passaram de umas poucas iniciativas isoladas, as quais abrangeram 
os mais lesados, os que se distinguiam, se distanciavam ou pelo 
aspecto social ou pelo comportamento divergente. Os que não o eram 
assim a “olho nu” estariam incorporados às tarefas sociais mais 
simples. Numa sociedade rural desescolarizada” (JANNUZZI, 1985, p. 
28). 

Assim, o surgimento dessas instituições marca fatores preponderantes no 

contexto histórico, sendo ele a filantropia e o assistencialismo. A maioria destas 

instituições estavam ligadas às ordens religiosas e voltadas para o atendimento das 

classes sociais mais baixas, o que lhes concedia um caráter filantrópico e 

assistencialista, contribuindo para que o atendimento às pessoas com deficiência 

permanecesse relacionados à caridade, impedindo assim, que suas necessidades, 

direitos e deveres fossem incorporados aos direitos da cidadania.  

Sobre a criação de instituições de Educação Especial, Jannuzzi (1992) 

colabora que,  
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Se de um lado ajudou a firmar a “situação”, segregando o excepcional, 
tornando mais produtivo o ensino nas classes comuns às camadas 
mais favorecidas, sem a “turbulência”, a “amoralidade”, os de “difícil 
aprendizagem”, etc., de outro lado e pela primeira vez possibilitou o 
acesso ao ensino público, gratuito também, de crianças com alguns 
prejuízos orgânicos (JANNUZZI, 1992, p. 92). 

Desse modo, foi dada a oportunidade às crianças sem graves lesões ou 

deficiência, mas que apresentavam dificuldades ou distúrbios de aprendizagem como 

hiperatividade, dispersão, déficit de atenção, problemas emocionais, dentre outros a 

possibilidade de frequentar a escola. Dessa forma, o ensino regular (comum), previsto 

para atender as pessoas sem deficiência, ficou isenta da importuna presença de 

pessoas com deficiência, em especial, com deficiência mental nas salas de aula. De 

acordo com os preceitos sociais da época, a presença de pessoas com deficiência 

nos ambientes educacionais comuns atrapalharia o rendimento escolar dos outros 

alunos.  

Assim, observa-se que, apesar dos movimentos sociais da época lutarem e 

defenderem a diminuição das desigualdades sociais, os ideários políticos e sociais 

que influenciaram a Educação Especial contribuíram para a continuidade da exclusão 

das pessoas com deficiência nas escolas comuns.  Dessa forma, ao ressaltar as 

diferenças individuais, a partir das diferenças física, mental, sensorial, dentre outras, 

evidencia-se a necessidade desses sujeitos receberem um ensino adequado e 

‘especializado’, por não conseguirem acompanhar os demais alunos e cumprir com 

as exigências da escola comum, justificando assim, sua segregação em classes ou 

escolas especiais – Educação Especial. Segundo as definições do Aranha (2005),  

Considerando que o paradigma tradicional de institucionalização tinha 
demonstrado seu fracasso na busca de restauração de funcionamento 
normal do indivíduo no contexto das relações interpessoais, na sua 
integração na sociedade e na sua produtividade no trabalho. Iniciou-
se, no mundo ocidental, o movimento pela desinstitucionalização, 
baseado na ideologia da normalização, que defendia a necessidade 
de introduzir a pessoa com necessidades educacionais especiais na 
sociedade, procurando ajudá-lo a adquirir as condições dos padrões 
da vida cotidiana, no nível mais próximo possível do normal. 
(ARANHA, 2005, p.17-18).  

Partindo desta visão, o primeiro momento da desinstitucionalização parte da 

lógica da normalização das pessoas com deficiência, tornando-as capazes de se 

integrar e, só então, participar da vida como ela estava estruturada. 

Os avanços referentes ao atendimento das pessoas com deficiência, mesmos 

marcados por luta, preconceito, discriminação e marginalização, continuam 
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ocorrendo, ainda que de forma tímida, lenta, sofrida e obrigatória. Nesta época, 

iniciaram fortes movimentos sociais, formados por pais, amigos e familiares das 

pessoas com deficiência, que se espalharam pelo mundo, lutando e reivindicando o 

direito das pessoas com deficiências, nomeado de ‘excepcionais ou especiais’ nas 

escolas comuns que, naquele contexto, eram chamadas de escolas regulares, para 

estudar com crianças e jovens sem deficiência, consideradas ‘normais’.  Tais 

movimentos resultaram na criação da Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE. Esses movimentos de integração social dos indivíduos que 

apresentavam alguma deficiência, visavam integrar tais sujeitos em ambientes 

escolares, com atendimentos o mais próximo possível daqueles oferecidos às 

pessoas sem deficiência.  

Nesse período, os movimentos de lutas sociais buscam fortalecer a Educação 

Especial como instituição, visando o processo de integração da pessoa com 

deficiência. Segundo Fernandes (2013), a integração é a terminologia utilizada pela 

literatura especializada que caracteriza os movimentos iniciais de luta e defesa de 

direitos das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais 

específicas de terem acesso nos diferentes espaços sociais, como educação, saúde, 

lazer e esporte. Para tanto, observa-se avanços em relação ao período de 

segregação, instaurando-se uma nova fase no atendimento às pessoas com 

deficiência: a integração.  

Nota-se que a partir das mudanças e práticas sociais, é possível identificar 

modificações e reflexões no âmbito público e político, conforme mencionado na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, promulgada em 20 de dezembro 

de 1961 – Lei nº 4.024/61). A LDBEN faz uma das primeiras menções à educação das 

pessoas com deficiência, até então denominadas de excepcionais, conforme Art. 88, 

“A educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema 

geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade”.   

Enquanto que, no advento dos anos setenta, os países desenvolvidos 

promoviam amplas discussões e questionamentos sobre a integração das pessoas 

com deficiência nos diversos ambientes sociais, no Brasil acontecia a 

institucionalização da Educação Especial em termos de planejamento de políticas 

públicas, com a criação do Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, em 

1973; primeiro órgão federal de política específica para o ensino das pessoas com 
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deficiência. De acordo com Mazzotta (1996, p. 55), a finalidade do CENESP era 

“promover, em todo território nacional, a expansão e melhoria do atendimento aos 

excepcionais” (nome dado às pessoas com deficiência nesta época). Posteriormente 

o CENESP passou a ser chamada de Secretaria da Educação Especial – SEESP e 

tinha por objetivo proporcionar oportunidades de educação às pessoas com 

deficiência, propondo estratégias para a implementação da Educação Especial.  

É importante ressaltar que, nesse período histórico, há uma somatória de ações 

envolvendo a educação das pessoas com deficiência, desde a pré-escola ao nível 

superior, conforme pode observado no Art. 2º, do decreto nº 72.425, publicado em 03 

de julho de 1973,  

Art. 2º. O CENESP atuará de forma a proporcionar oportunidades de 
educação, propondo e implementando estratégias decorrentes dos 
princípios doutrinários e políticos, que orientam a Educação Especial 
no período pré-escolar, nos ensinos de 1º e 2º graus, superior e 
supletivo, para os deficientes da visão, audição, mentais, físicos, 
educandos com problemas de conduta para os que possuam 
deficiências múltiplas e os superdotados, visando sua participação 
progressiva na comunidade. (BRASIL, 1973, p. 01). 

Nessa mesma linha de reconhecimento do poder público em relação aos 

direitos sociais das pessoas com deficiência, com os movimentos de lutas sociais e 

políticas, na esperança de que um órgão nacional conseguisse melhorias e integração 

social das pessoas com deficiência, foi criado a Coordenação Nacional para a 

Integração da Pessoa com Deficiência – CORDE, em 1985. A CORDE ampliou os 

aspectos previstos pelo CENESP, oportunizando a participação das pessoas com 

deficiência em suas decisões, colaborando com a divulgação de orientações que 

viabilizassem a integração social do deficiente, apontando os principais motivos que 

dificultavam tal integração.  

Segundo Fernandes (2013), a incorporação da luta e discurso da integração 

pela sociedade resultou em  

uma configuração da educação especial como uma área voltada à 
prestação de serviços nos campos da reabilitação e da educação 
terapêutica, fomentando a formação de equipes especializadas, 
integradas por professores e profissionais da saúde para apoio aos 
alunos que migrassem para o contexto regular. (FERNANDES, 2013, 
p. 69). 

A ideia era que o paradigma da integração tornasse possível a mobilidade e 

capacidade dos alunos em tempo de escolarização, respeitando critério de que os 

serviços exclusivos a alunos com deficiência, como escolas ou classes especiais e 
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centros de reabilitação, seriam indicados e de direitos somente aos alunos com 

deficiência graves e severas. Os alunos com deficiências leves deveriam matricular-

se nas escolas comuns, em especial, com apoio complementar realizado pela 

Educação Especial. Com isso, com a integração escolar das pessoas com deficiência 

nas escolas comuns tinha como objetivo acabar com a prática da exclusão a que eram 

submetidos e favorecer a interação social, educacional, cultural entre alunos com e 

sem deficiência. Neste sentido, Sassaki (1997), considera que 

A ideia de integração surgiu para derrubar a prática de exclusão social 
a que foram submetidas às pessoas deficientes por vários séculos. A 
exclusão ocorria em seu sentido total, ou seja, as pessoas portadoras 
de deficiências eram excluídas da sociedade para qualquer atividade 
porque antigamente elas eram consideradas inválidas, sem utilidade 
para a sociedade e incapazes para trabalhar, características estas 
atribuídas indistintamente a todos que tivessem alguma deficiência. 
(SASSAKI, 1997, p. 30-31). 

Os processos de exclusão e segregação das pessoas com deficiência deram 

lugar ao conceito e às concepções de integração parcial ou temporal das pessoas 

com deficiência em instituições ou classes especiais, instituições ou escolas. Ainda 

sob a perspectiva da integração, os movimentos sociais iniciaram a inserção das 

pessoas com deficiência nos sistemas sociais de direito como a educação, o trabalho, 

a família e o lazer. Essa abordagem teve como fator fundamental a elaboração do 

princípio da normalização. (SASSAKI, 1997). Esse princípio de normalidade defendia 

a ideia de possibilitar todas as pessoas com deficiência as condições de vida o mais 

próximo ao normal possível, assemelhando-se a todas as pessoas da sociedade.  

O conceito de normalização foi defendido pela Política Nacional de Educação 

Especial (1994) como 

Princípio que representa a base filosófico-ideológica da integração. 
Não se trata de normalizar as pessoas, mas sim o contexto em que se 
desenvolvem, ou seja, oferecer, aos portadores de necessidades 
especiais, modos e condições de vida diária o mais semelhante 
possível às formas e condições de vida do resto da sociedade 
(BRASIL, 1994, p. 22). 

Ressalta-se que o princípio da normalização não se constitui especificamente 

no quesito da educação ou escolar, mas compreende também os aspectos da vida 

em geral, como a família, educação, lazer, trabalho, formação profissional, política, 

cultural, segurança social, entre outros. Seguindo essa premissa, Stobaus e Mosquera 

(2004), colabora que  

A normalização constitui uma crença ético-filosófica que reforça a idéia 
de que todos os indivíduos, mesmo os que são portadores de 
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deficiências, dificuldades, disfunções ou outras condições 
desfavoráveis, devem ser integrados num envolvimento ecológico e 
educacional, o mais próximo possível do normal, favorecendo a 
eqüidade do acesso a oportunidades educacionais adequadas e 
funcionais (STOBAUS E MOSQUERA, 2004, p. 51). 

Seguindo este princípio, as pessoas com deficiência devem ser educadas em 

um ambiente o mais natural possível, sendo oferecido a elas recursos materiais, 

pedagógicos, profissionais e ambientais o mais adequado possível, de forma a 

atender as necessidades educacionais específicas de cada aluno, evitando assim, a 

exclusão e segregação destas pessoas.  

Nessa mesma linda de pensamento, a Educação Inclusiva deveria ser vista 

como norma, e não como exceção, uma vez que seu intuito básico é promover a 

realização escolar dos que dela necessitam, tanto para se desenvolverem no mundo 

acadêmico, quanto para se adaptarem a uma sociedade cada vez mais complexa e 

carregada de padrões sociais estabelecidos.  

Ao longo desse contexto histórico, ocorrido durante a década de 1970, a 

integração se constituiu em um princípio e uma modalidade de atendimento específico 

da Educação Especial, organizando-se de acordo com as diferentes habilidades e 

capacidades dos alunos com deficiências atendidos. Dessa forma, os alunos com 

deficiências leves, como dificuldade de aprendizagem, distúrbio de comportamento, 

deficiência mental (intelectual) leve, entre outras eram conduzidos para as classes 

comuns, podendo ser encaminhados e atendidos nas classes especiais, onde 

recebiam atendimento pedagógico especializado. Já os alunos com deficiências 

graves e severas, como deficiência múltiplas e outras, eram encaminhadas para as 

escolas especiais.  

Através deste modelo educacional – integração – acreditava-se que o aluno 

com deficiência, através do atendimento na Educação Especial, se tornasse 

competente e autônomo o suficiente para acompanhar os demais alunos no ensino 

comum. Nesse sentido, o ambiente educacional não considera as diferenças 

individuais, sociais, culturais e limitações recorrente da deficiência dos alunos, 

transferindo para eles a responsabilidade de se adaptarem ao modelo escolar comum, 

sem questionar a estrutura e o funcionamento das instituições educacionais.  

Ao assumir essa postura e posicionamento, é possível perceber um esforço 

parcial pela integração social, ou seja, um esforço único das pessoas com deficiência, 

seus familiares e instituições militantes pelos direitos das pessoas com deficiência. 
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Segundo Sassaki (1997), a integração social consiste no esforço de inserir na 

sociedade pessoas que apresentam deficiências que alcançaram certo nível de 

capacidade compatível com os padrões sociais existentes. Sassaki (2005) reforça 

ainda que,  

a integração constitui um esforço unilateral tão somente da pessoa 
com deficiência e seus aliados (a família, a instituição especializada e 
algumas pessoas da comunidade que abracem a causa da inserção 
social) [...] sempre procurou diminuir a diferença da pessoa com 
deficiência em relação à maioria da população, por meio da 
reabilitação, da educação especial e até de cirurgias, pois ela partia 
do pressuposto de que as diferenças constituem um obstáculo, um 
transtorno que se interpõe à aceitação social.(SASSAKI, 2005, p. 21-
22). 

Nessa perspectiva, o autor afirma que, mesmo que o processo de integração 

tenha como intensão promover a socialização das pessoas com deficiência, nos 

ambientes educacionais e sociais, não deixa de ter um caráter segregador, atribuindo 

toda a responsabilidade e compromisso de integração nas pessoas com deficiência e 

não na sociedade ou nos espaços como um todo.  

Carvalho (2000) corrobora que na integração, pressupõe-se que ocorra 

relações entre pessoas com e sem deficiências e essas relações estimulem a 

solidariedade, o companheirismo, em detrimento da piedade, da caridade, de modo a 

integrá-las e inseri-las nos convívios sociais, em diversos espaços, mesmo que de 

forma gradativa.  

Diante as concepções e princípios da integração das pessoas com deficiência, 

Mantoan (2003) argumenta que, embora a integração oportunizou a inserção do aluno 

com deficiência no ambiente escolar comum, há relatos que comprovam que estes 

alunos se redirecionam para a Educação Especial. Dificilmente os alunos que estão 

nas classes ou educação especiais, ou mesmo nos ambientes mais segregados 

retornam para os ambientes comuns, menos segregados, ingressando e 

permanecendo exclusivamente nas salas comuns. Segundo a autora, diante disto, a 

integração trata-se de uma inserção parcial das pessoas com deficiência, uma vez 

que sempre haverá serviços e espaços segregados para alguns e de integração, 

comuns para outros. Destaca ainda que, na integração, a diferenciação enfatiza a 

acomodação dos sistemas educativos, afirmando que não é de responsabilidade da 

escola nenhuma mudança ou modificação na sua estrutura ou mesmo nas práticas 

pedagógicas escolares, uma vez que as habilidades e aptidões individuais de cada 

aluno são o que determinará seu processo de ensino e aprendizagem, sua capacidade 
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de se desenvolver e de se adaptar às normas e exigências da escola. De acordo com 

Mantoan (2003), 

nas situações de integração escolar, nem todos os alunos com 
deficiência cabem nas turmas de ensino regular, pois há uma seleção 
prévia dos que estão aptos à inserção. Para esses casos, são 
indicados: a individualização dos programas escolares, currículos 
adaptados, avaliações especiais, redução dos objetivos educacionais 
para compensar as dificuldades de aprender. Em suma: a escola não 
muda como um todo, mas os alunos têm de mudar para se adaptarem 
às suas exigências. (MANTOAN, 2003, p. 23). 

Nessa perspectiva, o que estabelecerá a escolha para ingresso ou 

permanência das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais 

específicas no ambiente escolar comum ou especial seriam as condições específicas 

de cada indivíduo, seus limites e superações impostos pela deficiência.  

Entretanto, não é possível negar que os movimentos de lutas pela integração 

social, educacional, cultural e outras das pessoas com deficiência representa um 

avanço social significativo, uma vez que oportunizou, mesmo que de forma tênue, a 

inserção desses sujeitos na sociedade de forma sistematizada, em relação às 

concepções sobre as pessoas com deficiência em épocas de exclusão e segregação.  

Vale ressaltar que, se por um lado, o princípio de integração serviu de críticas 

para muitos estudiosos como sendo inviável para uma sociedade onde prevalece a 

desigualdade, por outro, é incontestável e produtivo os subsídios proporcionados por 

este princípio às pessoas com deficiência e a inserção das discussões e reflexões 

sobre a necessidade educacional desses sujeitos, bem como a necessidade de 

considerar os direitos de todos, surgindo com isso, políticas públicas educacionais 

para regulamentação desse processo. É importante destacar que os princípios da 

integração nortearam as propostas de definição das políticas públicas da educação 

especial, em torno dos anos de 1980. 

 A partir das primeiras iniciativas de integração das pessoas com 

deficiências físicas, intelectuais e sensoriais nas escolas comuns, houve a 

necessidade de delinear e estruturar o contexto educativo que separava a Educação 

Especial (voltada para alunos com deficiência) da escola comum (prevista para alunos 

sem deficiência). De acordo com Fernandes (2013),  

se, por um lado, essa aproximação permitiu desmistificar atitudes 
preconceituosas em relação às deficiências e às formas de aprender 
desses alunos, por outro, explicitou-se o abismo teórico-metodológico 
entre o comum e o especial, reforçando o lugar de subsistema paralelo 
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e distanciado ocupado pela educação especial.  (FERNANDES, 2013, 
p. 75). 

De acordo com a autora, sob a perspectiva da integração, houve a necessidade 

de se ofertar o Atendimento Educacional Especializado – AEE às pessoas com 

deficiência, reforçando assim a necessidade da especialidade para o atendimento, 

tanto dos profissionais da saúde como da educação, marcando a Educação Especial 

com caráter de prestação de serviços e não de formação educacional.  

Com isso, consolidou-se a compreensão da Educação Especial como um 

sistema, embora educacional, estava paralelo e hierarquicamente submisso ao ensino 

comum. Diante o exposto, compreende-se que se as pessoas com deficiência não 

apresentassem condições acadêmicas de ensino e aprendizagem, ou seja, de 

desenvolver e acompanhar os processos metodológicos, atingir os objetivos expostos, 

aprender os conteúdos e corresponder as avaliações propostas pelo ensino comum, 

este aluno seria encaminhado para receber o AEE, em espaços segregados, onde o 

planejamento e a programação eram voltados para minimizar as dificuldades, 

oportunizar o ensino e aprendizagem e, se possível, possibilitar o (re)ingresso  desse 

aluno ao ensino comum.  

O grave problema nesse modelo de educação proposto pela integração é que, 

segundo Costa (2012, p. 100-101), “a escola não assume o seu papel, culpando e 

isolando os estudantes e integrando apenas aqueles que não constituem ameaças e 

desafios a sua competência. ” Consequentemente, todo o compromisso e obrigação 

de se desenvolver fica a cargo do aluno e somente a ele dependerá o seu sucesso ou 

o seu fracasso escolar; dessa forma, a escola fica isenta da responsabilidade pelo 

insucesso, pelo fracasso, pela inserção social e outras atribuições do sistema 

educacional. 

A partir das afirmações, é necessário compreender os pressupostos nos quais 

centram o referido modelo de educação. Para Mantoan (2006) 

Nas situações de integração escolar, nem todos os alunos com 
deficiência cabem nas turmas de ensino regular, pois há uma seleção 
prévia dos que estão aptos à inserção. Para esses casos, são 
indicados: individualização dos programas escolares, currículos 
adaptados, avaliações especiais, redução dos objetivos educacionais 
para compensar as dificuldades de aprender. Em uma palavra, a 
escola não muda como um todo, mas os alunos têm de mudar para se 
adaptar às suas exigências. (MANTOAN, 2006, p. 195). 

Apesar do modelo de integração ter como intenção minimizar com o processo 

de exclusão, segregação e marginalização das pessoas com deficiência, este 
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mostrou-se ineficiente, desordenado, pois não havia a preocupação se estes 

indivíduos tinham ou não condições para se desenvolver e se integrar socialmente, 

além de não contribuir para a emancipação das pessoas com deficiência. Segundo 

Costa (2012, p. 101-102) “o modelo de integração proposto pelas instituições que 

estão à frente da Educação não se preocupava em formar cidadãos, garantir a eles 

cidadania plena, enfim, contribuir para que as pessoas com deficiência pudessem lutar 

por sua independência.” Diante da contradição da integração/exclusão, as pessoas 

com deficiência ao invés de serem beneficiadas pelo modelo educacional, passaram 

por situações de sofrimento, discriminação, preconceito, sendo inferiorizados, na 

maioria das vezes, tidos como incapazes, inválidos e sem utilidade social. Tais 

concepções assertivas podem ser confirmadas através da fala de Caiado (2003), 

citado por Costa (2012, p. 102),  

[...] no imaginário social, a pessoa deficiente é incapaz. Mesmo 
qualificada, ela precisa desmistificar um rótulo secular de 
incapacidade. Goffmam (1998, p. 43º afirma que mesmo quando 
“o estigmatizado consegue atravessar seus anos de escola 
ainda com algumas ilusões [...] a procura de trabalho o colocará, 
amiúde, frente ao momento da verdade”. Que verdade? A 
verdade que revela o preconceito social existente e que 
questiona seu potencial. A verdade que lhe diz que para 
competir no mercado de trabalho ele tem mais barreiras que os 
demais, pois precisa provas sua capacidade, já que traz uma 
marca que socialmente o revela incapaz. (COSTA, 2012, p. 102). 

O modelo educacional proposto pelo paradigma da integração, apesar de 

apresentar alguns avanços em relação a épocas anteriores, não foi eficaz, pois não 

conseguiu promover uma educação para todos. Pelo contrário, continuou contribuindo 

para a segregação e discriminação das pessoas com deficiência em classes ou 

instituições especiais.  

A partir das mudanças ocorridas em relação ao atendimento às pessoas com 

deficiência, novas ideias, novas concepções e novas diretrizes foram surgindo na 

intenção de melhorar as condições sociais dessas pessoas. O conceito de integração 

passa a ser considerado por muitos estudiosos da área da Educação Especial como 

obsoleto, ultrapassado e sem fins de aplicabilidade; e um novo olhar, um novo modelo 

de atendimento às pessoas com deficiência surge: a então chamada inclusão. 

Ao analisar os conceitos dos termos integração e inclusão, aparentemente se 

tem um mesmo significado, pois ambos dão conta de uma dimensão física, de estar 

no mesmo espaço que o outro e de uma dimensão vivida na relação com o outro 
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(integração/inclusão). Porém, a distinção entre estes termos está nas concepções, 

nos sujeitos e nas práticas sociais e não na pertença física nos espaços sociais ou 

educacionais; com o passar dos tempos e de seus usos, estes termos foram 

recebendo novos significados, novas compreensões, em especial o termo inclusão, 

pois está sustentado no princípio da educação para todos. Dessa forma, o termo 

inclusão passa a abarcar as relações interpessoais, além do estar juntos, a partir de 

uma dimensão relacional.  

Em relação ao período histórico que surgiu o movimento pela inclusão das 

pessoas com deficiência, em especial, na educação, não foi possível definir com 

precisão, a partir das bibliografias consultadas, o tempo exato que iniciou o movimento 

pela inclusão, porém percebe-se que este teve como pioneiros na implantação os 

países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Espanha e Itália, expandindo-

se para vários outros países da Europa.  

No entanto, no Brasil, somente a partir da década de 1990, iniciaram-se as 

discussões e reflexões sobre o novo modelo de atendimento às pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas nos ambientes 

escolares, denominado de inclusão escolar. A proposta deste novo modelo surge para 

combater o processo de integração, provocando controvérsias e discussões no meio 

social e educacional.  Assim, a inclusão tem sido potencializada visando, entre outras 

conquistas, minimizar ou erradicar os prejuízos e as inúmeras exclusões e 

segregações geradas pelas práticas que exploraram, discriminaram e marginalizaram 

segmentos e ou grupos ao longo da história. 

Tais práticas envolve todos as pessoas que sofreram, em tempos e espaços 

distintos, exclusão, isto é, todos aqueles que ao serem discriminados por distintas 

razões, seja econômica, social, de gênero, etnia, deficiências física, intelectual, 

sensorial e outras, deixaram de ser escutados e devidamente contemplados do lugar 

e espaço que vivenciam e enunciam suas verdades e, em especial, suas 

necessidades; ainda foram negados, silenciados e marcados historicamente pela 

exclusão, discriminação e segregação de forma negativa. 

Conforme Menezes (2001), citado por Lopes e Fabris (2016), em consequência 

de inúmeras transformações e revoluções históricas surgidas no decorrer dos tempos, 

nos mais diversos países, é possível perceber a necessidade de uma sociedade mais 

democrática, predominando o direito de igualdade, dentro deles o direito de todos à 
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educação, como uma condição de atingir o progresso. Dessa forma, a escola passou 

a ser um espaço útil para o Estado, pois necessitava disciplinar a população para 

manter sob controle todos os indivíduos e segmentos sociais que pudessem ameaçar 

a ordem. As autoras contribuem ainda que nos séculos XIX e XX,  

se desenvolve um modo de vida cuja implementação exige o 
fortalecimento da escola como uma das instituições capazes de 
educar os indivíduos para a racionalidade, para o exercício de 
consciência de si mesmo e para a autocondução e o autogoverno. 
(LOPES e FABRIS, 2016, p. 33-34). 

Desse modo, entende-se que cabe à escola produzir os sujeitos capazes de 

integrar a sociedade de sua época e investir em si próprios, demarcada pelo princípio 

da educação para todos.  

As referidas discussões trazem a compreensão que as pessoas com deficiência 

fazem parte de ‘todos’ os sujeitos que possuem os mesmos direitos e deveres sociais 

e educacionais; e que a escola como espaço de formação social e educacional, 

responsável pela formação humana do sujeito é um espaço de direito de todos, assim 

é um espaço de direito também das pessoas com deficiência. Para tanto, a escola 

deve criar formas de ensino capazes conduzir os indivíduos a conquistar a 

independência, ensinar a tomada de decisões. Assim, a escola é a instituição 

fundamental encarregada de fazer a mediação entre o sujeito e aquilo que ele deve 

conhecer a ser. (LOPES e FABRIS, 2016, p. 36). 

A partir do pressuposto que todos têm direito à educação, no paradigma da 

integração as pessoas com deficiência passam a usufruir desse direito, porém para 

serem inseridas na escola comum, devem apresentar condições favoráveis para isso, 

ou no mínimo, devem estar em condições de corresponder às exigências da escola. 

Já no paradigma da inclusão, vista pela perspectiva da Educação Especial, tem como 

proposta a inserção dos alunos com deficiência ou necessidades educacionais 

específicas no ensino comum. Aparentemente, as intenções tanto da integração, 

como da inclusão é o de inserir as pessoas com deficiência na escola comum.  

Tal posicionamento sobre a integração é criticado por Chacon (1995), citado 

por COSTA (2012) ao pontuar que 

O que chama a atenção nesse tipo de definição é a maneira como o 
deficiente é tratado: como uma parte não integrante e que precisa ser 
integrada. Ora, todas as pessoas são parte integrante de um sistema 
numa determinada cultura e, enquanto tais assumem alguns papéis 
que a sociedade a princípio determina que, no decorrer de seu 
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desenvolvimento como um todo, pode ser modificado, assim como 
podem modificar o papel do outro. (COSTA, 2012, p. 100). 

Nesse sentido, segundo Bueno (1999), no paradigma da integração a escola é 

quem dita as regras e o modelo ao qual os alunos devem seguir; enquanto na 

perspectiva da inclusão, espera-se o reconhecimento da existência de inúmeras 

diferenças entre as pessoas com ou sem deficiência, sejam elas: pessoais, físicas, 

sociais, culturais, linguísticas, entre outras. Assim, a partir do reconhecimento que 

essas diferenças existem e para a garantia que elas sejam respeitadas, aprendendo 

a viver e conviver com a diversidade, percebe-se a necessidade de mudanças no 

sistema educacional, desde as políticas públicas educacionais, na formação de 

professores, na gestão e organização escolar, nas práticas pedagógicas e outras, 

sendo indispensável uma nova concepção de escola, de aluno, de ensinar e de 

aprender. Dessa forma, o princípio da inclusão ganha expressivo espaço e esmaece 

a integração, porém requer uma transformação significativa em todo o ambiente 

escolar, pois é de responsabilidade da escola prover o atendimento de todos que dele 

necessitam e fazem parte do processo escolar, e não somente àqueles que possuem 

deficiência ou apresentam alguma necessidade educacional específica; bem como 

reivindica que a escola se adapte às condições do aluno, e não vice-versa, como 

acontecia no princípio da integração.  

A partir do exposto, a efetivação do modelo educacional inclusivo não será uma 

tarefa fácil, nem tão pouco garantida por meio de legislações e regulamentações que 

obriguem e determinem o cumprimento dos direitos e deveres educacionais das 

pessoas com deficiência. A presença e permanência das pessoas com deficiência no 

ambiente educacional comum não é garantia de inclusão, mas sim que a escola se 

organize e esteja preparada para receber, atender e promover com qualidade todos 

os alunos, independentemente de suas especificidades ou características individuais, 

sem discriminação ou restrição. Dessa forma, Bueno (1999) afirma que  

Não podemos deixar de considerar que a implementação da educação 
inclusiva demanda, por um lado, ousadia e coragem, mas, por outro, 
prudência e sensatez, quer seja na ação educativa concreta (de 
acesso e permanência qualificada, de organização escolar e do 
trabalho pedagógico e da ação docente) ou nos estudos e 
investigações que procurem descrever, explicar, equacionar, criticar e 
propor alternativas para a educação especial. (BUENO, 1999, p. 9). 

Desse modo, o conceito e as concepções de inclusão amplia sua abrangência 

e faz menção não só aos alunos com deficiência ou com necessidades educacionais 
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específicas, mas sim, abrange e referencia todos os alunos pertencentes à escola. A 

autora Sánches (2005), destaca que todas as escolas devem estar preparadas para 

acolher, desenvolver e educar todos os alunos, sem distinção. A autora reforça ainda 

que a diversidade, aliada aos direitos à aprendizagem e à participação de todos nos 

mais diversos processos sociais, culturais e educacionais, é enfatizada como um valor 

educativo essencial para a transformação das escolas e de quem faz parte delas. 

Segundo Sánches (2005),  

Esta forma de entender a inclusão reivindica a noção de pertencer, 
uma vez que considera a escola como uma comunidade acolhedora 
em que participam todas as crianças. [...] De igual forma, cuida para 
que ninguém seja excluído por suas necessidades especiais, ou por 
pertencer a grupos étnicos ou linguísticos minoritários, por não ir 
frequentemente a aula, e, finalmente, ocupa-se dos alunos em 
qualquer situação de risco. (SÀNCHES, 2005, p 13). 

Nesse sentido, o foco do processo da inclusão repousa na ação receptiva e 

acolhedora a ser desenvolvida pela sociedade e a comunidade escolar para garantir 

que pessoas com deficiência e outros grupos discriminados e marginalizados sintam-

se não apenas integrados, mas plenamente inseridos e incluídos nos processos 

sociais, culturais, econômicos e, em especial, nos processos educativos, resgatando 

todos as pessoas potencialmente excluídas, partindo do entendimento que a  

diversidade na escola é um fator intensificador que estimula a aprendizagem tanto 

educativa, relacional, social e humana, ou seja, potencializa as pessoas envolvidas 

neste processo em todos os aspectos de formação humana, bem como transforma os 

valores educativos das escolas. 

A partir desse olhar, para Ferreira e Guimarães (2003), o processo de inclusão 

avança ao projetar as pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas como protagonistas que desafiam as instituições escolares 

a inovar suas concepções, suas práticas pedagógicas e suas ações diante  os 

processos inerentes ao ensino e aprendizagem desses alunos, uma vez que, no 

processo de integração, permitia-se uma exclusão velada desses sujeitos ao forçar 

suas adaptações e desenvolvimentos ao mesmo ritmo, tempo, estilo e condições dos 

alunos sem deficiência.  

Nessa perspectiva, a escola tem que se adequar aos alunos com deficiência e 

com outras necessidades educacionais específicas, para assim proporcionar uma 

escolarização de qualidade a todos as pessoas. Dessa forma, “as práticas 

pedagógicas em uma escola inclusiva precisam refletir uma abordagem mais 
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diversificada, flexível e colaborativa do que em uma escola tradicional. ” (PACHECO, 

2007, p. 15).  

Goffredo (1999, p. 31) colabora ainda que diante do paradigma da inclusão, “a 

escola deve ser definida como uma instituição social que tem por obrigação atender 

todas as crianças sem exceção. A escola deve ser aberta, pluralista, democrática e 

de qualidade”. Logo, entende-se que as portas de todas as escolas devem estar 

abertas e prontas para receber toda e qualquer pessoa que nelas queira estudar.  

Ainda sob essa concepção, Sassaki (1998) retrata a educação inclusiva como 

um processo que ocorre em escolas de qualquer nível preparadas 
para propiciar um ensino de qualidade a todos os alunos 
independentemente de seus atributos pessoais, inteligências, estilos 
de aprendizagem e necessidades comuns ou especiais. A inclusão 
escolar é uma forma de inserção em que a escola comum tradicional 
é modificada para ser capaz de acolher qualquer aluno 
incondicionalmente e de propiciar-lhe uma educação de qualidade. Na 
inclusão, as pessoas com deficiência estudam na escola que 
frequentariam se não fossem deficientes. (SASSAKI, 1998, p. 8). 

Modificar o ensino tradicional na intenção de atender a todos, significa modificar 

não só a estrutura física da escola, mas investir na formação continuada dos docentes, 

prover adaptações e flexibilizações curriculares, investir em equipamentos e 

tecnologias assistivas, ajustar a uma nova realidade e, por fim, promover reflexões 

inclusivas em toda a comunidade escolar. Partindo dessa premissa, Luiza Silva 

(2006), contribui que 

Inclusão é uma tarefa complexa, que exige do educador múltiplos 
saberes da prática educativa, principalmente porque pressupõe o 
respeito às diferenças existentes entre educandos, 
independentemente de sua capacidade ou dificuldade, de sua origem 
socioeconômica ou cultural, em escolas e classes que se propõem a 
atender às necessidades individuais e coletivas dos mesmos. (SILVA, 
2006, p. 149). 

A inclusão escolar apesar de ser uma tarefa árdua e complexa, não é tarefa de 

responsabilidade apenas dos professores e alunos, mas sim de todos os envolvidos 

nos processos educativos. Ainda, a inclusão envolve a reestruturação das ações 

sociais, culturais, políticas e nas práticas pedagógicas e escolares que até então, se 

configuraram como seletistas, excludentes e conservadoras. Nesse aspecto, Mantoan 

(2003), ressalta que  

A inclusão é produto de uma educação plural, democrática e 
transgressora. Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de 
identidade institucional, que, por sua vez, abala a identidade dos 
professores e faz com que seja ressignificada a identidade do aluno. 
O aluno da escola inclusiva é outro sujeito, que não tem uma 
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identidade fixa em modelos ideais, permanentes, essenciais. 
(MANTOAN, 2003, p. 32). 

A partir desse entendimento, a inclusão exige e propõe transformações de 

concepções e paradigmas, propõe o fim do modelo singular de educação, sugere sua 

pluralidade, mexe com a estrutura dos educadores e, por fim, permite que os alunos 

construam sua própria identidade, nas relações sociais cotidianas, não 

necessariamente centrada em um modelo social padronizado, único e imutável. 

Porém, ainda nessa perspectiva, Denari (2008, p. 37), colabora que para muitos 

atores do cenário educativo, “a inclusão constitui um desafio dificilmente concretizado, 

por envolver custos de diversas naturezas e problemas associados à gestão 

institucional e ao desempenho profissional”. Denari afirma ainda que tais dificuldades 

“transformam-se em obstáculos ao desenvolvimento da inclusão escolar”, inibindo ou 

desanimando a criação de projetos de inclusão (DENARI, 2008, p. 37-38). Assim, as 

transformações são emergenciais e envolve todos os envolvidos no processo 

educativo, pois pressupõe-se que a inclusão de pessoas com deficiência e com outras 

necessidades educacionais específicas na escola comum é uma demanda social, 

relacionada aos direitos à educação, dentro todos os outros direitos sociais. 

 Dessa forma, é possível concluir que a Educação Inclusiva deve ser libertadora, 

humana e deve ter como fundamento primordial os princípios de igualdade e 

equidade. De acordo com Carvalho (2006), a educação inclusiva deve evidenciar por 

princípios como: 

Igualdade de oportunidades, respeito às necessidades individuais, 
melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem (respostas 
educativas das escolas), melhoria das condições de trabalho dos 
educadores, maior participação das famílias e da sociedade em geral, 
remoção de barreiras para a aprendizagem e para a participação... são 
outros princípios que devem ser seguidos para colocar-se em prática 
o que se concebe como sistemas educacionais inclusivos. 
(CARVALHO, 2006, p. 79). 

Frente ao complexo modelo de educação pautado na inclusão, entende-se que 

este modelo deve centrar-se nos princípios de igualdade de oportunidades, equidade, 

aceitação das diferenças individuais, na valorização do indivíduo, nas relações com a 

diversidade humana e pensar no outro, na possibilidade de conviver juntos, pensar no 

princípio da alteridade, da educação para todos. 

A educação inclusiva tem ampliado a participação de todos os estudantes, 

respondendo à diversidade e equidade no contexto escolar. Portanto, a inclusão 

consiste na reestruturação da cultura, das práticas e das políticas públicas 
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educacionais em uma abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e 

suas singularidades, tendo como objetivos o desenvolvimento, a realização pessoal e 

a inserção social de todos. Uma escola é inclusiva quando todos da equipe escolar – 

gestores, professores, secretaria, serviços gerais – participam ativamente desse 

projeto (RODRIGUES; MARANHE, 2010). 

Partindo desse pressuposto, Denari (2008) afirma que  

A Educação “na” e “para a” diversidade implica, antes, uma mudança 
epistemológica na qual a visão tradicional do conhecimento, da 
relação entre sujeito-objeto e a aprendizagem, seja (re) considerada, 
(re) significada. (DENARI, 2008, p. 42). 

Nesse sentido, entende-se que para a inclusão ter êxito, requer esforços que 

demandam de olhares e práticas diversificadas, questionando certos paradigmas 

relacionados com a forma de aceitar a deficiência e os processos de ensino e 

aprendizagem.  

A Educação Inclusiva, ao se apoiar nos princípios de igualdade e equiparação 

de oportunidades, equidade e alteridade, em especial, na educação, preservam o 

direito de que cada aluno, cada indivíduo tem seus interesses e características 

individuais e que necessitam ser atendidas no processo educacional, sendo 

respeitadas tais especificidades. Para isso, Carvalho (2004), afirma que a equidade 

assegura que nenhuma manifestação de dificuldades seja impedimento à 

aprendizagem do aluno, quando as diferenças individuais são sempre respeitadas.  

Para que a equidade possa ser cumprida e respeitada nos ambientes 

educacionais, é necessária uma mudança fundamental nos conceitos, nas definições 

e compreensões de igualdade de oportunidades e equidade educativa. É necessário 

repensar como são observadas e tratadas as diferenças entre os alunos, bem como 

as práticas pedagógicas e os processos organizacionais das escolas. Para isso, as 

instituições escolares devem criar ambientes de aprendizagem que fomentem a 

igualdade de oportunidade, a equidade e a alteridade, evitando assim a comparação, 

discriminação e marginalização daqueles que não conseguem acompanhar os 

processos impostos pela escola, com isso, é possível valorizar as diferenças e a 

diversidade de uma forma geral. A esse respeito, Denari (2008) corrobora que  

No caso de uma escola que se pretende inclusiva PARA TODOS, é 
primordial que exista uma cultura que valorize a diversidade e a 
considere como uma oportunidade para propor mudanças e reformas, 
a começar pelo projeto político-pedagógico, das práticas adotadas 
para os processos de ensino e aprendizagem, valorizando as 
diferenças individuais. (DENARI, 2008, p. 45). 
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A diversidade valorizada como um valor educativo, associada aos direitos de 

todos ao ensino e aprendizagem, é possível transformar as práticas pedagógicas, 

transformando assim as escolas e todos os envolvidos no processo educativo. Ainda 

sobre a diversidade, Sánchez (2005) ressalta que, a partir da valorização da 

diversidade, o conceito de inclusão é ampliado e referencia não só aos alunos com 

deficiência ou com alguma necessidade educacional especifica, mas abrange a todos 

os alunos das escolas, os quais devem estar preparados para acolhê-los e educa-los. 

Sánchez (2005), destaca ainda que  

Esta forma de entender a inclusão reivindica a noção de pertencer, 
uma vez que considera a escola como uma comunidade acolhedora 
em que participam todas as crianças. [...] De igual forma, cuida para 
que ninguém seja excluído por suas necessidades especiais, ou por 
pertencer a grupos étnicos ou linguísticos minoritários, por não ir 
frequentemente a aula, e, finalmente, ocupa-se dos alunos em 
qualquer situação de risco. (SÁNCHEZ 2005, p. 13).  

Partindo dessa compreensão, ao propor a transformação das escolas e de suas 

práticas pedagógicas por meio da educação inclusiva, é fundamental que as práticas 

de exclusão, discriminação, marginalização e preconceituosas, ou seja, toda e 

qualquer tipo de prática segregadora que perdurou e homogeneizou o atendimento 

das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas 

nos ambientes escolares comum, através de seus projetos educacionais seletistas e 

elitistas, sejam então superadas, se não findadas. Dessa forma, é primordial que as 

escolas construam e vivencie experiências com as diferenças, mas sem restrições ou 

diferenciações de qualquer natureza e sempre legitimando e valorizando todos os 

envolvidos no processo educativo como essenciais para a construção identitária, tanto 

individual, coletiva e da escola como um todo, reconhecendo assim a igualdade de 

oportunidade, a equidade e a alteridade. Em síntese, segundo Fernandes (2013, p. 

80) “a inclusão demanda um movimento de dupla via, na qual sociedade e sujeito com 

deficiência empreendem esforços, concepções e ações conjuntas para assegurar a 

garantia da igualdade de oportunidades e condições sociais”. 

Seguindo estes princípios, como pode ser observado e apresentado pela 

literatura, há uma tentativa de contrapor os processos de integração e inclusão das 

pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas, em 

especial, nos ambientes educacionais. Tais intensões são de delimitar diferenças 

ideológicas entre os processos supracitados. De acordo com Fernandes (2013),  
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É importante reconhecer integração e inclusão como momentos 
distintos da trajetória histórica de um intenso movimento mundial que 
mobilizou minorias excluídas em relação à defesa de seus direitos. 
Ainda que com abordagens diferentes, sobretudo em relação ao 
grupo-alvo a que se destina (pessoas com deficiência/minorias 
excluídas), ambos os processos contribuem positivamente para a 
adoção de políticas afirmativas. (FERNANDES, 2013, p. 83). 

Tais concepções defendem o conhecimento, o desenvolvimento e a 

convivência com a diferença como incentivadoras e promotoras de uma transposição 

das práticas rotulantes e classificatórias, marcadas por preconceitos historicamente 

construídos em relação às pessoas com deficiência.  

A concepção de educação inclusiva define as ações educacionais que 

interferem diretamente no percurso escolar do estudante e na sua constituição como 

sujeito. Nessa perspectiva, a visibilidade de um movimento pela inclusão escolar se 

refere não apenas às pessoas com deficiência, mas impulsiona a valorização da 

diversidade como um fator de qualidade da educação, pois traz à tona a questão do 

direito de todos à educação, enfatizando o acesso, a permanência e a aprendizagem. 

Nessa visão, promover a participação e o respeito às diferenças significa enriquecer 

o processo educacional, reconhecendo a importância do desenvolvimento das 

competências, habilidades, potencialidades, saberes de todas as pessoas envolvidas 

no processo. 

O ponto de partida em relação à organização da educação inclusiva, consiste 

na identificação das práticas que negam o acesso e permanência de todos na escola, 

bem como reconhecer as práticas que facilitam esse acesso, a permanência e o êxito 

de todo. Para isso, a educação centrou-se em acreditar que as pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas podem compartilhar 

de espaços comuns da sociedade, desde que amparadas pela oferta de serviços 

especializados e de políticas públicas que asseguram seus direitos. Assim, é 

fundamental e urgente (re)conhecer, de forma articulada, as políticas públicas 

educacionais e normativas existentes, para então compreender e colaborar com o 

cumprimento dos direitos e deveres de todos, em especial, das pessoas com 

deficiência que foram marcados pela discriminação educacional, social e políticas, as 

quais serão debatidas e apresentadas na próxima seção. 
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2.2 Indiciário histórico e normativo das políticas públicas educacionais: da educação 

especial à educação inclusiva. 

 

O presente capítulo objetiva apresentar uma revisão bibliográfica e documental 

retratando o indiciário histórico e normativo das políticas públicas educacionais, além 

de uma leitura sobre a fundamentação teórica sobre a políticas públicas e normativas 

que embasam a Educação Inclusiva e as pessoas com deficiência.  

Para iniciar um diálogo apresentando um indiciário histórico e normativo das 

políticas públicas educacionais é importante, primeiramente, refletir e entender, 

mesmo que de forma breve, quais as concepções conceituais em torno da definição 

de política e sua influência e papel central na vida humana.  

Hannah Arendt (2004) assevera que “a política baseia-se na pluralidade dos 

homens. Deus criou o homem, os homens são produto do humano mundano, e 

produto da natureza humana”.  A autora complementa ainda que “a política trata da 

convivência entre os diferentes. Os homens se organizavam politicamente para certas 

coisas em comum, essenciais num caos absoluto, ou a partir do caos absoluto das 

diferenças”. (2004, p. 21-22). 

Partindo das afirmações, Arendt pressupõe que não há uma substância política 

que determina o homem enquanto ser naturalmente político em sua essência, isto é, 

não há algo de político na natureza humana. Para a autora, a política acontece no 

espaço entre os homens; surge e se realiza no interior da pluralidade humana, dessa 

forma, a política pode ser compreendida como um fenômeno externo ao homem, à 

existência humana. 

Partindo da premissa que a política advém dos espaços entre os homens, 

pode-se afirmar que o espaço político se resulta das realizações humanas em um 

mundo plural e comum a todos os homens; dessa forma, conclui-se que a pluralidade 

humana é composta por homens distintos. Para Arendt (2004), existe uma pluralidade 

humana, ou seja, de ‘eus’ que não pode ser desprezada, pois cada ser humano, no 

interior dessa pluralidade maior, é um ser único, que possui comportamento, prática, 

discurso, opinião, que reafirma sua singularidade, sua individualidade, enfim sua 

identidade. Dessa forma, a política não pode negligenciar o fato de que o mundo é 

constituído de seres humanos singulares, individuais e que todos esses seres únicos 
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e diferentes juntos compõem uma pluralidade humana diversificada – composta por 

homens, mulheres, pessoas com deficiência, raças, etnias, entre outras diferenças. 

A autora colabora ainda que a política deve considerar que essa diversidade 

humana é de suma importância para o fortalecimento das políticas, pois o espaço 

público se estabelece no cerne dessa diferença entre os sujeitos e seus interesses 

singulares. Isto é, a política acontece na diferença; as ações políticas se efetivam 

através dessas diferenças. Nesse sentido, pode-se entender que, para Arendt, as 

diferenças individuais precisam coexistir para que haja política.  

Para Hannah Arendt (2004), o homem existe ou se realiza na política apenas 

concernente aos direitos iguais que os diferentes garantem a si próprios. É através da 

garantia e concessão de uma reivindicação igualitária e imparcial é que se reconhece 

a pluralidade dos homens. 

A partir do exposto, pode-se concluir que, segundo Arendt, a política é um 

fenômeno social, econômico e cultural devido ao seu desenvolvimento histórico. A 

autora complementa ainda que a base da política está no nível de organização social. 

Dessa forma, a política é uma criação humana, um instrumento do homem que se 

desenvolveu historicamente e socialmente com o homem, pelo homem e entre os 

homens, constituindo-se assim na existência da pluralidade humana. 

Ainda, para ampliar a compreensão do significado de política, procurou-se no 

dicionário etimológico a origem e significado da palavra ‘política’. Assim, política deriva 

do grego politikos que significa ‘cívico’. O termo politikos originou-se a da palavra 

polites que quer dizer ‘cidadão’, que por sua vez, originou-se de polis, que traduzido 

significa ‘cidade’.  

Na sociedade grega, os politikos eram os indivíduos que se dedicavam ao 

governo da polis, ou seja, que se dedicavam a cidade ou ao estado, e tinham por 

interesse o bem comum, acima dos interesses individuais.  

Por conseguinte, por intermédio do latim, o temo política expandiu-se para 

todas as línguas ocidentais. No início, o termo adquiriu conotações pejorativas, e 

politician, no século 16, passou a designar àqueles que recorria a intrigas para adquirir 

poder ou cargos públicos. Atualmente essas ações são chamadas de politiqueiro ou 

quem faz politicagem. Somente a partir do século 17, volta a prevalecer o sentido e 

significado de homem público, ou seja, que representa a composição do governo.  
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Dessa forma, a partir da compreensão que política é um fenômeno social, 

econômico e cultural; ainda de um conceito de cidadão cívico, é importante 

compreender então que as políticas também são públicas. Assim, políticas públicas 

consistem em ações tomadas pelo Estado (polis), que têm como objetivo atender os 

diversos setores e interesses da sociedade; política pública é a soma das atividades 

dos governos, que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a 

vida dos cidadãos.  

Sob essa perspectiva, o conceito de política pública se torna complexo e exige 

uma abordagem na qual envolve dados jurídicos, políticos e sociológicos. Segundo 

Bucci (2006), não existe propriamente um conceito jurídico de política pública, pois as 

categorias que a estruturam pertencem à ciência política ou à ciência da 

administração pública. 

Para Bucci (2002, p. 267), “o estudo das políticas públicas encontra-se assim 

no âmbito do Direito Administrativo, tendo em vista que é nesse ramo que o Estado é 

analisado em seu viés executivo”. Corrobora para esse entendimento ainda que “as 

políticas públicas seriam, portanto, instrumentos de ação dos governos, 

redirecionando, assim, o conceito de “governo das leis para o governo das políticas”. 

(BUCCI, 2002, p. 267-268).   

De acordo com Souza (2006), pode-se resumir política pública como o campo 

do conhecimento que,  

busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar 
essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 
mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A 
formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os 
governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 
eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou 
mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006, p. 26). 

Em suma, políticas públicas são conjunto de ações, programas e decisões 

tomadas pelos governos – seja nacional, estadual ou municipal – com a participação 

direta ou indireta do homem público ou privado, visando assegurar o direito da 

cidadania para os grupos sociais ou para determinado segmento social, econômico, 

cultural, étnico, ou seja, correspondem aos direitos assegurados na Constituição 

Federal. 

A trajetória histórica educacional percorrida pelas pessoas com deficiência tem 

sido relatada e compreendida através de reconhecimento e apreciação dos 
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documentos institucionais, normativos e da legislação em geral, pois por meio destes 

é possível perceber os desafios e as conquistas históricas desses sujeitos sociais.  

Segundo Mazzotta (1996), a luta e defesa da sociedade pela cidadania e o 

direito à educação das pessoas com deficiência é uma conduta muito recente na 

sociedade. Somente quando o clima social apresentou condições favoráveis, a 

sociedade começou a se mobilizar e reivindicar por seus direitos. Mazzotta (1996), 

reforça que  

A defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas portadoras 
de deficiência é atitude muito recente em nossa sociedade. 
Manifestando-se através de medidas isoladas, de indivíduos ou 
grupos, a conquista e o reconhecimento de alguns direitos dos 
portadores de deficiência podem ser identificados como elementos 
integrantes de políticas sociais, a partir de meados deste século 
(MAZZOTTA, 1996, p.15). 

A partir do exposto e das compreensões sobre política pública, será 

apresentado um indiciário histórico e político das principais legislações e 

normatizações que asseguram ou asseguraram o direito das pessoas com deficiência, 

em especial, no âmbito educacional.  

Ainda é importante destacar que questões sobre a inclusão, em especial, a 

inclusão escolar é resultado de longos e profundos debates no meio educacional, 

especialmente em relação à implementação de políticas públicas inclusivas; bem 

como da criação e consolidação de políticas normativas internacionais e nacionais 

que regulamentam e asseguram a educação como direito constitucional de todas as 

pessoas. Diante disso, Goes e Laplane (2013 destacam que  

o sistema escolar alinha-se com a legislação internacional e com as 
posturas mais avançadas em relação aos direitos sociais, mas, por 
outro lado, sua ação é limitada no sentido de viabilizar concretamente 
as políticas inclusivas. (GOES; LAPLANE, 2013, p. 02). 

Nota-se que ao longo dos anos, algumas mudanças relativas à inclusão foram 

conquistando espaço e se manifestando nos mais diversos contextos, dentre eles, o 

contexto educacional. É importante ressaltar que o fortalecimento ocorreu a partir das 

políticas públicas inclusivas e aprovações de documentos legais que apresentam a 

inclusão como princípio para a cidadania. De acordo com Oliveira (2011),  

A política inclusiva objetiva oportunizar a educação democrática para 
todos, considerando ser o acesso ao ensino público de qualidade e o 
exercício da cidadania um direito de todos; viabilizar a prática escolar 
da convivência com a diversidade e diferenças culturais e individuais, 
e incluir o educando com necessidades educacionais especiais no 
ensino regular comum. (OLIVEIRA, 2011, p. 32). 
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Nesse contexto, pressupõe-se que a inclusão de todos será consolidada 

através de transformações estruturais no ambiente escolar, nas políticas públicas, nas 

práticas sociais, viabilizando a todas as pessoas, as mesmas condições de igualdades 

de oportunidades, potencializando as diferenças. 

Os autores Oliveira e Bittar (2004) colaboram que a expansão da educação 

comum, formal, deveria minimizar as desigualdades sociais, como previsto em lei, ao 

possibilitar às diversas classes sociais, alternativas para superar os desafios impostos 

pela sociedade e seus efeitos excludentes, democratizando as informações, os 

saberes significativos para todos.  

Segundo Patto (2000), é necessário e urgente garantir que o ingresso e 

permanência na escola implique respeito à diferença, adequações físicas, materiais e 

humanas; dessa forma, é possível construir uma escola inclusiva. Pensar inclusão é 

reinventar a escola, para que possa atender a todos indistintamente, considerando as 

demandas atuais da sociedade, em especial, a diversidade humana.  

Libâneo, Oliveira e Toshi (2007) asseguram que o avanço da democracia e a 

busca pela ampliação dos direitos à educação, provoca o surgimento de documentos 

e legislações importantes que tratam diretamente da responsabilidade do Estado, da 

família e do cidadão.  

Os primeiros registros de políticas públicas destinadas às pessoas com 

deficiências foram desenvolvidos no Segundo Império, com a criação do Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, atualmente denominado Instituto Bengamin Constant – 

IBC (1854) e o Instituto dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional de educação de 

Surdos – INES (1857). Porém, eram instituições segregadoras que tiveram que passar 

por diversas transformações para de fato atender as pessoas com deficiências, nas 

perspectivas da educação inclusiva.  

Posteriormente, as legislações que amparam as pessoas com deficiência 

começam a consolidar-se, mesmo que de forma singela e muito reduzidas, 

perseveraram e no período correspondido entre 1976 e 1981, onde houve uma 

acentuada mobilização com intuito e mobilizar e conscientizar a sociedade e os 

diversos segmentos sociais para o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, em 

1981. Este ano foi marcado por ações que motivaram a sociedade que clamava por 

transformações significativas, para debater, organizar e estabelecer metas, objetivos 

e novas formas de atendimentos às pessoas com deficiência, que nortearam novos 
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desdobramentos, dando visibilidade ao grupo e às instituições. As mudanças sociais, 

ainda que muito mais representativa nas intenções do que nas ações, foram se 

manifestando em diversos setores e contextos sociais, favorecendo o envolvimento 

legal nestas mudanças. Entretanto, neste longo período, até a homologação da 

Constituição Federal ocorreram diversas transformações que influenciaram as formas 

de qualificar os padrões e o tratamento das pessoas com quaisquer diferenças sociais 

a médio e longo prazo. 

Mesmo cientes que as legislações como forma de garantia de direitos das 

pessoas com deficiência existiam mesmo antes da Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988), tomaremos por base os direitos das pessoas com 

deficiência e as políticas públicas, a partir da Constituição de 1988, até a presente 

data, enfatizando, especificamente, os direitos educacionais deste grupo excluído e 

marginalizado historicamente. 

No Brasil, os estudos sobre políticas públicas emergiram com a Carta 

Constitucional de 1988, uma vez que as políticas públicas se tornaram uma categoria 

de interesse para o direito, revogando que a política pública deriva exclusivamente de 

uma construção normativa. 

Carvalho Filho (2008) contribui para a compreensão sobre políticas públicas 

como sendo as diretrizes, as estratégias, as prioridades e ações que constituem as 

metas almejadas pelos órgãos públicos, em resposta às demandas políticas, sociais, 

econômicas e para atender aos desejos e pretensões sociais. 

Pereira (1994), evidencia que, embora as políticas públicas sejam reguladas e 

frequentemente providas pelo Estado, elas também abrangem preferências, escolhas 

e decisões particulares, podendo (e devendo) ser controladas pelo cidadão, ou seja, 

pela sociedade.  

Conforme Ferreira (2006, p. 57-58), que a política pública deve ser “entendida 

como o conjunto de metas, diretrizes ou objetivos que direcionam a atividade estatal. 

Portanto, evidenciaria a escolha de prioridades do governo, expressando o 

planejamento estatal que tem por finalidade o atingimento do interesse público”. 

Em suma, o conceito de políticas públicas, além de complexo, torna-se 

impreciso, sendo necessário então, distinguir-se em: diretrizes, estratégias, 

prioridades e metas que direcionam a atividade do Estado. Nesse sentido, Carvalho 

Filho (2008), distingue como: 



95 
 

Diretrizes são os pontos básicos dos quais se originara a atuação dos 
órgãos; 

Estratégias correspondem ao modus faciendi, isto é, aos meios mais 
convenientes e adequados para a consecução das metas; 

Prioridades são as metas obtidas mediante processo de opção ou 
escolha, cuja execução antecederá à exigida para outros objetivos; 

Ações constituem a efetiva atuação dos órgãos para alcançar seus 
objetivos 

Metas constituem-se nos objetivos a serem alcançados, decorrendo 
das propostas que nortearam a fixação das diretrizes. (CARVALHO 
FILHO, 2008, p. 111). 

Portanto, as políticas públicas podem se materializar e concretizar em 

diretrizes, programas, prioridades, projetos, ações, práticas e atividades objetivando 

a resolução de problemas e demandas da sociedade como um todo. As políticas 

públicas devem expressar uma visão e perspectiva enquanto sociedade, bem como o 

papel do Estado em relação à sociedade.  

Após o entendimento sobre políticas públicas e as influências nas decisões, 

direitos e deveres sociais, a apresentação do indiciário político iniciar-se-á com o 

sistema amplo de leis que oficializou a instituição do Estado Democrático no Brasil, a 

– Constituição da República Federativa do Brasil (1988) – CF/88 – que traz já em 

seu preâmbulo que tal documento é 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. (BRASIL, 
2017, p. 13). 

A CF/88 é um documento destinados à defesa e garantia dos direitos sociais e 

individuais de uma sociedade pluralista e sem preconceitos. Dessa forma, as pessoas 

com deficiência têm seus direitos educacionais garantidos, como prevê a constituição, 

além de ressaltar que todos os direitos devem ser sem preconceito ou discriminação 

de qualquer natureza, conforme previsto no Art. 3, Incisos III e IV, como objetivos 

fundamentais “III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; IV -promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (BRASIL, 2017, p.15). 

No Capítulo III, Seção I – Da Educação, Art. 205 da CF/88 assevera que 
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2017, p. 160). 

Assim, não só a educação, como o desenvolvimento pleno da pessoa para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho são direitos de todos e dever do 

Estado e da família. Quando se fala em todos, não se deve excluir nenhum sujeito 

social, independentemente de suas especificidades.  

Anda, no Art. 206 da CF/88 são previstos diversos princípios para a educação, 

dentre eles, é importante ressaltar o Inciso “I – igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola (BRASIL, 2017, p. 160). Já no Art. 208, inciso III, prevê 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (p. 161). À vista disto, as instituições 

educativas comuns devem garantir o acesso e a permanência de todos na escola, 

considerando e respeitando todas as suas particularidades. Observa-se o registro dos 

direitos para as pessoas com deficiências, todavia, o termo ‘preferencialmente’ 

previsto no referido artigo assinala possíveis práticas de segregação com as pessoas 

com deficiência, dando ênfase a Educação Especial e não a Educação Inclusiva.  

Salienta-se, segundo Baptista (2008), que o fato de a Educação Especial ser 

mencionada na CF/88, significou um avanço para a modalidade de ensino, pois até 

aquele momento, a Educação Especial se encontrava em situação ‘periférica e 

distante’ dos principais temas educacionais, no contexto da educação brasileira.  

Como a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, no 

Capítulo VII, onde trata da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso, 

prevê que   

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (BRASIL, 2017, p. 172. Grifo meu). 

Nesse sentido, as pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas têm, como prioridade, vários direitos, e mais uma vez, dentre 

eles o direito à educação sem discriminação ou exclusão. Para isso, é previsto, ainda 

no Art. 227, inciso II: 
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criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 
as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem 
como de integração social do adolescente e do jovem portador de 
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e 
a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a 
eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de 
discriminação. (BRASIL, 2017, p. 172). 

Conforme previsto, deve-se eliminar todas e quaisquer obstáculos 

arquitetônicas ou barreiras atitudinais e todas outras possíveis formas de 

discriminação, garantindo o direito das pessoas com deficiência e com outras 

necessidades educacionais específicas ingressarem nas escolas comum e, em 

especial, permanecerem e concluírem com êxito as atividades propostas, incluindo a 

profissionalização, ou seja, o direito ao trabalho. 

Nessa perspectiva, a CF/88, a partir dos artigos supracitados, estabelece a 

integração escolar como preceito constitucional, preconizando o atendimento 

educacional às pessoas com deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino 

(como era denominada a escola comum). Pode-se dizer então, ficou assegurado a 

partir da Constituição Federal Brasileira o direito de todos à educação, garantindo-

lhes o atendimento educacional especializados àqueles que apresentarem 

necessidades educacionais específicas.  

A concepção e implantação de políticas públicas instituem-se como respostas 

a algum aspecto da vida em sociedade que passa a ser percebido e considerado como 

um ‘problema social’ a ser resolvido, ou seja, parte de uma necessidade social 

suficientemente significativa, que demanda a intervenção do Estado a oferecer 

respostas institucionais, bem como a previsão de soluções para os problemas 

identificados, ou, atém mesmo, a indispensabilidade da criação de novas políticas 

públicas.  

Segundo Linhares (2010), a educação é uma necessidade social, dado aos 

processos históricos excludentes, discriminatórios e marginalizados que marcaram a 

vida de muitos grupos sociais, dentre eles as pessoas com deficiência. Dessa forma, 

Linhares (2010), colabora que  

Entre as políticas públicas sociais, a educação ocupa posição 
especial, não só de acordo com as teorias do capital humano, que 
atribuem à educação um papel fundamental para o desenvolvimento 
econômico, como também pela constatação mais recente e muito bem 
documentada, no Brasil, de que as desigualdades educacionais são o 
principal correlato das desigualdades de renda, oportunidades e 
condições de vida. Apesar do consenso que existe a respeito da 
importância da educação, há muitas dúvidas sobre o que fazer nessa 
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área, tanto ao que se refere à educação formal convencional, na 
escola fundamental e média, quanto, sobretudo, a outras 
modalidades, como a educação pré-escolar, a educação de jovens e 
adultos, a educação continuada e o uso de novas tecnologias para a 
transmissão de conhecimentos; existe também muita controvérsia a 
respeito do que fazer em relação à educação. (LINHARES, 2010, p. 
57). 

De acordo com a premissa do autor, é necessário mobilizar formas de combater 

a exclusão e os processos de discriminação no âmbito educacional, a partir dos 

valores, da cultura, das práticas sociais e individuais, valorizando e promovendo a 

equidade na educação,  

No ano seguinte à CF/88, foi publicada a Lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989 

que regulamenta o apoio às pessoas portadoras de deficiência (termo utilizado para 

referenciar as pessoas com deficiência), assegurando sua integração social e o pleno 

exercício de seus direitos individuais e sociais, sobre a Coordenadoria para a 

Integração da Pessoas Portadora de Deficiência – CORDE. No Artigo 2º desta lei 

garante que: 

Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico. (BRASIL, 1989, p. 01). 

Na referida Lei, Art. 2º, inciso I destaca ainda que:  

I – na área da educação: a) a inclusão, no sistema educacional, da 
Educação Especial como modalidade educativa que abranja a 
educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a 
habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e 
exigências de diplomação próprios; [...] f) a matrícula compulsória em 
cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem ao 
sistema regular de ensino. (BRASIL, 1989, p. 01). 

Portanto, percebe-se a regulamentação da Educação Especial como 

modalidade educativa, devendo abranger a todas as pessoas com deficiência no 

âmbito educacional e sua reabilitação profissional; bem como o ingresso das pessoas 

com deficiência, que possuem condições físicas e sensoriais a se integrarem às 

escolas comum. Percebe-se que ainda prevalecia o processo de integração das 

pessoas com deficiência nos espaços educacionais, em especial, àquelas que 

apresentassem ‘capacidade’ para estarem juntos aos demais alunos. Em seu Art. 58º 

esclarece que este órgão trabalharia no sentido de integrar outros órgãos e entidades, 
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para que se promovesse o acesso à pessoa com deficiência em todos os ambientes 

sociais por intermédio de remoção arquitetônica.  

Nesse tocante, grandes marcos surgem da década de 1990, transformando e 

modificando as concepções sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e políticas e 

os olhares sobre as pessoas com deficiência. 

No ano de 1990, a partir da publicação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 19901, 

predispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que prevê sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente. No Artigo 4º deste Estatuto dispõe que:  

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 
2010, p. 11. Grifo meu).  

Nota-se que há uma coerência entre as legislações, pois estas asseguram que 

é dever da família e do poder público a garantia de todos os direitos humanos, dentre 

eles, o direito à educação. O Artigo 5° é contundente ao afirmar que “Nenhuma criança 

ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação 

ou omissão, aos seus direitos fundamentais” (BRASIL, 2010, p. 12). 

Ainda, no Capítulo IV, Artigo 53, do ECA antevê que “A criança e o adolescente 

têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 2010, p. 31). 

Ainda, assegura a todas as crianças e adolescentes “igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola”. 

O Estatuto complementa ainda, em seu Artigo 54, inciso III que é dever do 

Estado assegurar que a criança e o adolescente tenham “atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino” e reforça e determina no Artigo 55 que “os pais ou responsáveis têm a 

obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. (BRASIL, 

2010, p. 31). Acrescenta ainda que 

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no 
trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: I – respeito 
à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; II – capacitação 
profissional adequada ao mercado de trabalho. (BRASIL, 2010, p. 33). 

Dessa forma, percebe-se um cuidado em incluir as pessoas com deficiência e 

suas especificidades na previsão de garantia de todos os direitos humanos, dentre 
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eles o acesso à escola comum e a profissionalização. Assim, o ECA assume e reforça 

o direito e respeito à igualdade de condições para o acesso e para a permanência na 

escola, previsto na CF/88. 

A partir das legislações apresentadas, de fato, percebe-se um incentivo ao 

acesso das pessoas com deficiência à escola, porém dificilmente, a educação se torna 

igual para todos, uma vez que assegurar o acesso por si só não garante a 

permanência e tão pouco a qualidade e o êxito no ensino.  

Segundo Linhares (2010) a necessidade de discutir sobre os direitos, cidadania 

e políticas de inclusão social está cada vez presente e fortalecida e atribui esses 

debates como possíveis caminhos de implementação de políticas públicas específicas 

para os indivíduos e grupos potencialmente excluídos.  

A partir da década de 1990, movimentos internacionais passam a influenciar a 

formulação das políticas públicas da educação inclusiva, além de discutir e expandir 

as definições para melhor atender grupos sociais minoritários, como por exemplo, a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, também conhecida como 

Conferência de Jomtien, ocorrida em Jomtien, na Tailândia, em 1990. Nesta 

conferência, organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) foi definida a Declaração Mundial de Educação para 

Todos ou a Declaração de Jomtien que é considerada um dos principais e 

significativos documentos mundiais de educação, pois fornece definições e novas 

abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem e apresenta como meta 

primordial a revitalização do compromisso de educar todos os cidadãos, sem qualquer 

discriminação. Nesta conferência, os países signatários acordaram a necessidade de 

uma nova proposta política de democratização da educação como direito de todos os 

cidadãos. Assim, a partir desta conferência, os governos assumiram o compromisso 

de implementar programas e ações como o propósito de garantir o acesso de todos à 

educação. A Declaração de Jomtiem apresenta em seu Artigo 1, o objetivo de  

Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem - 1. Cada 
pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de 
aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas 
necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades 
compreendem tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem 
[...], quanto os conteúdos básicos da aprendizagem [...], necessários 
para que os seres humanos possam sobreviver, desenvolver 
plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, 
participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de 
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vida, tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. 
(UNESCO, 1990, p. 03). 

 Esta Declaração prevê ainda que “A educação básica é mais do que uma 

finalidade em si mesma. Ela é a base para a aprendizagem e o desenvolvimento 

humano permanentes, sobre a qual os países podem construir, sistematicamente, 

níveis e tipos mais adiantados de educação e capacitação” (UNESCO, 1990, p. 03). 

No Artigo 3, onde trata da Universalização do acesso à educação e promoção 

da equidade, o documento supracitado prevê que “1. A educação básica deve ser 

proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos. Para tanto, é necessário 

universalizá-la e melhorar sua qualidade, bem como tomar medidas efetivas para 

reduzir as desigualdades”. Ainda no Artigo 3, item 5, pondera que as necessidades 

básicas de aprendizagem “[...] das pessoas portadoras de deficiências requerem 

atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à 

educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante 

do sistema educativo”. (UNESCO, 1990, p. 4). 

Ainda nesse sentido, são disposições da Declaração Mundial sobre a Educação 

para Todos (1990), que determina expressamente, em seu Artigo 7: 

As autoridades nacionais, regionais e locais responsáveis pela 
educação têm a obrigação prioritária de proporcionar educação básica 
a todos, mas não se pode esperar delas que proporcionem a totalidade 
dos elementos humanos, financeiros e organizacionais necessários 
para essa tarefa. Será necessária a harmonização de ações entre 
todos os subsetores e todas as formas de educação (...) a 
harmonização entre os Ministérios de Educação e outros ministérios 
(...) a cooperação entre organizações governamentais e não-
governamentais, o setor privado, as comunidades locais, os meios de 
comunicação, os grupos religiosos e a família (...) (UNESCO, 1990, p. 
05-06). 

A partir do exposto, percebe-se o direito de educação para todos deve ser uma 

somatória de esforços para que cada um faça sua parte e cumpra seu papel social. 

Só assim é que de fato todos terão a oportunidade de receberem uma educação 

formalizada e de qualidade. Não devemos atribuir a responsabilidade do sucesso ou 

do fracasso apenas a uma parte desse processo, pois todos são responsáveis pelos 

passos caminhados no decorrer desse processo. As cooperações são fundamentais 

para que todos possam usufruir do direito à educação. 

Em 1994, de acordo com o documento elaborado pelo Grupo de Trabalho 

nomeado pela Portaria nº 555/2007, prorrogada pela Portaria nº 948/2007, entregue 

ao Ministro da Educação em 07 de janeiro de 2008, é publicada a Política Nacional 
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de Educação Especial, orientando o processo de ‘integração instrucional’ que 

condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que "(...) possuem 

condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do 

ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”.  (p.19). Em movimentos 

contrários aos propostos pela Educação Inclusiva, a Política Nacional de Educação 

Especial demarca um retrocesso em relação às políticas públicas, ao reafirmar os 

preceitos construídos a partir de padrões homogêneos tanto na participação dos 

alunos com ou sem deficiência, como sua aprendizagem, a Política não promove uma 

reestruturação das práticas pedagógicas e educacionais, de modo que sejam 

valorizadas a diversidade e as diferentes formas de aprendizagens, atribuindo a 

responsabilidade da educação dos alunos com deficiência apenas na Educação 

Especial, aspecto que favoreceu a manutenção da lógica da separação dos espaços 

comuns e especiais, mantendo o processo de segregação e discriminação das 

potencialidades.  

De acordo com Baptista (2008), a Política Nacional de Educação Especial 

anunciava a continuidade de um movimento de integração e de criação de classes 

especiais, associando a esses espaços os alunos com deficiência e com outras 

necessidades educacionais específicas.  

Dando continuidade a esses movimentos que marcaram o atendimento às 

pessoas com deficiência, ainda no ano de 1994, aconteceu a Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade, na cidade de 

Salamanca, na Espanha, onde foi elaborado o documento conhecido mundialmente 

como Declaração de Salamanca, do qual o Brasil foi um dos países signatários. Tal 

conferência, organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a UNESCO, 

reuniram-se diversos países e representantes de diversas instituições e segmentos e 

tiveram como princípio a promoção da Educação para Todos, refletindo e analisando 

as mudanças fundamentais de política necessárias para desenvolver a abordagem da 

educação inclusiva.  

Durante a Conferência foram discutidas estratégias para que todas as escolas 

atendessem as diversidades sociais, culturais, econômicas, políticas e até mesmo, 

questões sobre deficiências que fazem parte da vida de um grupo que comumente 

estão fora da escola comum, segregados e isolados em instituições especializadas ou 

não. No documento, Declaração de Salamanca, este grupo ficou definido como alunos 
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com necessidades educacionais especiais e propõe uma política educacional 

recomendando que as escolas se organizem par dar respostas e atendimentos 

específicos às necessidades educacionais de cada aluno.  

Pode-se considerar que este documento representa um divisor de águas para 

a Educação Especial, caracterizando a construção de um sistema educacional 

inclusivo, pois teve como um dos objetivos conclamar a atenção e um novo olhar em 

relação às pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais 

específicas, anteriormente chamadas de ‘pessoas portadoras de deficiências ou 

necessidades especiais’. A referida Declaração de Salamanca evidencia que a escola 

deva ser inclusiva e propiciar um ambiente favorável para a promoção da igualdade 

de oportunidades, com equidade, oportunizando que todos, sempre que possível, 

aprendam juntos, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que 

elas possam ter ou apresentar.  Para que as diferenças possam ser respeitadas e 

atendidas, quando preciso, todos devem receber o suporte e atendimento necessário 

assegurando, assim, o cumprimento da educação inclusiva.  

Salienta-se que o princípio norteador da Declaração de Salamanca diz que: 

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas 
ou outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem 
dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de 
populações distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, 
étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas 
desfavorecidas ou marginalizadas (BRASIL, 1994, p. 03). 

Observa-se neste trecho da Declaração de Salamanca que o objetivo da 

educação inclusiva é desenvolver uma educação que atenda todos e todas sem 

discriminação. Percebe-se ainda que para que a escola seja inclusiva, deve-se 

assegurar aos educandos um desenvolvimento integral e ao mesmo tempo 

reconhecê-los como seres únicos, reconhecendo suas potencialidades e habilidades, 

respeitando suas limitações. Apresenta ainda que 

O princípio fundamental da escola inclusiva consiste em que todas as 
pessoas devem aprender juntos, onde quer que isto seja possível, não 
importam quais dificuldades ou diferenças elas possam ter. 45 Escolas 
inclusivas precisam reconhecer e responder às necessidades 
diversificadas de seus alunos, acomodando os diferentes estilos e 
ritmos de aprendizagem e assegurando educação de qualidade para 
todos mediante currículos apropriados, mudanças organizacionais, 
estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com suas 
comunidades (UNESCO, 1994, p.12). 
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A declaração possibilitou uma ampliação das concepções e conceitos de 

deficiência e atendimento educacional especializado a esses sujeitos. No documento, 

é utilizado o termo Necessidades Educacionais Especiais – NEE2 para se referir todas 

as pessoas que não conseguiam, por alguma especificidade, se desenvolver com 

qualidade na escola. Dessa forma, a ideia de NEE passou a se referir não só as 

pessoas com deficiências, mas também a todas as pessoas/alunos que apresentavam 

alguma dificuldade temporária ou permanente, mas que deveriam estar na escola 

comum. Desse modo, a Declaração destaca que  

O princípio que orienta esta estrutura é o de que as escolas deveriam 
acomodar todas as crianças, independentemente das suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. 
Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças 
de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população 
nômade, crianças pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou 
culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou 
marginalizados. Tais condições geram uma variedade de diferentes 
desafios aos sistemas escolares. No contexto desta estrutura, o termo 
‗necessidades educativas especiais‘ refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades educativas especiais se 
originam em função de deficiência ou dificuldade de aprendizagem 
(UNESCO, 1994, p. 4). 

Nota-se que praticamente em todo o documento dispõe procedimento acerca 

de alunos com NEE, representando um avanço significativo nas discussões em favor 

de uma educação para todos, reforçando a necessidade de legislações que 

assegurem o acesso, a permanência e a qualidade no ensino para todos nos 

ambientes educacionais comuns. O conceito de necessidades educacionais especiais 

ressalta a interação das características individuais dos alunos com o ambiente 

educacional e social, chamando a atenção do ensino regular para o desafio de atender 

as diferenças. 

                                            

2 Entende-se por necessidades educacionais especiais as necessidades relacionadas aos 
alunos que apresentam elevada capacidade ou dificuldades de aprendizagem. Esses alunos não são, 
necessariamente, pessoas com deficiências, mas àqueles que necessitam de atendimentos 
específicos, adequados e especializados. Essa expressão surgiu da intenção de atenuar ou neutralizar 
a acepção negativa da terminologia adotada para distinguir os indivíduos em suas singularidades por 
apresentarem limitações físicas, motoras, sensoriais, cognitivas, linguísticas ou ainda síndromes 
variadas, altas habilidades, condutas desviantes, entre outras. Neste trabalho, será utilizado o termo 
“necessidades educacionais específicas” para se referir a todos os alunos, com deficiência ou não, que 
requerem recursos e atendimentos educacionais específicos por apresentarem necessidades próprias 
e diferentes dos demais alunos no domínio do ensino e aprendizagem curricular. A escolha por 
‘específica’ e não ‘especial’ dá-se pelas interpretações equivocadas e, em alguns momentos 
pejorativas, do termo especial, referenciando ao conceito de ‘deficiente’, ‘diferente’ que requer 
‘cuidados’, ‘carinhos’ e não um atendimento por um profissional ‘especializado’. 
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É importante ressaltar que a Declaração de Salamanca é o resultado de uma 

tendência mundial que consolidou a Educação Inclusiva e foi considerada inovadora 

porque justamente por ser o primeiro documento a traçar metas e princípios 

educacionais que comtemple as pessoas com deficiência e com NEE, ainda porque 

“[...] proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial dentro 

da estrutura de “educação para todos”, “[…] promoveu uma plataforma que afirma o 

princípio e a discussão da prática de garantia da inclusão das crianças com 

necessidades educacionais especiais nestas iniciativas e a tomada de seus lugares 

de direito numa sociedade de aprendizagem”. (UNESCO, 1994, p. 15).  

Nessa perspectiva, a Declaração de Salamanca inspirada pelo princípio da 

inclusão e pelo reconhecimento da diferença e de conseguir que a educação de fato 

seja para todos, além de propor que as instituições incluam as pessoas, aceitem as 

diferenças, apoiem a aprendizagem e atendam às necessidades específicas de seus 

alunos. Dessa forma, a educação inclusiva deve fazer parte de uma estratégia global 

da educação, e consequentemente, de uma nova política social, econômica e cultural 

o que provoca em intensa e acentuada transformação da escola comum.  

Assim, pode-se concluir que a partir da Declaração de Salamanca, passou-se 

a considerar a inclusão como uma forma avançada de democratização das 

oportunidades educacionais, na medida em que considerou que a maior parte da 

população não apresenta qualquer característica intrínseca que não permita a 

inclusão deste no ambiente educacional, a menos que existam fortes razões para agir 

de outra forma.  

A educação inclusiva tem ampliado a participação de todos os estudantes, 

respondendo à diversidade e equidade no contexto escolar. Portanto, a inclusão 

consiste na reestruturação da cultura, das práticas e das políticas públicas 

educacionais em uma abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e 

suas singularidades, tendo como objetivos o desenvolvimento, a realização pessoal e 

a inserção social de todos. Uma escola é inclusiva quando todos da equipe escolar – 

gestores, professores, secretaria, serviços gerais – participam ativamente desse 

projeto (RODRIGUES; MARANHE, 2010). 

Tais concepções defendem o conhecimento, o desenvolvimento e a 

convivência com a diferença como incentivadoras e promotoras de uma transposição 
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das práticas rotulantes e classificatórias, marcadas por preconceitos historicamente 

construídos em relação às pessoas com deficiência.  

Vale salientar que o Brasil adotou a proposta da Declaração de Salamanca 

comprometendo-se a colaborar com a construção de um sistema educacional 

inclusivo, especificamente no que se refere aos grupos vulneráveis como de pessoas 

com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas.  

A concepção de educação inclusiva define as ações educacionais que 

interferem diretamente no percurso escolar do estudante e na sua constituição como 

sujeito. Nessa perspectiva, a visibilidade de um movimento pela inclusão escolar se 

refere não apenas às pessoas com deficiência, mas impulsiona a valorização da 

diversidade como um fator de qualidade da educação, pois traz à tona a questão do 

direito de todos à educação, enfatizando o acesso, a permanência e a aprendizagem. 

Nessa visão, promover a participação e o respeito às diferenças significa enriquecer 

o processo educacional, reconhecendo a importância do desenvolvimento das 

competências, habilidades, potencialidades, saberes de todas as pessoas envolvidas 

no processo. 

Os avanços no atendimento e amparo legal às pessoas com deficiência, 

documentados e regulamentados desde a Constituição Federal, bem como na 

Declaração de Jontiem e na Declaração de Salamanca, proporcionam a possibilidade 

de concretização da inclusão escolar, porém não se pode descartar que os desafios 

são muitos e ainda persistem. Nessa lógica, Denari (2008) acrescenta que  

É imprescindível considerar que a implementação de políticas públicas, 

principalmente em Educação, requer ações consistentes de formação inicial, 

recrutamento e formação continuada de profissionais especializados, bem como 

planos de carreira que incentivem a sua permanência e progressão funcional nas 

respectivas áreas de atuação nos diferentes sistemas de ensino. (DENARI, 2008, p. 

39).Ainda que as mudanças referente ao atendimento às pessoas com deficiência e 

com outras necessidades educacionais específicas serem significativas, em especial 

na regulamentação e normatização que asseguram o direito, a igualdade de 

oportunidades, a equidade e a valorização da diversidade, nas diferentes esferas de 

poder, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 9394/96, 

referencia-se  no texto da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do 
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Adolescente para explicitar a declaração do direito à educação, porém não apresenta, 

em relação a esses documentos, modificações significativas.  

Segundo Brzezinski (1998), na LDBEN, são definidas as responsabilidades das 

diferentes esferas administrativas, como a União, Estados e Distrito Federal, 

Municípios, escolas e professores. Destaca-se que, segundo a autora, pela primeira 

vez fica explícito em lei, o papel da escola e a importância dos docentes no sistema 

educacional, conforme previsto no Artigo 12, incisos I ao VII), onde afirma que os 

estabelecimentos de ensino terão a incumbência de  

Elaborar e executar sua proposta pedagógica; administrar seu pessoal 
e seus recursos materiais e financeiros; articular-se com as famílias e 
a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 
escola; informar os pais e responsáveis sobre o rendimento dos 
alunos, bem como a execução de sua proposta pedagógica (BRASIL, 
2017, p. 14). 

A LDBEN antevê as diretrizes e bases da organização do sistema educacional, 

estabelece a operacionalização do ensino e reforça a universalização da educação. 

Também define, dentre as normas para a organização da educação básica, a 

“possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado” (Art. 24, inciso V, item c, p. 18) e “[…] oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (Art. 37, § 1º, p. 30). 

A LDB traz, no Capítulo V, Artigo 58, orientações e normatizações específicas 

para a Educação Especial, classificando-a como modalidade de ensino, devendo ser 

ofertada preferencialmente na rede regular de ensino e prevê, quando necessário, 

serviço de atendimento especializado. 

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 portadores de necessidades 
especiais. 
§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender as 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 do ensino regular. 
§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
(BRASIL, 2017, p. 39-40. Grifo meu). 

É notório que a Lei não há uma determinação que as pessoas com deficiência 

tenham acesso à escola comum, ficando incerto, além de sujeito a várias 



108 
 

interpretações, pois o termo ‘preferencialmente’ não garante que as escolas comuns 

tenham a obrigatoriedade de acolher e aceitar a matrícula desses sujeitos. Percebe-

se ainda no parágrafo segundo uma controversa às perspectivas da Educação 

Inclusiva, pois há um reforço e uma defesa para a continuidade dos espaços 

institucionalizados, específicos para as pessoas com deficiência. Neste contexto, 

Carvalho (2006) colabora que  

A presença das pessoas com deficiência na rede comum de ensino 
deve ser entendida como elemento de tensão e explicitação da 
contradição, pois ao mesmo tempo em que assegura o acesso no 
plano do direito formal, impede ou dificulta a apropriação dos 
conhecimentos pela negação das condições materiais objetivas. Nesta 
perspectiva, a mobilização e organização das próprias pessoas com 
deficiência, enquanto sujeitos sociais ativos que lutam por seus 
direitos, inclusive pelo de estudarem junto com os demais alunos sem 
deficiência, cumpriu um papel importante e deve ser considerado um 
passo adiante (CARVALHO, 2006, p. 28). 

No Artigo 59, da LDBEN, preconiza que os sistemas de ensino devem 

assegurar e atender as suas necessidades específicas e reforça que  

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: 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. (BRASIL, 2017, 
p. 40). 

A LDBEN, em todo o Capítulo V, é definido que os sistemas de ensino devem 

possibilitar o acesso dos alunos às escolas comuns, incluindo o apoio teórico, prático 

e pedagógico que que o processo de inclusão aconteça. Estabelece ainda que, caso 

sejam necessários, aconteçam os atendimentos educacionais especializados, 

podendo ser realizados em classes ou escolas especiais. A legislação também 

determina a necessidade de modificações curriculares, melhoria na formação 

docente, bem como condições que contribuam para uma mudança no modelo e no 
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atendimento às pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais 

específicas.  

Os Artigos da lei supracitada esclarecem pontos importantes sobre a educação 

das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas-

habilidades, caracterizando estes três grupos como público da Educação Especial. 

Salienta-se que a Educação Especial, considerada uma modalidade, não deve ser 

realizada de forma segregada, em escolas especiais; ela deverá ser promovida em 

todos os níveis e modalidades de ensino, nas escolas comum.  

Nesse sentido, é importante ressaltar que quando se refere ao termo ‘inclusão’, 

seja ela social ou escolar, não se refere apenas aos três grupos citados pela 

legislação, mas sim a todas as pessoas que por algum motivo biológico, social, familiar 

ou ainda a junção de mais um desses fatores, apresentam dificuldades de 

aprendizagem. 

No entanto, o documento não determina, nem deixa evidente que todos os 

alunos poderão ser atendidos nas escolas comuns, mas sim, que todos devem ser 

atendidos ‘preferencialmente’ nesta rede de ensino. O termo ‘preferencialmente’ 

utilizado neste documento dá margem para várias interpretações, ou até mesmo, 

ambiguidade, pois tanto pode ser entendida como obrigatoriedade das escolas 

comuns receberem todos os alunos, como também o contrário, concordando com a 

conservação das classes e escolas especiais, para o atendimento segregado das 

pessoas com deficiência.  

Partindo do princípio que, embora a escola comum seja o espaço ‘preferencial’ 

para o ensino e aprendizagem e inclusão de todos, independentemente das 

necessidades específicas de cada um, entende-se que vários alunos, em função da 

deficiência ou necessidade de comunicação agravada, requerem atendimento 

individualizado e adaptações curriculares significativas, os quais precisam ser 

realizados em classes ou escolas especiais. No entanto, Edler Carvalho (2001), 

colabora que, mesmo nesses casos, deve-se considerar a necessidade de um 

trabalho conjunto e interligado, que se concretize interdisciplinarmente na 

aprendizagem dos alunos, de modo a não se caracterizarem em dois processos 

distintos e desvinculados, isto é, dois modelos educacionais diferentes, sendo a 

Educação Especial de um lado e a Educação Inclusiva de outro.  
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Mediante o exposto, é possível constatar que muitos desafios ainda estarão 

relacionados às pessoas com deficiência e a necessidade de reestabelecer políticas 

públicas que tragam respostas efetivas ao alcance de uma inclusão social, 

educacional, cultural, política e outras. 

No ano de 1999, a Presidência da República, regulamenta a Lei nº 7.853, de 

24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência e define a Educação Especial como uma modalidade 

transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a Educação 

Especial como complementar ao ensino comum, através do Decreto nº 3.298, 

publicado em 20 de dezembro de 1999. Este documento compreende o conjunto de 

orientações e normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos 

individuais e sociais das pessoas com deficiência.  

Na seção II, Artigo 24, § 1º deste decreto assevera que entende-se por 

educação especial, “a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino para educando com necessidades educacionais especiais, 

entre eles o portador de deficiência” (BRASIL. 2013, p. 248). Ainda, é reforçado que  

Art. 25. Os serviços de educação especial serão ofertados nas 
instituições de ensino público ou privado do sistema de educação 
geral, de forma transitória ou permanente, mediante programas de 
apoio para o aluno que está integrado no sistema regular de ensino, 
ou em escolas especializadas exclusivamente quando a 
educação das escolas comuns não puder satisfazer as 
necessidades educativas ou sociais do aluno ou quando necessário 
ao bem-estar do educando. (BRASIL. 2013, p. 248.Grifo meu). 

Mais uma vez, há um reforço nas legislações da integração do aluno com 

deficiência, institucionalizando o ensino e aprendizagem destes indivíduos. 

Seguindo o processo de mudanças, em 2001, é publicada as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, através da Resolução 

CNE/CEB nº 2/2011. Este documento determina que os sistemas de ensino devem 

matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos 

educandos com necessidades educacionais específicas, assegurando as condições 

necessárias para uma educação de qualidade para todos. (Art 2º, MEC/SEESP, 

2001). O Artigo 3º desta resolução, ratifica que entende-se por Educação Especial, 

“um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegura 

recursos e serviços educacionais especiais”. Desse modo, esta modalidade de 

educação é organizada para apoiar, complementar e, caso necessário, substituir os 
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serviços educacionais comuns, garantindo assim a promoção do desenvolvimento e 

das potencialidades dos alunos com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas, sustentando assim a construção da Educação Inclusiva.  

É importante salientar que esta Resolução é um importante documento que 

normatiza a Educação Especial, propondo a atualização das políticas públicas 

destinadas a esta modalidade de ensino. O documento destaca importantes ações 

nos âmbitos políticos, técnico-científico, administrativo e pedagógico. Ainda, as 

Diretrizes determinam os alunos que representam a Educação Especial como sendo 

aqueles que possuem alguma necessidade educacional específica, incluindo os 

alunos que, durante o processo educacional, apresentam dificuldades acentuadas de 

ensino e aprendizagem ou ainda alguma limitação no desenvolvimento acadêmico 

que compromete o acompanhamento das atividades, que demanda adaptações ou 

flexibilizações curriculares. Enquanto lei, afirma os deveres dos sistemas de ensino, 

define melhor os possíveis tipos de necessidades educacionais específicas e, 

sobretudo, compreende a Educação Especial complementando e sustentando todo o 

ciclo da educação básica, definindo e reconhecendo que os alunos têm direito de ter 

suas necessidades educacionais atendidas de diversas formas, e não só na garantia 

do ingresso, mas a sua permanência e êxito na educação. 

Na sequência, ainda no ano de 2001, é publicada a Lei nº 10.172/01 que 

aprova o Plano Nacional de Educação.  Esta lei destaca que o grande avanço que 

a educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que 

garantisse o atendimento à diversidade humana. Ao estabelecer as diretrizes para o 

Plano Nacional de Educação, o documento aponta um déficit referente à oferta de 

matrículas para alunos com deficiência nas escolas comuns, bem como um déficit na 

formação docente, à acessibilidade física e também ao atendimento educacional 

especializado.  

Mais uma vez, no ano de 2001, foi promulgado no Brasil, o Decreto nº 

3.956/2001, que ratifica a Convenção de Guatemala, ocorrida em 1999, documento 

que prevê a eliminação de qualquer forma de discriminação contra pessoas com 

deficiência, com valor de norma constitucional. A Convenção de Guatemala, 

transformada em decreto presidencial, deixa clara a impossibilidade de tratamento 

desigual com base na deficiência, reafirma os direitos humanos e as liberdades 

fundamentais das pessoas com deficiência, sobretudo garante o direito de não serem 
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submetidas a qualquer forma de discriminação, tendo como referência a sua 

deficiência. Neste documento, é definido como discriminação, toda a diferenciação ou 

exclusão que impeça ou anule o exercício assegurado pelos direitos humano. Vale 

evidenciar que a Convenção de Guatemala interpreta como discriminatório o 

tratamento educacional de pessoas com deficiências em espaços separados, como 

as classes e escolas especiais. 

Segundo Fernandes (2013, p. 118), a Convenção de Guatemala, através do 

Decreto nº 3.956/2001, cooperam para direcionar as grandes linhas de ação nas 

políticas públicas dos governos. No entanto, “são os fundamentos legais que, via de 

regra, apontam o caminho a ser trilhado pelos sistemas de ensino na organização de 

suas práticas”. Esse Decreto tem um importante efeito na educação, pois exige uma 

reinterpretação da Educação Especial, que por tempos foi compreendida no contexto 

da diferenciação, utilizada para promover a eliminação das barreiras que impedem o 

acesso à escolarização.  

Continuando com a perspectiva inclusiva, no ano de 2002, foi publicada a 

Resolução CNE/CP nº1/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de professores da Educação Básica, em nível superior, nos cursos de 

licenciatura, assim como define que as instituições de ensino superior devem prever 

diretrizes curriculares voltadas para a formação docente direcionada para à 

diversidade, contemplando conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas. No Artigo 1º, desta 

resolução, assevera que as Diretrizes Curriculares Nacionais “constituem-se de um 

conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 

organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino”, devendo 

ser aplicadas em todas as etapas e modalidades de ensino.  Este documento contribui 

ainda quando ressalta, Artigo 6º, que  

§ 3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de 
competências deverá, além da formação específica relacionada às 
diferentes etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate 
contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, 
econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a 
própria docência, contemplando: [...]II - conhecimentos sobre crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos 
alunos com necessidades educacionais especiais e as das 
comunidades indígenas; (BRASIL, CNE/CP 1/2002). 
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Nesse sentido, prevê-se o atendimento às necessidades educacionais 

específicas a partir de diretrizes curriculares e o fortalecimento da formação dos 

professores para a realização desses atendimentos.  

Confirmando as perspectivas da Educação Inclusiva, no ano de 2002, foram 

publicados dois importantes documentos para assegurar o atendimento às 

necessidades específicas das pessoas com deficiência, em especial, os surdos e 

cegos. A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como 

meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas, determinando que 

sejam proporcionadas formas institucionalizadas de apoio ao uso e a difusão da 

língua, bem como a inclusão da LIBRAS como disciplina nos cursos de licenciatura.  

A portaria nº 2.678/2002, do Ministério da Educação, aprova diretrizes e normas para 

o uso, ensino, produção e difusão do sistema Braile, como grafia da Língua 

Portuguesa para as pessoas cegas.  

No ano de 2003, as discussões sobre os princípios da Educação Inclusiva 

ganham novas proporções em todo o território brasileiro, fortalecidas pela criação do 

Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, pelo MEC, com o objetivo de 

transformar os sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos, promovendo 

um processo de formação de todos os envolvidos no processo educacional, 

garantindo assim, o direito de todos à educação.  

Em 2004, o Ministério Público Federal publicou o documento nomeado de O 

acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular, 

com o objetivo de divulgar os conceitos mais atuais e adequados às diretrizes 

mundiais de inclusão da pessoa com deficiência na área educacional, reafirmando o 

direito destes à educação nas instituições públicas de ensino.  

O enfoque dado neste documento foram as pessoas com deficiência, em 

especial, as crianças e adolescentes, pois estes são mais vulneráveis em razão da 

falta de acessibilidade e adaptações pedagógicas nas escolas de uma forma geral. 

Este documento defende uma educação ministrada com a preocupação de acolher a 

todas as pessoas, sem preconceitos e, especialmente, sem perpetuar práticas de 

exclusão e marginalização de qualquer natureza, valorizando e propiciando a 

escolarização de todos. Seguindo esta lógica, Hannah Arendt (1972), afirma que  

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o 
bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, 
salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda 
dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se 
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amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso 
mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar 
de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e 
imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência 
para a tarefa de renovar um mundo comum. (ARENDT, 1972, p. 247).  

Seguindo este pensamento, a Educação Inclusiva é um grande desafio, que ao 

ser enfrentado e investido pela escola comum, proporciona a melhoria da qualidade 

da Educação Básica e Superior, visto que para os alunos com ou sem deficiência 

possam exercer o direito à educação, é indispensável que a escola renove, repense 

e aprimore suas práticas, suas vivências, a fim de atender as diferenças e contribuir 

para o ensino e aprendizagem de todos. Caso essas mudanças e aprimoramentos 

não ocorram, tanto nas estruturas como nas atitudes das pessoas envolvidas no 

processo, os alunos com e sem deficiência correm o risco de passarem toda sua vida 

no ambiente educacional, sem se desenvolverem ou adquirirem experiência 

educacional satisfatória, comprometendo assim o valioso e irreversível tempo de sua 

vida. Assim, a transformação da escola não é, portanto, uma mera exigência da 

Educação Inclusiva ou das pessoas com deficiência, mas sim um compromisso e um 

dever de todos.  

Fomentando a inclusão social e educacional, ainda no ano de 2004, é publicado 

o Decreto nº 5.296/04 que regulamentou as leis nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000, 

estabelecendo normas e critérios para a promoção da acessibilidade das pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida. Para complementar este cenário político, 

é criado o Programa Brasil Acessível com a intenção de implementar, promover e 

apoiar o desenvolvimento de práticas que asseguram a acessibilidade às pessoas 

com deficiência e com mobilidade reduzida. 

Posteriormente, no ano de 2006, o Brasil torna-se signatário da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Organização das 

Nações Unidas – ONU. Nessa convenção ficou estabelecido que os Estados-Partes 

devem assegurar um sistema de educação inclusivo em todos os níveis de ensino, 

criando ambientes que potencialize o desenvolvimento educacional e social de todos, 

compatível com a meta de inclusão plena.  No Artigo 24, reforça que: 

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema 
educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com 
deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e 
compulsório, sob alegação de deficiência; 
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b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino 
fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de 
condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem; [...] 
d. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito 
do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva 
educação; e  
e. Efetivas medidas individualizadas de apoio sejam adotadas em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, 
compatível com a meta de inclusão plena. (ONU, 2006, p. 16). 

Este documento representa a luta histórica das pessoas com deficiência, 

especificando as conquistas e os desafios que ainda perduram.  

Ainda em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, em parceira com 

o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e a UNESCO lançaram o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos com o objetivo de fomentar, dentre as 

suas ações, temáticas relativas às pessoas com deficiência no currículo da educação 

básica, além de desenvolver ações afirmativas que possibilitem a inclusão, o acesso 

e a permanência na educação superior. A estrutura do documento determina 

concepções, princípios, objetivos, diretrizes e linhas de ação, contemplando a 

educação básica, a educação superior, a educação não formal, a educação dos 

profissionais dos sistemas de justiça e segurança pública e educação e mídia.  

O plano nacional abre oportunidades para o reconhecimento dos direitos 

humanos pelos diversos atores políticos. Essa conjuntura resulta da conjugação de 

uma série de fatores, entre os quais cabe destacar  

a adoção do princípio de empoderamento em benefício de categorias 
historicamente vulneráveis (mulheres, negros(as), povos indígenas, 
idosos(as), pessoas com deficiência, grupos raciais e étnicos, gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, entre outros)”. (BRASIL, 
2007, p. 21-22). 

O documento determina ainda, dentre diversas outras práticas, que é preciso 

“promover e apoiar a produção de recursos pedagógicos especializados e a aquisição 

de materiais e equipamentos para a educação em direitos humanos, em todos os 

níveis e modalidades da educação, acessíveis para pessoas com deficiência”. 

(BRASIL, 2007, p. 29). 

Em 2007, foi lançado, pelo MEC, o Plano de Desenvolvimento da Educação 

– PDE, reafirmado pela Agenda Social de Inclusão das Pessoas com deficiência, 

tendo como eixos a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares; a 

implementação de salas de recurso, com equipamentos, mobiliários e materiais 

pedagógicos devidamente adaptados; e a formação docente para o Atendimento 

Educacional Especializado – AEE. No documento PD Educação é reafirmada a visão 
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sistêmica da educação que busca superar a oposição entre educação regular e 

educação especial. Dentre as ações previstas pelo PDE, destacam-se os 

direcionamentos dados à Educação Especial, os quais aparentemente caminham 

paralelamente no que diz respeito à efetivação da transversalidade da Educação 

Especial no ensino regular, conforme exposto, 

Contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da educação 
especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, a 
educação não se estruturou na perspectiva da inclusão e do 
atendimento às necessidades educacionais especiais, limitando, o 
cumprimento do princípio constitucional que prevê a igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola e a continuidade 
nos níveis mais elevados de ensino. (BRASIL, 2007, p. 09). 

Corrobora que ainda em 2007, a publicação do Decreto nº 6.094/2007 que 

estabelece dentre as diretrizes do Compromisso Todos pela Educação, a garantia do 

acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades 

educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas 

públicas. 

A partir do indiciário histórico das políticas públicas apresentado até aqui 

percebe-se que por muitos anos perdurou o entendimento de que a Educação 

Especial pautada paralela à educação comum seria apropriada e oportuna para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com deficiência, com necessidades 

educacionais específicas ou qualquer inadequação com relação à estrutura 

organizada pelos sistemas educacionais. Tal concepção empreendeu um impacto 

duradouro na história da Educação Especial, resultando em práticas que 

evidenciavam os aspectos relacionados à deficiência, em oposição às perspectivas 

pedagógicas. No entanto, mesmo com essa perspectiva conceitual transformadora, 

as políticas educacionais implementadas não atingiram o objetivo de levar a escola 

comum a assumir o desafio de incluir e atender as necessidades educacionais de 

todos os alunos. 

A ampliação dos estudos no campo da educação e a defesa dos direitos 

humanos, têm modificado os conceitos, as práticas pedagógicas e de gestão e 

reformuladas as legislações, promovendo uma reestruturação do ensino especial e 

comum.  

No ano de 2008, o Ministério da Educação, juntamente com a Secretaria de 

Educação Especial apresentou a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. Este documento foi elaborado por um grupo de 
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trabalho nomeado pela portaria ministerial nº555/2007 que propôs novas diretrizes 

para auxiliar nas práticas educacionais das escolas de todo o país.  

Dessa forma, a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

passa a constituir a proposta das escolas, com fins de suplementação e 

complementação curricular, definindo como público-alvo os alunos com deficiência, 

enfatizando que as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de 

longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; transtornos globais 

de desenvolvimento, são aquelas que apresentam alterações qualitativas das 

interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado. São incluídos nesse grupo alunos com autismo, 

síndromes do espectro do autismo e psicose infantil; e com altas 

habilidades/superdotação são aquelas que demonstram potencial elevado em 

qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas – intelectual, acadêmica, 

de liderança, de psicomotricidade e das artes, também que apresentam elevada 

criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas 

de seu interesse. Nos casos que implicam os transtornos funcionais específicos, a 

Educação Especial trabalha de forma articulada com o ensino comum, orientando 

para o atendimento às necessidades educacionais específicas desses alunos. Fazem 

parte desse grupo os alunos com dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, 

transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros.   

A proposta do documento é a inclusão dos três grupos referidos acima nas 

redes de ensino comum. Assim, a Educação Especial 

[...] direciona suas ações para o atendimento às especificidades 
desses alunos no processo educacional e, no âmbito de uma atuação 
mais ampla na escola, orienta a organização de redes de apoio, a 
formação continuada, a identificação de recursos, serviços e o 
desenvolvimento de práticas colaborativas. (BRASIL, 2008, p.9)  

A partir dessa perspectiva, entende-se que as escolas devem se adequar aos 

alunos com necessidades educacionais específicas, proporcionando uma educação 

de qualidade para todos. Para Pacheco (2007, p. 15) “as práticas pedagógicas em 

uma escola inclusiva precisam refletir uma abordagem mais diversificada, flexível e 

colaborativa do que em uma escola tradicional”. Em complemento a esta afirmação 

de Pacheco, o documento diz que 

cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de 
instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia-intérprete, bem como 
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monitor ou cuidador dos alunos com necessidades de apoio nas 
atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras, que 
exijam auxílio constante no cotidiano escolar. (BRASIL, 2008, p. 11). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva traça diretrizes e corrobora que a educação especial é uma modalidade de 

ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, além de realizar o 

atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta 

quanto a utilização no processo de ensino e aprendizagem nas escolas comuns. De 

acordo com o documento,  

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 
eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 
considerando suas necessidades específicas. As atividades 
desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-
se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 
substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou 
suplementa a formação dos estudantes com vistas à autonomia e 
independência na escola e fora dela. (BRASIL, 2008, p. 11). 

Para que isso seja possível, é imprescindível que as escolas compreendam que 

as atividades desenvolvidas no AEE devem ser diferentes das atividades realizadas 

nas salas de aula comum, porém não devem substituir à escolarização. O AEE deve 

complementar e suplementar a formação dos alunos, atendendo a especificidade de 

cada um, contribuindo com a autonomia e independências destes alunos na escola e 

nos demais ambientes sociais.  

Ao analisar a Política Nacional de Educação Especial, percebe-se que a grande 

novidade é assinalar a escola comum como o lugar preferencial para a realização do 

AEE, segundo o que prescreve a CF/88. A partir das novas diretrizes, o documento 

propõe concluir que as instituições especializadas passarão a ter um papel mais forte 

e incisivo ao garantir às pessoas com deficiência e demais públicos da educação 

especial o que lhes é de direito, isto é, a inserção total e incondicional no sistema 

educacional, social, cultural, ou seja, na vida em sociedade.  Assim, as instituições 

especializadas realizarão novas propostas e ações, pois não terá mais o papel de 

substituir o ensino comum. Partindo dessa premissa, todos os alunos estarão na 

escola comum juntos, aprendendo e se desenvolvendo de acordo com a capacidade 

e especificidade de cada um. Desse modo, conclui-se que com a implementação da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a 
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educação especial passa a integrar o sistema de ensino, assumindo sua 

especificidade de forma articulada à educação comum. 

Para Glat e Nogueira (2002) o paradoxo existente entre o ensino comum e 

especial deriva da formação tradicional dos educadores que concebe o 

desenvolvimento humano de forma estática.  No ensino comum o professor se 

preocupa em ensinar os alunos que se enquadram no padrão determinado de 

aprendizagem. Já, no ensino especial, como seu público possui características 

específicas, para realizar o atendimento, é necessário que seja abordado durante a 

formação dos professores.  

Bueno (1999) complementa ainda que o ensino inclusivo demanda a formação 

de professores generalistas e especialistas. Os generalistas, professores de salas 

comuns, receberiam conhecimentos teóricos e práticos sobre a diversidade dos 

alunos. Enquanto, os professores especialistas, teriam a formação centrada das 

diversas necessidades educacionais específicas, voltadas para o suporte, orientação 

e formação continuada dos professores do ensino comum, além do atendimento 

extraclasse e itinerante de alunos com NEE, cumprindo com o que já estava previsto 

no Artigo 59 da LDBEN que assegura às pessoas com demandas educacionais 

especiais, professores especializados e professores de ensino regular capacitados.  

As diretrizes previstas na Política Nacional da Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva foram impulsionadas pelo Decreto nº 6.571, 

publicado em 17 de setembro de 2008. O decreto destaca:  

Art. 1º que União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas 
públicos de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
objetivando ampliar a oferta do atendimento educacional 
especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na 
rede pública de ensino regular; salienta:  
§ 2º que o atendimento educacional especializado deve integrar a 
proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família 
e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas.  
Art. 3º O Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro às 
seguintes ações voltadas à oferta do atendimento educacional 
especializado, entre outras que atendam aos objetivos previstos neste 
Decreto:  
II - formação continuada de professores para o atendimento 
educacional especializado;  
III - formação de gestores, educadores e demais profissionais da 
escola para a educação inclusiva (BRASIL, 2008, p. 13. Grifo meu). 

Nesse sentido, há a necessidade de se repensar a organização escolar, tanto 

nas microestruturas quanto as macroestruturas, contemplando todos as pessoas 
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envolvidas no processo educativo, ou seja, desde a organização da sala de aula até 

a gestão no sentido mais amplo.  

De acordo com Brzezinski (1998), a gestão deve estar ciente de que, com a 

universalização do ensino fundamental e o avanço da universalidade da educação 

básica, a escola passa a ter um inesperado número de alunos altamente heterogêneo, 

o que pode desestruturar a organização escolar tradicional, exigindo novas 

adequações para atender as necessidades específicas de cada aluno. Assim, conclui-

se que todos são corresponsáveis pelas adequações e modificações da escola para 

que todos possam ser incluídos e fazer parte dela.  

No ano de 2009, foi publicada a Resolução CNE/CEB nº 04/2009 que institui 

diretrizes operacionais para o AEE na Educação Básica, que deve ser oferecido no 

turno contrário da escolarização, prioritariamente nas salas de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino comum. No Artigo 1º 

desta Resolução prevê que  

Art. 1º Para a implementação do Decreto Nº 6.571/2008, os sistemas 
de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 
classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos 
multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional 
Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. (BRASIL, 2009, p. 
01. Grifo meu). 

O Artigo 5º destaca que  

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino 
regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo 
às classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de 
Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão 
equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios(BRASIL, 
2009, p. 02. Grifo meu). 

Referindo-se ao AEE ofertado nas salas de recursos multifuncionais, é 

importante destacar que esses espaços vêm se constituindo como ambientes que 

possuem equipamentos tecnológicos, mobiliários, materiais didáticos-pedagógicos e 

tecnologias assistivas para a oferta do AEE na escola comum. Nesse sentido, os 

espaços especializados e as salas de recursos multifuncionais são considerados 

locais pertencentes à escola, que contribuem para superação das dificuldades de 

ensino e aprendizagem, bem como para proporcionar a mediação dos alunos com os 
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conhecimentos escolares e com demais conhecimentos.  Dessa forma, esses espaços 

escolares visam desenvolver o pensamento, o conhecimento, a socialização, a 

autonomia, entre outros.  

Neste mesmo ano (2009), a ONU, aprovou o texto da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência - CDPD, estabelecendo que os Estados-

Parte devem assegurar um sistema de Educação Inclusiva em todos os níveis de 

ensino. Em linhas gerais, percebe-se que a educação inclusiva é o conjunto de 

princípios e procedimentos implementados pelos sistemas de ensino para adequar a 

realidade das escolas à realidade dos alunos que, por sua vez, representam a 

diversidade humana. 

 Determina ainda, no Artigo 4 (2009, p. 48), que os Estados Partes devem “se 

comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos 

e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo 

de discriminação por causa de sua deficiência”. Dentre os diversos direitos previstos 

neste documento, o Artigo 9º destaca que  

A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma 
independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, 
os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às 
pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e 
comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao 
público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas 
medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e 
barreiras à acessibilidade (BRASIL, 2009, p. 73). 

Complementando todos os direitos previstos em lei, a Convenção sobre os 

direitos das pessoas com deficiência, em todo o Artigo 24 (p. 160-166), prevê a 

educação inclusiva como um direito inalienável das pessoas com deficiência, 

estabelecendo ações e assegurando a educação das pessoas com deficiência. Este 

artigo determina ainda que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do 

sistema educacional geral e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do 

ensino fundamental gratuito e compulsório; ainda, que elas tenham acesso ao ensino 

fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as 

demais pessoas na comunidade em que vivem.  

Diante disso, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

representa avanços obtidos nas últimas décadas e corrobora para a formulação de 

políticas públicas fundamentadas no paradigma da inclusão social.   
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Os processos políticos continuam avançando no resguardo dos direitos das 

pessoas com deficiência. No ano de 2011, é instituído o Plano Nacional de Educação 

– PNE, que estabelece metas a serem alcançadas pelo país até 2020. O novo PNE é 

um instrumento fundamental para se alavancar como nação. Diante disso, é essencial 

que valores de solidariedade, respeito à diversidade e democracia sejam princípios 

basilares de sua formulação. 

 Dando continuidade a lógica já prevista nas legislações supracitadas, o PNE 

estabelece metas que são acompanhadas das respectivas estratégias buscando 

atingir os objetivos propostos. A importância do PNE se se expressa nos seus 

conteúdos e nas diretrizes, conforme expressos no Artigo 2º,  

Art. 2º São diretrizes do PNE – 2011/2020: I – erradicação do 
analfabetismo; II – universalização do atendimento escolar; III – 
superação das desigualdades educacionais; IV – melhoria da 
qualidade do ensino; V – formação para o trabalho; VI – promoção da 
sustentabilidade sócio-ambiental; VII – promoção humanística, 
científica e tecnológica do país; VIII – estabelecimento de meta de 
aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 
produto interno bruto; IX – valorização dos profissionais da educação; 
e X – difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e 
a gestão democrática da educação. (BRASIL, 2011, p. 18). 

Em todo o documento é possível perceber a garantia do direito das pessoas 

com deficiência. Assim, vale destacar a Meta 1 a garantia de  

Fomentar o acesso à creche e à pré-escola e a oferta do atendimento 
educacional especializado complementar aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, assegurando a transversalidade da 
educação especial na educação infantil. (BRASIL, 2011, p. 23. Grifo 
meu). 

Assim como a Meta 4 que pretende “universalizar, para a população de quatro 

a dezessete anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de 

ensino”. (BRASIL, 2011, p. 27).  Dentre as estratégias, está garantir repasses duplos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação - FUNDEB a estudantes incluídos; implantar mais 

salas de recursos multifuncionais; fomentar a formação de professores de AEE; 

ampliar a oferta do AEE; manter e aprofundar o programa nacional de acessibilidade 

nas escolas públicas; promover a articulação entre o ensino regular e o AEE; 

acompanhar e monitorar o acesso à escola de quem recebe o benefício de prestação 

continuada. 
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A partir de toda a exposição, percebe-se que a escola é a fonte para o 

desenvolvimento humano e da cidadania, pois é através dela que são formados os 

seres capazes de pensar, criticar, agir, transformar e modificar a sociedade. Mas, para 

que isso ocorra, são necessárias mudanças no sistema educacional e nas políticas 

públicas, que foram, no decorrer dos tempos, caracterizados por práticas retrógradas, 

discriminatórias, excludentes e marginalizados.   

Para Carvalho (2000), para que haja inclusão, as escolas precisam estar 

abertas às diferenças e capazes de ensinar a turma toda; porém essas ações 

demandam uma ressignificação e uma reorganização completa dos processos de 

ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a legislação colabora que 

Considerando a heterogeneidade presente na sociedade, as escolas 
devem acolher a todas as crianças, independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e 
outras. Nessa perspectiva, o desafio da educação é assegurar um 
ensino de qualidade que beneficie alunos com deficiência e com altas 
habilidades/superdotação, com a organização de escolas que 
promovam a participação e a aprendizagem de todos. (BRASIL, 2006, 
p. 09). 

Por conseguinte, a Educação Inclusiva deve assegurar que todos sejam 

cidadãos de direito nas escolas comuns e na sociedade; serem aceitos com suas 

diversidades e especificidades. Isto significa que as escolas devem estar preparadas 

para acolher e educar a todos os alunos e não somente aos consideráveis ‘educáveis’ 

ou ‘escolarizados’. 

Com a marcação histórica dos indiciários políticos, percebe-se uma 

continuidade nos avanços históricos significativos quando se refere aos documentos 

legais que visam asseguram o direito à educação de todos, na perspectiva da 

Educação inclusiva, mas efetivar que tais direitos saiam do ‘papel’, se materializem e 

se cumpram nas práticas sociais e educacionais ainda permanece enquanto desafio 

que precisa ser superado.  

É válido destacar que a Educação Inclusiva não se faz apenas de legislações 

ou regulamentações que ‘obrigam’ as práticas inclusivas. Estas são fundamentais 

para que o processo ocorra nos diversos espaços sociais, mas além das 

normatizações, as ações e práticas inclusivas são indispensáveis para que a todo o 

processo educativo seja inclusivo, criando condições para todos participarem e 

colaborarem com o processo formativo.  
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Apesar dos avanços e desafios no que tange a regulamentação dos direitos 

das pessoas com deficiência nos documentos legais, mesmo antes da CF/88, 

somente no ano de 2015, ou seja, aproximadamente três décadas de luta e 

movimentos pelos direitos sociais das pessoas com deficiência, instituiu-se a Lei nº 

13.146, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, o primeiro tratado internacional de direitos humanos a ser 

incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro como emenda constitucional, 

destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência visando a sua 

inclusão social e cidadania.  

O texto da LBI baseou-se na carência de serviços públicos e nas demandas da 

população brasileira, prevendo além dos direitos já instituídos anteriormente, como o 

acesso à saúde, educação, trabalho, cultura, lazer, entre outros, isto é, a LBI partiu do 

pressuposto de que nenhum retrocesso sobre os direitos já conquistados poderia 

acontecer.  Pelo contrário, o texto de lei foi pensado não nas repetições dos direitos 

legais já previstos em outros documentos; a concepção principal é avançar e inovar 

os direitos às pessoas com deficiência. Conforme destacado no próprio documento, a 

LBI 

Inclusão não é um compilado de Leis, mas sim um documento que 
altera algumas já existentes para harmonizá-las à Convenção 
Internacional. Ou seja, leis que não atendiam ao novo paradigma da 
pessoa com deficiência ou que simplesmente a excluíam de seu 
escopo. Alguns exemplos de Leis que a LBI alterou: Código Eleitoral, 
Código de Defesa do Consumidor, Estatuto das Cidades, Código Civil 
e a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. (BRASIL, 2015, p. 12). 

Outro aspecto inovador previsto na LBI é na mudança das concepções e 

conceitos sobre a deficiência. A partir da lei, a deficiência não é mais entendida como 

uma “condição estática e biológica da pessoa, mas como o resultado da interação das 

barreiras impostas pelo meio com as limitações de natureza física, mental, intelectual 

e sensorial do indivíduo”. (BRASIL, 2015, p. 12). Nesse sentido, a deficiência deixa de 

ser atributo da pessoa e passa a ser o resultado da falta de acessibilidade de uma 

forma geral que a sociedade oferece às especificidades de cada um. Nessa 

perspectiva, a LBI reforça que a deficiência está no meio social, não nas pessoas, ou 

seja, quanto mais acessos e oportunidades uma pessoa possui, menores serão as 

dificuldades consequentes de suas especificidades.  
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Além da provisão de todos os direitos sociais, a LBI prevê no Capítulo IV todos 

os direitos resguardados às pessoas com deficiência no que tange à educação. No 

Artigo 30, desta lei destaca que 

Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos 
oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação 
profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as 
seguintes medidas:  

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas 
dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos 
serviços;  

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos 
específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos 
de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua 
participação;  

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para 
atendimento às necessidades específicas do candidato com 
deficiência;  

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia 
assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo 
candidato com deficiência;  

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato 
com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto 
nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e 
comprovação da necessidade;  

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas 
ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa 
com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua 
portuguesa;  

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras [...]. 
(BRASIL, 2015, p. 37) 

A LBI representa grande e significativo avanço na inclusão das pessoas com 

deficiência nos diversos espaços sociais, enfim na sociedade. O texto da lei aborda 

algumas inovações em todos os direitos sociais, e amplia a discussão no que diz 

respeito a tornar crime de atitudes discriminatórias e preconceituosas; avança nas 

questões de acessibilidade, responsabilizando as pessoas ou órgãos de dever não 

promover a acessibilidade, promovendo o direito das pessoas com deficiência 

exercerem a cidadania.  

No que se refere à Educação Inclusiva, a LBI prevê, além dos aspectos já 

garantidos em outros documentos legais, desde a CF/88, amplia que o direito à 

inclusão escolar não é reservado somente às escolas públicas; pelo contrário, a LBI 

antevê obrigação das escolas particulares em receber os alunos com deficiência nas 
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salas de aulas, além de promover as adaptações necessárias sem nenhum ônus 

financeiro nas mensalidades e matrículas dos alunos, em decorrência da deficiência.  

No tocante dos avanços representados pela LBI, na ampliação e efetivação da 

Educação Inclusiva, no que se refere a formação de professores para o atendimento 

e formação das pessoas com deficiência permanece como grande desafio para a 

consolidação da Educação Inclusiva, pois não prevê ações para que esta formação 

continuada dos docentes aconteça.  

Reflexões sobre a necessidade da formação docente ainda são essenciais, 

pois partimos do pressuposto que a educação vai além das salas de aulas, ou mesmo 

do pátio da escola; a educação está onde todo e qualquer processo de formação do 

sujeito acontece, seja ele na escola ou fora dela. Nessa perspectiva, entende-se que 

todos os envolvidos nos processos de formação do outro, sejam eles educacionais, 

sociais, econômicos ou culturais, são corresponsáveis pelo desenvolvimento das 

pessoas com ou sem deficiência, ou seja, são corresponsáveis pela inclusão social.  

Assim, segundo Sant’ana; Glat & Fernandes (2005), contata-se que a Educação 

Inclusiva é aquela que oferece um ensino adequado às diferenças e às necessidades 

de cada um e não deve ser vista lateralmente ou de forma isolada, estática, mas sim, 

como parte de todo o processo de formação. Para tanto, o quesito indispensável para 

a consolidação deste conceito é a formação adequada e contínua do professor.  

As concepções históricas e normativas sobre as pessoas com deficiência 

percorreram um longo e complexo caminho até a aqui. O respeito à diversidade, 

confirmado no respeito às diferenças, impulsiona práticas de cidadania voltadas para 

o reconhecimento de sujeitos de direitos, simplesmente por serem seres humanos. A 

partir desse entendimento, as especificidades de cada um não devem ser elementos 

para a construção da desigualdade, discriminação, exclusão ou segregação, mas sim, 

devem nortear as políticas públicas de respeitos à diversidade, em prol da construção 

de contextos sociais inclusivos, isto é, para a construção de uma sociedade inclusiva.  

Segundo Aranha (2006, p. 28), “a ideia de uma sociedade inclusiva 

fundamenta-se numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade, como 

característica inerente à constituição de qualquer sociedade”. Assim, partindo desse 

princípio e tendo como norte o cenário ético dos Direitos Humanos, é necessário 

assegurar o acesso e a participação de todos a mais distintas oportunidades, 
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independentemente das especificidades e peculiaridades de cada sujeito ou grupo 

social.  

Em suma, a Educação Inclusiva é uma proposta que veio para ficar e modificar 

as práticas sociais, educacionais, culturais, políticas, entre outras na sociedade. Ela é 

o resultado de muitas discussões, de lutas, de estudos teóricos e práticas que tiveram 

a participação de vários segmentos e apoio de organizações de pessoas com 

deficiência e educadores, no Brasil e no mundo. A Educação Inclusiva é fruto de um 

contexto histórico em que se resgata a Educação como um espaço de exercício da 

cidadania e da garantia de direitos, por meio das políticas públicas inclusivas. Lopes 

(2011), citado por Lopes e Fabris (2016, p. 81), atribui que  

Políticas de inclusão podem ser entendidas como 
manifestações/materializações da governamentalidade ou da 
governamentalização do Estado moderno. O que tais políticas 
almejam é atingir o máximo de resultados junto à população que se 
quer governar ou junto à população que está sob o risco (calculado) 
da exclusão, a partir de um esforço mínimo de poder (biopoder). 
(LOPES e FABRIS, 2016, p. 81).  

Enfim, ressalta-se que ao apresentar, neste texto, uma retomada do indiciário 

histórico e normativo das políticas públicas, buscou-se com auxílio cronológico das 

documentações legais, destacar os processos complexos vivenciados pela Educação 

Especial, principalmente, pelas pessoas com deficiência.  

Diante disso, conclui-se pela necessidade da continuidade de novos estudos 

comparativos e analíticos e pesquisas para avaliar os resultados, desafios e avanços 

das políticas públicas, desfazendo algumas representações sociais e históricas da 

Educação Especial e das pessoas com deficiência. Por fim, encerra-se que a 

formulação de novas políticas públicas é fundamental, porém é uma tarefa complexa, 

pois envolve diversos atores no processo de construção de políticas, as quais são 

constituídas de valores, crenças, visões de mundo e de sociedade, representações 

sociais, que dão sentido a ação do Estado. 
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO, ANÁLISE E RESULTADOS DOS 

DADOS: A PROFISSIONALIZAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM 

OUTRAS NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS  

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as discussões sobre a profissionalização 

das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas, os 

aspectos legais que amparam sua profissionalilzação, assim como os desafios e 

possibilidades enfrentados e superados pelos sujeitos da pesquisa, além de 

apresentar as análises dos dados coletados, bem como os resultados obtidos para 

compreender as perspectivas de futuro profissional das pessoas com deficiência e 

com outras necessidades educacionais específicas.  

Para Madeira (2001, p. 123), “[...] as representações sociais dos participantes 

(sujeitos da pesquisa) vinculam-se ao dinamismo de uma cultura e de uma história”. 

Nesse sentido, é importante e necessário situar as vivências desses sujeitos na 

realidade que fazem parte e os contextos sociais e educacionais vivenciados por eles. 

Para isso, percorrer-se-á os caminhos para compreender se a inserção das pessoas 

com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas no mercado de 

trabalho ainda é apenas um desejo, um “sonho”, preso nos conceitos históricos 

arraigados na sociedade ou já se constituiu em realidade, em possibilidade de 

profissionalização. Partindo desse contexto, é necessário conhecer e compreender as 

políticas públilcas de amparo à profissionalização desses sujeitos para então perceber 

se estes estão amparados e com seus direitos resguardados. E, por fim, todo esse 

caminhar é importante para relacionar os dados obtidos com as entrevistas, com todo 

o contexto histórico, político e social e os desafios que os sujeitos enfrentaram e 

continuam vivenciando no que tange a profissionalização e sua inserção no mercado 

de trabalho.  

 

3.1 A profissionalização da pessoa com deficiência e com outras necessidades 

educacionais especificas: sonho ou possibilidade? 

 

O fenômeno da profissionalização das pessoas com deficiência é complexo, 

além de ter características variadas e peculiares; ainda perpassa as contradições do 
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sistema capitalista, a estrutura e as interações sociais estabelecidas nos mais 

diversos contextos, bem como o comportamento humano.  

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o trabalho é um 

direito fundamental de todos os seres humanos. Assevera ainda que o trabalho 

contribui para o bem-estar emocional, satisfaz o desejo de sentir-se produtivo e 

reconhecido socialmente. Nesse sentido, as pessoas com deficiência também têm os 

mesmos direitos legais no que tange ao trabalho, mas muitas vezes isso implica na 

formação e na profissionalização desses sujeitos, dentre outros fatores 

complicadores.  

Vale lembrar que desde a década de 1930, de acordo com Januzzi (1992), 

despertou a preocupação com a profissionalização das pessoas com deficiência, em 

especial, a deficiência mental. Na década de 1940, instituíram-se as primeiras oficinas 

pedagógicas nas Sociedades Pestalozzi, criada pela professora russa Helena 

Antipoff. Posteriormente, já na década de 1970, sob influência das ações prioritárias 

da Educação Especial, houve a expansão da profissionalização das pessoas com 

deficiência no Brasil, em especial, através dos programas de profissionalização, por 

meio de oficinas, serviços e instituições que se dedicavam à preparação e formação 

profissional das pessoas com deficiência. De acordo com a literatura, a educação 

profissional destinada as pessoas com deficiência foi adaptada do ensino laboral 

comum e passou por diversas fases ao longo dos tempos. 

Sassaki (2006) afirma que a trajetória histórica dos direitos concedidos às 

pessoas com deficiência e com necessidades especiais é uma das mais longas da 

história; afirma ainda que é possível identificar diversos momentos nos procedimentos 

educacionais de profissionalização adotados pela sociedade direcionadas às pessoas 

com deficiência. Segundo o autor, no período marcado pela exclusão, as pessoas com 

deficiência não tinham direito ao acesso à educação profissional, pois o trabalho era 

tido como uma forma de exploração. Tal exclusão acontecia, pois acreditava-se que 

a deficiência provocava um impedimento para o trabalho, denotando assim, o 

desconhecimento, além de desconsiderar as potencialidades e habilidades desses 

sujeitos. Segundo os processos históricos, compreendia-se que a oferta de uma 

educação laboral para as pessoas com deficiência, nessa fase, era considerada uma 

crueldade e até mesmo uma forma de exploração. Diante desta realidade, ainda 

excludente, a inserção no mercado de trabalho significa ao sujeito com deficiência 
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uma possibilidade de sair desta posição de estigmatizado, excluído e desacreditado 

socialmente para um papel social produtivo e significativo. 

No período onde as pessoas com deficiência eram segregadas em instituições 

especializadas e em centros de reabilitação, esses sujeitos passaram a receber 

treinamento profissional, visando sua ‘preparação’ para os mais diversos tipos de 

atividades e ocupações. O termo preparação, segundo Sassaki (2006), significava o 

treinamento em habilidades ocupacionais. Assim, a educação profissionalizante era 

ofertada a partir de iniciativas restritas das instituições especializadas. As atividades 

de treinamento e preparação ofertadas em oficinas pedagógicas e em oficinas 

protegidas de produção eram centradas em treinar habilidades em cerâmica, 

tapeçaria, encadernação, dentre outras atividades consideradas práticas e fáceis de 

serem executadas, inclusive pelas pessoas com deficiência. Os materiais produzidos 

pelas pessoas com deficiência nas oficinas eram vendidos em feiras beneficentes ou 

para empresas que contratavam os serviços laborais desses sujeitos, porém por 

tempo determinado. Ainda nesse período, as iniciativas de profissionalização de 

pessoas com deficiência foram marcadas por um viés assistencialista e 

compensatório. 

De acordo com Glat (1998), os programas de educação para o trabalho 

desenvolvidos nas oficinas pedagógicas abrigadas ou protegidas são eminentes do 

processo de formação das pessoas com deficiência, representando assim uma etapa 

de sua trajetória educativa, constituindo-se no último nível de atendimento da 

Educação Especial. Glat afirma ainda que nas oficinas são proporcionadas atividades 

consideradas profissionalizantes, podendo ser remuneradas ou não, com o objetivo 

de integrá-los socialmente através do trabalho. (GLAT, 1998, p. 99) 

Já na década de 1980, marcada pelo paradigma da integração das pessoas 

com deficiência, onde se pressupunha a ‘normalização’ da pessoa com deficiência, 

estes sujeitos começaram a ser encaminhados para as escolas profissionalizantes 

das comunidades e em outros locais de formação com a intenção de receberem a 

educação profissional. Porém, os treinamentos laborais que aconteciam nas oficinas 

pedagógicas nas instituições especializadas permaneciam com suas atividades. 

Contudo, nesse período, além das oficinas, outras formas de trabalho e intermediação 

de mão-de-obra para o mercado de trabalho eram oferecidas.  
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Para Sassaki (2006) a ideia de integração das pessoas com deficiência no 

processo laboral é considerada um avanço, porém ainda se mostrava como 

segregativa e marginalizadora, pois privilegiavam as pessoas que tivessem 

dificuldade em envolver em programas de treinamento e desenvolvimento de recursos 

humanos, seja por dificuldades de acesso, seja por falta de integração social com 

demais colaboradores da empresa.  Nesse sentido, é difícil acreditar que houve 

integração nos ambientes de trabalho comum, pois não lhes foram dadas 

oportunidades de convívio independente da diferença que apresentassem.  

Na década de 1990, com o paradigma da inclusão, a partir da concepção que 

todos têm direitos iguais e que a sociedade é que deve se adaptar às necessidades 

específicas dos sujeitos com deficiência, proporcionando que todos façam parte de 

fato da sociedade, em todos os âmbitos e processos sociais, as instituições de 

educação profissional comuns passaram a receber as pessoas com deficiência em 

todos os cursos ofertados. No entanto, ressalta-se que a inclusão das pessoas com 

deficiência nos cursos de educação profissional depende do tipo e grau de deficiência 

e do atendimento especializado que esse sujeito necessita, dando continuidade às 

barreiras no processo de inclusão. 

Diante o exposto, percebe-se que as pessoas com deficiência passaram pelos 

mesmos processos de exclusão, segregação, integração e tentativa de inclusão, tanto 

no sistema educacional como na perspectiva de profissionalização ou inserção no 

mercado de trabalho.  

A ausência de informação e o consequente estigma associado às pessoas e à 

deficiência, numa sociedade que procura na aparência e na normalização, um dos 

critérios fundamentais para a seleção de mão-de-obra, constituem obstáculo de tal 

modo, que as conquistas nessa área, embora significativas, permanecem tímidas e 

insignificantes. 

A constatação e a consciência de que a deficiência não impõe, nem tão pouco 

significa impossibilidade para realizar atividades laborais intensificaram a necessidade 

de mudanças no tratamento dado às pessoas com deficiência, especialmente em 

relação ao preconceito e a discriminação sobre a profissionalização das pessoas com 

deficiência e sua inserção no mercado de trabalho. Essa consciência é dada a partir 

de práticas sociais e através do conhecimento e cumprimento de legislações que 

normatizam e regulamentam as práticas sociais nos mais distintos ambientes, dentre 
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eles nas práticas educativas e profissionais. Para isso, será apresentado um histórico 

de alguns documentos que amparam a profissionalização das pessoas com 

deficiência e os desafios enfrentados por esses sujeitos na conquista do direito de ser 

e se fazer cidadão. 

 

3.2 Aspectos legais sobre a profissionalização das pessoas com deficiência e com 

outras necessidades educacionais específicas. 

  

Na conjuntura política, as pessoas com deficiência vêm conquistando aos 

poucos seus direitos individuais e coletivos, em todos os aspectos sociais e 

trabalhistas, fazendo com que sejam reconhecidos e assegurados em documentos, 

normativas e legislações.  

As políticas de educação profissional direcionadas às pessoas com deficiência 

são resultado da interface entre as políticas de educação profissional em geral e das 

políticas de educação especial. 

Esse panorama de poucas iniciativas destinadas à formação das pessoas com 

deficiência para o trabalho, numa perspectiva inclusiva, vai de encontro com a 

preocupação apresentada nos diversos documentos legais que abordam a inclusão 

da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Dentre as várias leis que 

asseguram os direitos trabalhistas das pessoas com deficiência, destacam-se a 

CF/88, Artigo 227, inciso II II a criação de programas de prevenção e AEE para as 

pessoas com de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social 

do adolescente e do jovem deficiente, mediante o treinamento para o trabalho e a 

convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços, assegurando assim o 

direito à educação profissional, com o objetivo de integrar socialmente, mediante 

formação para o trabalho o jovem e o adulto com deficiência, prevendo ainda, no 

Artigo 37, inciso VIII a reserva percentual dos cargos e empregos públicos para as 

pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 

A educação profissional descrita pela Constituição de 1988 busca viabilizar o 

direito social do trabalho, respeitados os preceitos legais que garantem a proibição de 

qualquer discriminação. 
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A década de 1990 constituiu-se um ponto de inflexão nas políticas de educação 

profissional, pois a educação é destacada em seu papel econômico, com base no 

novo estilo de desenvolvimento. 

No ano de 1990, é publicado o Decreto nº 3298, que dispõe que a educação 

profissional para pessoa com deficiência será oferecida nos níveis básico, técnico e 

tecnológico, em escola regular, em instituições especializadas e no ambiente de 

trabalho. 

No ano seguinte, em 1991, é instituída a Lei Federal nº 8.213/91, conhecida 

como Lei de Cotas, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 

e dá outras providências; onde as empresas têm o compromisso legal e social de 

incluir pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários na proporção direta do 

número de funcionários existentes, isto é, prevê no artigo 93 a contratação de 2% 

(dois por cento) a 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência qualificadas para 

o trabalho ou reabilitados, em empresas do setor privado com mais de cem 

funcionários, sendo proibido qualquer ato discriminatório em relação a salário ou 

critério de admissão ao emprego devido a condição de deficiência, sob pena de multa. 

A mesma lei no artigo 93, inciso I, estabelece que para dispensar um trabalhador 

reabilitado ou deficiente habilitado, no contrato por prazo determinado de mais de 90 

dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, o empregador deverá antes 

contratar um substituto de condição semelhante. 

Observa-se que a Lei de Cotas tem contribuído para ampliação do acesso de 

pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. No entanto, ainda há dificuldades 

em razão da pouca fiscalização às empresas, que insistem em não cumprir a 

legislação. A justificativa dada pelos empresários ou responsáveis está relacionada à 

baixa qualificação das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, o que 

dificulta que encontrem profissionais em condições de desempenhar de forma 

competente as funções necessárias à sua empresa. Nesse sentido, Bittencourt e 

Fonseca (2011) pontuam que as cotas não possibilitam o acesso pleno desta 

população, uma vez que há nela o predomínio de baixa escolaridade e pouca 

qualificação profissional. 

Ainda em 1991, ocorre a Convenção nº 159 da Organização Internacional do 

Trabalho (1955) que trata sobre Reabilitação Profissional em Emprego de Pessoas 

Portadoras de Deficiência determinando a formulação, aplicação e revisão periódica 
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da política sobre a readaptação profissional e o emprego de pessoas com deficiência, 

tendo o Brasil aderido a ela através do Decreto nº 129/1991 que aborda sobre os 

Princípios da Política de Reabilitação Profissional e Emprego para Pessoas 

Deficientes, no art. 7º: 

as autoridades competentes deverão adotar medidas para 
proporcionar e avaliar os serviços de orientação e formação 
profissional, colocação, emprego e outros semelhantes, a fim de que 
as pessoas deficientes possam obter e conservar um emprego e 
progredir no mesmo; sempre que for possível e adequado, serão 
utilizados os serviços existentes para os trabalhadores em geral, com 
as adaptações necessárias. (BRASIL, 1991). 

No decorrer de 1993, a Secretaria de Educação Especial do Ministério da 

Educação elaborou a Política Nacional de Educação Especial – PNEE, tendo como 

base discussões com representantes de organização governamental e não 

governamental para pessoas com deficiência, condutas típicas e altas habilidades. A 

PNEE persiste com o princípio pedagógico da normalização que representa a base 

filosófica e ideológica da integração social e educacional. 

O principal objetivo da Política Nacional de Educação Especial foi o de se 

constituir como orientação a educação do ‘portador de deficiência, conduta típica e 

alta habilidade’, tendo em vista criar condições para o desenvolvimento de suas 

potencialidades e sua formação para o exercício consciente da cidadania, tento como 

fundamento o princípio da igualdade de oportunidades. A PNEE apresenta ainda 

como objetivos específicos o desenvolvimento de programas voltados para o preparo 

profissional de portadores de necessidades especiais e sua integração ao mercado 

de trabalho. 

Para o desenvolvimento desses programas, a PNEE proclama o atendimento 

às pessoas com deficiência em Educação Especial promovida em instituições 

voltadas para o trabalho exclusivo, ou seja, as oficinas pedagógicas. A Política 

Nacional de Educação Especial define oficinas pedagógicas como  

ambiente destinado ao desenvolvimento de aptidões e habilidades de 
portadores de necessidades especiais23, através de atividades 
laborativas orientadas por professores capacitados, onde estão 
disponíveis diferentes tipos de equipamentos e materiais para o 
ensino/aprendizagem nas diversas áreas do desempenho profissional. 
(MEC/SEESP, 1994, P. 21). 

Nesse sentido, os programas, dentre eles a oficina pedagógica, são entendidas 

como uma modalidade do atendimento específico às pessoas com deficiência e com 

conduta típica que implica espaço físico, recurso humano e material diferenciado. As 



135 
 

oficinas pedagógicas têm como principal objetivo o desenvolvimento de aptidões e 

habilidades por meio de atividades de trabalho em diversas áreas profissionais (MEC 

/SEESP, 1994). 

Jannuzzi (2004) colabora que a política de educação especial, expressa na 

PNEE, confirma o modelo que desenvolvido anteriormente, cuja principal 

característica é a de associar à formação terapêutica da pessoa com deficiência a 

oferta de uma formação instrumental para engajá-la em ocupações operacionais no 

mercado de trabalho. Nesse sentido, apresenta semelhanças com as concepções de 

educação profissional que desvinculam a formação geral da formação técnica. O 

principal objetivo da educação era o de adequar o ‘trabalhador com deficiência’ ao 

contexto em que vivia, adaptando-o às demandas do mercado de trabalho, bem como 

da sociedade. 

No ano de 1994, é criada a Lei do Estágio nº 8.859, de 23 de março de 1994, 

que modifica a Lei nº 6.494/77 e estendem aos alunos de educação especial com 

deficiência, os benefícios do estágio, permitindo a contratação pelas empresas, como 

estagiários. Essa lei possibilita ao estudante o estágio profissionalizante relacionado 

com a sua área de formação e a contratação se efetua através de empresas públicas 

e privadas e instituições de ensino. 

Outro importante documento legal que prevê a profissionalização das pessoas 

com deficiência é a LDBEN/96. A Lei institui que, tanto em instituição pública quanto 

privada, é garantido o acesso à educação especial para o trabalho que proporcione a 

pessoa com deficiência sua efetiva integração na vida em sociedade. Na referida 

legislação, também ficou determinado que os sistemas de ensino deveriam assegurar 

a educação especial para o trabalho aos alunos com deficiência. (Artigo 59 da 

LDBEN,1996). 

Mesmo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional incluísse a 

educação profissional como modalidade da educação básica e superior, as normas 

que regularizaram a educação profissional no país (Decreto nº 2.208/97) instituíram 

uma rede própria, paralela ao sistema básico de ensino, constituída pelo ‘sistema S’, 

instituições públicas e privadas de educação profissional. Essa rede passa a oferecer 

desde cursos básicos até os de pós-graduação (DORE SOARES, 1999; FERRETTI, 

2010). 
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Nessa perspectiva, Ferretti (2010) corrobora que a educação profissional e 

tecnológica enfatiza excessivamente o domínio técnico e tecnológico em detrimento 

de outras esferas do conhecimento, como aqueles relativos aos contextos econômico, 

político e cultural nos quais são constituídas a ciência, a técnica e a tecnologia; a 

educação profissional está voltada prioritariamente para a produção e o mercado, com 

enfoque para atender as demandas empresariais e mercadológicas.  

Em 1999, é implementado o Decreto nº 3.298/99, do Poder Executivo Federal, 

que regulamenta a Lei N° 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência consolida normas de 

proteção e dá outras providências. Estabelece normas gerais e critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida e dá outras providências. 

Além disso, tendo em vista a equiparação de oportunidades, propõe que as 

instituições e os órgãos federais prestem, direta ou indiretamente, serviços à pessoa 

com deficiência e, dentre outros, cita aqueles voltados à formação profissional e à 

qualificação para o trabalho.  

Define também que a oferta da Educação profissional deve contemplar os 

níveis básico, técnico e tecnológico, sendo oferecida ao aluno com deficiência em 

escola comum, em instituições especializadas e nos ambientes de trabalho. O 

documento enfoca a obrigatoriedade da oferta apenas de cursos de nível básico nas 

instituições de educação profissional. 

Uma das diretrizes da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência, no que diz respeito à educação e ao trabalho, é a ampliação das 

alternativas de inserção econômica da pessoa com deficiência, proporcionando-lhe 

condições para a qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. 

Salienta-se que a política para a integração de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho é disciplinada pelo Decreto nº 3.298/99 que prevê no artigo 35, 

a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho de três maneiras 

diferentes:  

I - colocação competitiva através de processo de contratação regular, 
nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que independe 
da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não 
sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais.  
II, colocação seletiva - o processo de contratação regular, nos termos 
da legislação trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de 
procedimentos e apoios especiais para sua concretização. 
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III – promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da 
ação de uma ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, 
cooperativado ou em regime de economia familiar, com vista à 
emancipação econômica e pessoal. (BRASIL, 1999). 

O artigo 35 ainda dispõe sobre o trabalho protegido e define no parágrafo 4º a 

Oficina Protegida de Produção - unidade que funciona em relação de dependência 

com a entidade pública ou assistencial, com objetivo de desenvolver programa de 

habilitação profissional para adolescente e adulto portador de deficiência, provendo-o 

com trabalho remunerado, com vista à emancipação econômica e pessoal relativa, e 

para as pessoas é garantido todos os direitos trabalhistas e previdenciários. (Artigo 

35, inciso II). 

No parágrafo 5º, do referido Decreto, a Oficina Protegida Terapêutica - é 

definida como unidade que funciona em relação de dependência com entidade pública 

ou beneficente de assistência social, que tem por objetivo a integração social por meio 

de atividades de adaptação e capacitação para o trabalho do adolescente e adulto e 

que em razão da gravidade da deficiência não possa trabalhar no mercado competitivo 

ou em oficina protegida de produção. O objetivo dessa oficina é a integração social da 

pessoa com deficiência até que a pessoa adquira capacidades de colocação 

competitiva no mercado de trabalho. 

É importante reconhecer a diferença nas intenções e nas práticas das oficinas 

pedagógicas e as abrigadas ou protegidas. Glat (1998) apresenta que as oficinas 

pedagógicas estão vinculadas a um processo educacional com objetivo na formação, 

propondo a inserção do aprendiz (pessoa com deficiência) no mercado competitivo de 

trabalho. Já as oficinas abrigadas ou protegidas constituem-se em uma modalidade 

de emprego ou uma colocação profissional em uma determinada empresa; o objetivo 

dessas oficinas é a produção.  Para Glat (1998), as referidas práticas de segregação 

dificultam a integração social das pessoas com deficiência, pois 

a segregação do indivíduo com deficiências, em escolas ou 
instituições especiais, pode reduzir sua participação na vida da 
comunidade e excluí-lo das relações tecidas nas várias instâncias 
socais, inclusive de lazer, uma vez que a maioria das pessoas, de fato, 
tem pouca oportunidade de interagir com esse indivíduo, e vice-versa. 
Conseqüentemente, quando ele chega a mercado de trabalho, mesmo 
que esteja tecnicamente capacitado, socialmente é um estrangeiro. 
(GLAT, l998, p.98). 

O documento da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, dentre vários aspectos, enfatiza o desenvolvimento da formação 
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profissional para esse segmento social, principalmente por meio dos cursos básicos. 

Trata-se de uma política que articula as ações voltadas ao atendimento à pessoa com 

deficiência, nas diversas áreas governamentais, quando fundamenta a unicidade 

dessas ações no princípio da integração e da igualdade de oportunidade. 

As leis, os decretos e convenções descritas acima recomendam e incentivam 

a criação de programas de formação profissional de atenção a essa população 

objetivando a inclusão social. Todavia, a inclusão social promovida através do 

trabalho, só será possível se o objetivo for promover o bem-estar e a justiça social da 

pessoa com deficiência, ocorrer uma mudança na sociedade e foram cumpridas as 

leis nacionais na íntegra. 

Todavia, mesmo que haja determinações legais, as escolas profissionalizantes 

comuns têm promovido ações principiantes no que se refere a inclusão das pessoas 

com deficiência em seus sistemas de ensino. As escolas de educação para o trabalho, 

em todos os níveis – básico, técnico e tecnológico – precisam rever e modificar seus 

preceitos de atendimento, ofertando educação para todos, cumprindo assim a 

premissa básica do paradigma inclusivo. Enquanto instituição de ensino tem o 

propósito de defender os direitos da pessoa com deficiência, estas não podem mais 

ferir o que determina a lei, pois entendem-se que estariam se contrapondo a sua 

missão e negando oportunidade daqueles que foram excluídos e, muitas vezes, 

impedidos de exercerem sua cidadania durante muitos anos. 

É notório que as políticas públicas têm desempenhado um papel significativo 

na redução e erradicação de barreiras, bem como criado condições para a 

profissionalização e inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Entretanto, percebe-se uma fragilidade no cumprimento das legislações que 

asseguram os direitos destes sujeitos com relação a inclusão na sociedade e também 

o acesso ao trabalho formal.  

Contudo, mesmo que as os documentos normativos, dentre eles as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001) preconizem que as 

escolas das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem 

atender alunos que apresentem necessidades especiais, mediante a promoção das 

condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, a flexibilização e 

adaptação do currículo e encaminhamento para o trabalho, além de avaliar e certificar 

competências laborais, não conseguem minimizar os graves efeitos da reiterada 
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exclusão desse grupo social de seu interior e da sociedade permanecendo grandes 

desafios para a inserção destes no sistema educacional e no mercado de trabalho. 

Dessa forma, serão apresentados os desafios que persistem no que tange a 

profissionalização das pessoas com deficiência e sua inserção no sistema laboral.  

 

3.3 Alguns dos principais e intrigantes desafios para a profissionalização das pessoas 

com deficiência e com outras necessidades específicas.  

 

Oportunizar às pessoas com deficiência a possibilidade de inserir-se no 

mercado de trabalho significa ganhar espaço par mostrar suas potencialidades, 

minimizando assim, os estereótipos e estigmas impregnados por décadas como 

incapazes. Além disso, significa a oportunidade de aprendizado, de independência, 

de autonomia, de credibilidade; ainda constrói perspectivas e novas expectativas para 

a sua vida pessoal e profissional, pois conquista um reconhecimento, através de uma 

categoria ocupacional, modificando sua identidade pessoal e social. Permite ainda 

desenvolver uma interação social com mais afinco, ampliam-se as oportunidades de 

contato social, o desenvolvimento de novas habilidades, entre outros. 

Desse modo, diante a baixa e insuficiente oferta de emprego às pessoas com 

deficiência, cada vaga conquistada e oportunizada representa a oportunidade de uma 

nova vida. Souza-Silva et. al. (2012) assinalam que o trabalho significa um novo 

espaço de socialização do sujeito, além de gerar recompensas simbólicas como a 

valorização pessoal, efetivação do direito ao trabalho, contribuição na renda da família 

e, talvez o mais importante e significativo, a construção de uma identidade social de 

valor.  

Gomes (2009) reafirma a importância do trabalho na vida das pessoas com 

deficiência, sobretudo como forma de fortalecimento, reconstrução de sua identidade 

e valorização, ao se tornarem membros ativos da família, tanto no plano emocional, 

quanto financeiro. Assim, observa-se que o trabalho se torna o aspecto principal e 

central na vida de todas as pessoas com deficiência, pois para algumas, o trabalho 

está relacionado à sobrevivência e, para outros, à possibilidade de inserção social, 

isto é, as oportunidades de trabalho e as vivências em ambientes profissionais estão 

ligadas ao sentimento de utilidade, produtividade, valor para a sociedade, além da 

efetivação do exercício de cidadania. (CARVALHO-FREITAS et al, 2010). 
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Na atual conjuntura social, vive-se um conflito entre as necessidades das 

pessoas em relação ao trabalho, as exigências do mercado e as oportunidades de 

emprego formal para a população de uma forma geral, dentre elas, as pessoas com 

deficiência. Para entender esse processo, procurou-se na literatura existente algumas 

explicações dos motivos das pessoas com deficiência não terem oportunidade de 

trabalho e/ou ocuparem os níveis mais baixos na força de trabalho e na participação 

como trabalhadores no cenário brasileiro. Nessa perspectiva, Pastore (2000) afirma 

que  

O fenômeno é mundial. Em todos os países, o mercado de trabalho é 
mais restrito aos portadores de deficiência. As causas são múltiplas. 
De um lado, a falta de qualificação. De outro, a falta de esclarecimento. 
E, por cima de tudo, a falta de estímulos que facilitam a sua 
contratação. (PASTORE,2000, p. 71). 

Para minimizar este fenômeno, as políticas públicas têm desempenhado um 

papel relevante na diminuição de barreiras físicas e na criação de oportunidades, 

facilitação e inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.  

Segundo Pastore (2000), a situação para as pessoas com deficiência ou com 

limitações severas e profundas, os afastados temporariamente, os aposentados em 

função de alguma deficiência, os idosos, é representada pela exclusão da força de 

trabalho. Pastore afirma ainda que daqueles que fazem parte do mercado de trabalho, 

apenas uma pequena parcela trabalha de modo regular e contínuo. Os demais ou 

nunca trabalharam ou tiveram oportunidades rápidas de trabalho, permanecendo na 

maioria das vezes em estado de desocupação (desemprego). 

Carmo (1991), através de seus estudos, constata que a inserção das pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho, ocorre com mais facilidade e flexibilidade se 

for realizada por intermédio de associações ou entidades que oferecem cursos 

profissionalizantes. O autor afirma que “a busca individual é sempre marcada pela 

discriminação e dificilmente o portador de deficiência é contratado”. (CARMO, 1991, 

p. 68). A partir disso, nota-se a importância da educação profissional, pública ou 

privada, que promove a formação das pessoas com deficiência para a sua inserção 

no mercado de trabalho. 

Porém, não basta somente a formação inicial; algumas práticas e atitudes 

contribuem para a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 

destacando a educação formal, a qualificação profissional, a habilitação e reabilitação 
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para o trabalho, estímulos aos empresários, serviços de colocação e campanhas 

antidiscriminações.  

Para que essa inserção aconteça, de acordo com Sassaki (2006) e Pastore 

(2000), as pessoas com deficiência contam com serviço de escolas especiais, centros 

de habilitação, oficinas protegidas de trabalho ou centros de profissionalização, e 

entidades ligadas a órgãos dos governos estadual e municipal que procuram recrutar 

e colocar no trabalho formal as pessoas com deficiência, ou seja, facilitar o ajuste 

entre a oferta e a procura de mão-de-obra, mas esse encaminhamento depende do 

preparo profissional dos trabalhadores, das empresas e dos postos de trabalho. 

Para que as empresas realizem a contratação das pessoas com deficiência é 

necessário o ajuste entre a qualificação (o que ela sabe fazer) e a função a ser 

ocupada (o que precisa ser feito). Dessa forma, os responsáveis pelo recrutamento 

devem (re)conhecer os limites e as possibilidades das pessoas com deficiência a 

serem encaminhadas para a seleção, uma vez que o mercado de trabalho está 

interessado em quem produz e os empresários visam lucro e produtividade. De acordo 

com Pastore (2000), a instituição encarregada da mediação entre o trabalhador e o 

empresário precisa mostrar que a mão-de-obra é de boa qualidade e que trará 

vantagens econômicas para a empresa. 

Pastore (2000) assegura ainda que, com as exigências atuais do mercado de 

trabalho, as pessoas com deficiência devem estar habilitadas para que a contratação 

de efetive, pois após a contratação, as empresas e as pessoas com deficiência 

precisarão de apoio, aconselhamento e acompanhamento durante o tempo de 

adaptação às funções que irá exercer 

Sassaki (2006) salienta que as pessoas com deficiência têm sido excluídas e 

discriminadas do mercado de trabalho por inúmeros motivos, dentre eles destacam-

se: a falta de qualificação para o trabalho, a falta de reabilitação profissional e física, 

a falta de escolarização, a falta de meios de transporte e apoio das famílias, falta de 

acessibilidade (não só arquitetônica), e, por fim, mesmo quando há a qualificação da 

mão-de-obra, esta não atende as necessidades do mercado de trabalho.  

A ausência de escolaridade e qualificação profissional apropriada pode causar 

a marginalização das pessoas com deficiência para o trabalho formal, pois serão 

consideradas desqualificadas, despreparadas para assumir funções que exigiam 

maiores qualificações, podendo ser encaminhadas a funções de trabalho ligados ao 
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trabalho manual, braçal, ou que não precise de qualificação, com tarefas repetitivas e 

que não permitem o desenvolvimento de suas potencialidades e capacidades. Nessa 

perspectiva, Nascimento e Miranda (2007) destacam que existe a necessidade de 

maior escolaridade e profissionalização, visto que o acesso ao mercado de trabalho 

exige níveis elevados de escolaridade e o desenvolvimento de novas competências 

para que a qualificação esteja em consonância com as necessidades do empregador. 

Vale ressaltar que a dificuldade de colocação profissional para uma grande e 

significativa parcela da sociedade brasileira, mesmo com mão-de-obra qualificada ou 

com altos níveis de escolaridade, ainda é persistente; porém com relação às pessoas 

com deficiência essa dificuldade é mais expressiva e agravada pela crença da maioria 

dos empregadores que a deficiência afeta todas as funções do indivíduo, tornando-o 

inválido e incapaz. Segundo Sassaki (2006), o quantitativo de pessoas com deficiência 

em idade economicamente ativa que estão fora do mercado de trabalho é muito 

grande. Colabora ainda que, as empresas devem contratar trabalhadores com 

deficiência, em conformidade com as políticas de emprego, salários e benefícios da 

empresa, não por apenas cumprimento da lei, mas por eles estarem em condições e 

capacitados para o trabalho.  

Mesmo assim, nota-se pouca disponibilidade de vagas e oferta de emprego às 

pessoas com deficiência e, quando surgem, o processo de contratação é difícil e 

apresenta diversos empecilhos. Geralmente os critérios não são claros e as 

exigências para as atribuições não condizem com as necessidades apresentadas 

pelos candidatos, tornando as vagas inacessíveis à maioria das pessoas com 

deficiência. Segundo Vieira et. al. (2015),  

A maior parte das empresas apenas disponibilizam vagas para evitar 
as multas e buscam preenchê-las com um “deficiente perfeito”, ou 
seja, um indivíduo que não apresente praticamente nenhuma limitação 
significativa, apenas alguma condição mínima que permita que ele 
seja considerado deficiente para preencher a cota, e que tampouco 
exija qualquer modificação do ambiente de trabalho ou tarefa ou um 
acompanhamento intenso de seu desempenho no cargo. (VIEIRA et 
al, 2015, p. 354). 

Desse modo, Violante e Leite (2011) contribuem que as políticas empresariais 

priorizam contratações de pessoas cujas deficiência não exijam transformações ou 

mudanças estruturais no ambiente de trabalho, forçando que o próprio indivíduo se 

adapte às condições de trabalho e ao ambiente físico da empresa. Segundo os 

autores, em parte, é possível compreender o posicionamento das empresas, que 
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vivem um dilema entre manter sua alta produtividade e lucro, em função das 

demandas do mercado capitalista, e atender à legislação que se propõe à inclusão. 

A obrigatoriedade prevista pela Lei de Cotas (citada anteriormente), faz com 

que algumas empresas façam a contratação de pessoas com deficiência apenas para 

o cumprimento da lei, e não estão comprometidas com a empregabilidade desses 

sujeitos, nem tão pouco, com o sucesso das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, seu desenvolvimento, seu reconhecimento ou mesmo com o papel social. 

Outro ponto importante que vale ser ressaltado é representação social de 

grande parte das empresas, instituições e seus representantes que ainda associa a 

pessoa com deficiência à improdutividade, à incompetência, à incapacidade e 

dependência. Mesmos com os avanços conceituais e legislativos, as concepções de 

deficiência ainda estão relacionadas exclusivamente às patologias ou características 

físicas e comportamentais de cada indivíduo, permeando os mais diversos aspectos 

sociais, dentre eles, o trabalho. Assim, contratar uma pessoa com deficiência sequer 

é algo pensado e, quando é obrigado por cumprimento de uma legislação, é evitado, 

pois é entendido como dispendioso, além de improdutivo.  

Para Toldrá, Marques e Brunello (2010), as principais dificuldades para a 

inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho resultam da 

desinformação da sociedade sobre a deficiência em si, bem como sobre as 

potencialidades, capacidades e habilidades das pessoas com deficiência, provocando 

atitudes preconceituosas, marginalizadoras e discriminatórias.  

Diante tantos rumos e interpretações, quando acontece de uma pessoa com 

deficiência ser contratada por uma empresa, este é tratado com indiferença, de forma 

negativa e, muito das vezes, responde de acordo com o tratamento recebido. Nesse 

ponto de vista, Vieira et. al. (2015), apresenta que  

As fragilidades do seu desempenho são ressaltadas em detrimento de 
suas potencialidades, sendo inclusive utilizadas para confirmar as 
expectativas negativas a seu respeito. A própria pessoa com 
deficiência também compartilha dessas representações em alguns 
casos. Sua autoimagem e sua autoestima são construídas a partir das 
relações sociais vivenciadas em seu contexto. Quando ainda 
predominam concepções negativas, as chances de as pessoas com 
deficiência terem menos oportunidades de desenvolvimento pessoal e 
de perceberem-se negativamente aumentam. (VIEIRA et al, 2015, p. 
355).  

Esse fenômeno pode intensificar-se quando as pessoas com quem se 

relacionam compartilham deste olhar, desta representação, desde os amigos, colegas 
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de trabalho e, em especial, a família.  Quando se refere aos aspectos familiares, não 

se trata apenas do relacionamento físico; envolve sentimentos, expectativas, medos, 

busca por tratamento, insegurança, superproteção, entre diversos outros aspectos 

emocionais, fazendo com que haja uma reafirmação da negação ou desacreditar na 

pessoa com deficiência e em suas condições de trabalho, fazendo com que eles 

fiquem restritos ao convívio familiar ou às instituições especializadas, reforçando 

muito mais a limitação provocada pela deficiência do que as potencialidades. Nesse 

sentido, considerar que a pessoa com deficiência seja inserida no mercado de 

trabalho pode provocar nela e na família um grande desafio, pois além de todos os 

estereótipos e representações sociais historicamente construídas sobre as pessoas 

com deficiência, essa inserção leva à exposição pública de suas limitações, suas 

fragilidades, assim como a necessidade de investimentos em formação.  

Outro desafio imposto para a inserção das pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho é o direito do Benefício de Prestação Continuada – BPC, que é 

assegurado pela CF/88 e consiste no pagamento de um salário mínimo mensal às 

pessoas, com 65 anos de idade ou mais e às pessoas com deficiência incapacitante 

para a vida independente e para o trabalho, com renda per capta familiar inferior a um 

quarto do salário mínimo vigente. Dessa forma, o BPC torna-se um benefício 

importante e indispensável para a subsistência de muitas pessoas com deficiência e 

suas famílias. Caso ocorra a contratação no mercado de trabalho, o direito ao 

benefício é perdido, sendo substituído pelo salário que será recebido, que na maioria 

das vezes, é baixo, quando somada a todos os desafios e dificuldades enfrentados 

pela inserção desse sujeito no mercado de trabalho formal.  Tais dificuldades e 

empecilhos fazem com que muitas pessoas com deficiência, por influência da família 

ou não, diminuam o interesse na profissionalização e na procura de ingressar no 

sistema laboral.  

Souza-Silva et. al. (2012) contribuem que o sentimento de dignidade 

proveniente das atividades laborais permite ao sujeito deixar o lugar de ‘vítima’ social, 

todavia, essa inserção no mercado de trabalho apresenta repercussões ambíguas, 

pois estes sujeitos são conscientes que o seu acesso ao trabalho advém de uma 

imposição legal, não sendo um processo social natural. Assim, Vieira et al. (2015) 

colabora que  

diante das dificuldades apontadas, estudos indicam que as pessoas 
com deficiência que estão inseridas no mercado de trabalho 
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apresentavam sentimentos ambivalentes com relação às suas 
experiências no contexto laboral. Além de incluírem sentimentos de 
satisfação e realização, relacionados especialmente à construção da 
identidade social de trabalhadores, há indícios de sofrimento no 
trabalho. (VIEIRA, et al, 2015, p 356).  

Observa-se que os estudos apontados por Vieira (2015) concluem que as 

vivências de sofrimento das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho 

sobrepõem-se às de prazer e que a concepção de deficiência que prevalece dificulta 

seu crescimento profissional e inclusão às atribuições. Apresentam ainda que os 

aspectos de sofrimento no trabalho são advindos do desgaste físico ou psíquico e da 

falta de reconhecimento, que geraram estratégias defensivas frente às adversidades. 

Partindo do exposto, conclui-se que as principais dificuldades na inserção das 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, destacadas por Tanaka e Manzini 

(2005), abarcam quatro instâncias, na visão dos empregadores, sendo: no que se 

refere a própria pessoa com deficiência -  a falta de escolaridade, de interesse e de 

qualificação profissional e social; para a empresa – condições inadequadas do 

ambiente físico e social, pouco conhecimento sobre a deficiência; e das instituições 

especializadas – programas de treinamento profissional e social ineficazes, pouca ou 

nenhuma articulação com as empresas; e no que se refere ao governo – dificuldades 

no acesso à escola e ao transporte, além de baixo incentivo às empresas para as 

adaptações e iniciativas de responsabilidade social.  

Diante o exposto, são perceptíveis os avanços e as transformações ocorridas 

no que se refere a profissionalização das pessoas com deficiência e sua inserção no 

mercado de trabalho, mesmo que ainda de forma bem pontual.  Ressalta-se ainda que 

as transformações necessárias para a melhoria da profissionalização das pessoas 

com deficiência, a valorização de sua mão-de-obra, reconhecimento de suas 

potencialidades e sua inserção no mercado de trabalho não ocorrerão de forma rápida 

e simples, pois referem-se a processos complexos e multifacetados, como foi 

apresentado, considerando ainda que não acontecerão de forma natural.  

Portanto, toda e qualquer mudança e intervenção que visa colaborar com a 

profissionalização das pessoas com deficiência e sua inserção no mercado de 

trabalho, deve ser considerado os aspectos políticos, econômicos, sociais e 

educacionais. Ações individuais e isoladas pouco contribuirão. Desse modo, vale 

enfatizar a importância da articulação e efetivação de políticas públicas eficazes, tanto 

na criação, quanto na fiscalização referente ao cumprimento dessas legislações; 
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investimento em educação de qualidade para todos nos diferentes níveis de ensino, 

além da formação para o trabalho; criação de centros de qualificação profissional 

articulados com o mercado de trabalho, visando a formação para atividades 

generalizadas e não apenas para ocupações específicas, para os quais são treinados; 

adequações de ambientes físicos e promoção à acessibilidade, entre outros.  

De acordo com Sassaki (2006), a inserção de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho vem acontecendo lentamente e em pequena escala, por meio de 

empresas e empregadores compreensivos e informados que reconhecem a 

necessidade da sociedade oportunizar e abrir espaços para as pessoas com 

deficiência qualificadas para o trabalho, fazendo inclusive modificações em suas 

empresas, adaptando o ambiente físico, adequando e disponde de procedimentos e 

instrumentos de trabalho e treinamento de pessoal na questão da inclusão de pessoas 

com deficiência.  

Contudo, conclui-se que através da educação, a profissionalização, a inserção 

e o encaminhamento das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho 

oportuniza e colabora com a inclusão social, retirando esses sujeitos da situação de 

marginalizados e segregados, contribuindo com a inclusão social e a construção e 

efetivação de sua identidade e sua cidadania.   

 

3.4 Apresentação, discussão, análise e resultados dos dados. 

 

Como já apresentado sucintamente, para esta pesquisa, foram convidados 

alunos que possuem alguma deficiência sensorial ou intelectual e também alunos com 

necessidades educacionais específicas, que são ou não atendimentos pelo Núcleo de 

Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE do IF Goiano. Foram 

entrevistados 17 (dezessete) alunos do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia Goiano – IF Goiano – Campus Iporá, estudantes dos cursos Técnicos 

concomitantes e subsequentes em Agropecuária e em Secretariado; Técnico em 

Administração – na modalidade PROEJA – Programa de Educação de Jovens e 

Adultos; Licenciatura em Química; Tecnologia em Agronegócio; Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – TADS; Bacharel em Agronomia; e do curso 

de Pós-Graduação lato sensu em Ensino de Humanidades.  
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A coleta de dados foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2017, na 

própria instituição de ensino, de acordo com a disponibilidade de cada aluno. E, para 

melhor compreender o universo de quem são os sujeitos participantes da pesquisa, 

foi solicitado aos entrevistados um levantamento de dados censitários dos quais 

podemos ter uma visão do perfil de cada aluno e seus respectivos cursos, conforme 

exposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Dados censitários dos alunos que participaram das entrevistas 

DADOS CENSITÁRIOS Quant. 

C
u

rs
o

s
 

Superiores 

Licenciatura em Química 04 

Agronegócio 01 

TADS 04 
Agronomia 01 

Técnico de nível médio 

Administração 02 

Agropecuária 02 

Secretariado 02 

Pós-Graduação Ensino de Humanidades 01 

Sexo 
Masculino 15 
Feminino 02 

Faixa etária 

18 - 25 08 

26 - 40 04 

41 - 60 02 
61 - 75 03 

Trabalha na área de formação 
Sim 03 

Não 14 

Trabalha atualmente 

Setor público 03 

Setor privado 07 

Não trabalha 07 

TOTAL DE SUJEITOS ENTREVISTADOS 17 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora a partir dos dados coletados. 

 

Para se ter uma melhor interpretação e compreensão das perspectivas de 

futuro profissional das pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas, procurou-se uma diversidade maior entre os cursos para 

observar se o curso escolhido tem alguma influência na formação, ou se os incentivos 

ou a falta deles estão associados à instituição e não ao curso. O que pode ser 

observado é que a instituição colabora com a formação do sujeito, mas há uma 

valorização do curso em que se formaram ou estão se formando. Conforme pode-se 

observar na tabela acima, houve a participação de alunos de 08 (oito) cursos 

diferentes, além de faixa etária distinta, procurando compreender também se a idade 

influencia nas perspectivas de futuro. Apesar das idades serem distintas, não houve 
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interferência em seus desejos profissionais, nem nas perspectivas para o futuro. Foi 

possível perceber que as perspectivas estão relacionadas à formação e às 

oportunidades de trabalho e não à idade.  

Através das falas e expressões obtidas durante as entrevistas, percebeu-se 

que os alunos fizeram a escolha dos cursos por aptidão, por escolhas próprias e são 

áreas de interesse deles para uma formação e atuação futura. Apenas alguns alunos 

demostraram ter escolhido o curso por falta de outra opção na instituição, mas perante 

as ofertas de curso, escolheram o que tinha mais interesse. 

Ao perguntar se eles já trabalham ou trabalharam na área em que estão ou já 

se formaram, é interessante perceber que somente 01 (um) deles já atuou 

anteriormente na área; e dois tiveram a oportunidade após a formação, mas possuem 

poucos meses de experiência. Com isso, percebe-se que apesar de já possuírem ou 

estarem em processo de formação, ainda há pouca participação deles no mercado 

profissional, em especial, na área de formação, como apresentado nos dados 

censitários. 

 Apesar de uma expressiva expansão de documentos normativos que 

asseguram o direito das pessoas com deficiência terem a oportunidade da 

profissionalização e da inserção no mercado de trabalho, como já apresentado 

anteriormente, percebe-se pelas falas dos sujeitos que as oportunidades ainda são 

singulares, ou até mesmo insignificantes. Assim, estes sujeitos são forçados a 

aceitarem o trabalho que surge e, mesmo que não atenda as necessidades ou desejos 

dos mesm. Ainda, as oportunidades de trabalho nem sempre são para o que estão se 

habilitando ou já estão habilitados; apesar do desejo expresso por eles ser  formarem 

e trabalharem na área, conforme pode ser observado em alguns exemplos de falas: 

O que eu me vejo no futuro é conseguir me formar em algum curso 
superior e ter um trabalho que me proporcione estabilidade tanto 
estabilidade financeira, como estabilidade profissional (HENRIQUE). 
 
Então, eu quero me formar, e se Deus permitir, eu quero me formar 
em Artes e quem sabe a gente conseguir um emprego, assim, numa 
escola de Arte do governo. (ALTAMIRO) 
 
O meu futuro está na agropecuária; eu sou um profissional e sei fazer, 
mas para aparecer serviço tem que aparecer os investidores. 
(RAYMOND) 

Conforme pode ser observado nas falas, independente da área de formação, 

os sujeitos têm uma perspectiva de formação profissional e querem trabalhar na área, 
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mas são conscientes que precisam de oportunidades e também de “investidores”. São 

conscientes também da necessidade da formação para atuar no mercado e da 

continuidade da formação, como expresso nas falas:  

Eu quero fazer outra faculdade, fazer Matemática ou outro curso, 
talvez Letras Libras ou eu vou tentar fazer um mestrado, um doutorado 
na área de programação. (MATHEUS). 
Ser professor de Química ou posso conseguir fazer um mestrado um 
doutorado, se tudo correr bem, mas eu quero ser professor na área de 
licenciatura. (CÁSSIO). 
 
Eu vou continuar estudando eu não vou parar os meus estudos e eu 
vou conseguir um trabalho com os estudos (...) eu não pretendo parar, 
eu pretendo continuar meus estudos porque se eu não tiver estudos 
eu não tenho nada, eu vou dar continuidade (RÉBER). 

Estes dizeres confirmam o que foi expresso por Souza-Silva (2012) quando diz 

que o trabalho provoca a valorização pessoal do sujeito, favorece na construção de 

uma identidade social de valor. Ainda, Gomes (2009) confirma que o trabalho dignifica 

o sujeito, possibilitando não só uma estabilidade financeira, mas sim emocional, 

psicológica, oportunizando uma inserção social, tornando-os inseridos nesta 

dimensão da sociedade. 

A partir das entrevistas, foi possível entender que os sujeitos ancoram suas 

representações sociais sobre o futuro na formação e nos estudos, e perante isto, 

desejam ter oportunidade de trabalho e valorização do seu conhecimento, do seu 

saber, do seu fazer. Nesse sentido, Sá (1998) colabora que a entrevista promove uma 

grande possibilidade de coletar material, a partir dos dizeres, no qual é possível 

apreender as representações mais espontâneas dos sujeitos da pesquisa. Nessa 

mesma lógica, Spink (1995), reafirma que o material espontâneo é a voz que está 

contida no universo consensual de um grupo social, pois a partir desse universo 

consensual é possível dar vida às representações sociais.  

Após a realização de todas as entrevistas, todas foram transcritas respeitando 

os dizeres e as especificidades de cada sujeito, inclusive os que possuíam limitação 

na comunicação. Todas as perguntas levaram a compreender tanto o interesse em 

estudar em uma instituição de ensino federal, com foco na formação 

profissionalizante, os processos de atendimento educacional especializado no 

ingresso e durante a permanência na instituição e suas perspectivas de formação e 

futuro profissional.  
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Após ouvir e observar as expressões de todos os alunos, as transcrições foram 

processadas no programa IRAMUTEQ, já apresentado anteriormente, buscando 

compreender os pontos comuns e divergentes dos sujeitos, sobre a perspectiva de 

futuro profissional e outras perspectivas que apareceram em suas falas.  

 As respostas para as 18 (dezoito) perguntas dirigidas aos sujeitos de pesquisa 

se transformaram em um corpus para análise e interpretação. As respostas de cada 

sujeito, a cada pergunta se transformou em um texto único que foi processado pelo 

software e, posteriormente analisado pela pesquisadora.  

 O software IRAMUTEQ viabiliza diferentes tipos de análise de dados textuais, 

desde as mais simples, como a lexicografia básica, a partir do cálculo de frequência 

de palavras, até análises mais complexas e variadas, como análise de similitude. Para 

isso, o programa organiza a distribuição do vocabulário de forma compreensível e 

visualmente clara (CAMARGO e JUSTO, 2013). Os autores colaboram ainda que  

Nas análises lexicais clássicas, o programa identifica e reformata as 
unidades de texto, transformando Unidades de Contexto Iniciais (UCI) 
em Unidades de Contexto Elementares (UCE); identifica a quantidade 
de palavras, frequência média e número de hapax (palavras com 
frequência um); pesquisa o vocabulário e reduz das palavras com 
base em suas raízes (lematização); cria dicionário de formas 
reduzidas, identifica formas ativas e suplementares. (CAMARGO e 
JUSTO, 2013, p. 515).  

Dentre as cinco possibilidades de processamento de dados realizadas por esse 

programa computacional, escolheu-se a denominada de Método da Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD). Ao processar o corpus textual, o programa gerou 04 

(quatro) classes comparativas e gerais. Após as classes geradas, é criado um 

dendograma que separa as classes, como também interliga em pontos de 

convergência ou oposição. De acordo com Camargo e Justo (2016), [...]” estas classes 

podem indicar teorias ou conhecimentos do senso comum ou campos de imagens 

sobre um dado objeto, ou ainda aspectos de uma mesma representação”. 

A partir dos dados obtidos, o programa IRAMUTEQ gerou a ocorrência de 17 

(dezessete) números de textos ou entrevistas, com 506 (quinhentos e seis) segmentos 

textuais, ou seja, 506 unidades de contextos elementares; e 17.529 ocorrências de 

palavras. Foram encontradas ainda 2.194 formas de palavras, isto é, classes 

gramaticais, que dão sentido aos dizeres e às expressões dos sujeitos.  

A próxima figura mostra a representatividade dos dizeres dos sujeitos 

participantes em 04 (quatro) classes, onde apresentam pontos de intersecção. A partir 
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do dendograma processado pelo IRAMUTEQ, observa-se que o corpus textual 

classificou o conteúdo das falas em partes distintas, agrupando os dizeres e palavras 

que possuem relação entre si, e também os que distanciam em seus significados.  

 

 

Figura 1 - Nomes, contribuições em porcentagem e palavras principais das classes que 
apresentam o conteúdo das respostas das entrevistas 

 

 

Fonte: Dendograma gerado pelo IRAMUTEQ, com apresentação dos nomes das classes que foram 

criados pela pesquisadora a partir dos dados coletados. 

 

Como mostra a figura acima, as 04 (quatro) classes apresentadas possuem 

pontos de intersecção, permitindo a compreensão de que os dizeres de todos os 

sujeitos agrupados por proximidades, trazem nas palavras referências de suas 

realidades e suas perspectivas. Os nomes dado às classes pela pesquisadora 

pretendem aproximar a discussão às representações sociais construídas pelos 

sujeitos da pesquisa.  

Instituição Escolar: 
um espaço de 
formação 

28,5% 

O que eu quero é 
sonho ou 
possibilidade? 

24,0% 

O “eu” e o “outro”: 
uma relação 
interpessoal 

33,2% 

O que está por vir? 
 

14,4% 
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Ao analisar a Figura 1, nota-se uma maior evidência e expressividade na classe 

3 – O “eu” e o “outro” – uma relação interpessoal, sendo 33,2 %. Ainda, há uma 

influência dessa classe às demais, confirmando assim que somos sujeitos 

constituídos a partir das relações sociais vivenciadas em seu contexto. Nesse sentido, 

Moscovici (2001) afirma que as representações sociais não são somente fatos sociais 

coletivos, ou grupais, e sim, essas representações são construídas a partir das 

interações dos sujeitos. Desse modo, confirma-se que a interação social colabora para 

o desenvolvimento do pensamento e comportamentos sociais, construindo 

conhecimentos práticos que são desenvolvidos nas relações do senso comum, sendo 

estes formados pelo conjunto de ideias da vida cotidiana. 

É notório que há uma relação maior do “eu” e o “outro” – uma relação 

interpessoal na classe 4: Instituição escolar: espaço de formação. O que é importante 

ressaltar que a instituição escolar e acadêmica, além de um espaço de formação, é 

primeiramente um espaço de relações e interações sociais, positivas ou negativas, 

que influenciam nas práticas e nos pensamentos dos sujeitos que ali vivenciam suas 

realidades.  

Ainda, é interessante notar que a classe Instituição escolar: espaço de 

formação tem uma forte influência nas demais classes: Classe 1: O que eu quero é 

sonho ou possibilidade? E a Classe 2: O que está por vir? Assim, pode-se entender 

que para se ter um “sonho” ou uma “possibilidade” de formação, primeiro é necessário 

passar por uma formação formal que é promovida pelas instituições de ensino. Ainda, 

que o que virá, de certa forma dependerá da formação. Dessa forma, pode-se 

entender que uma classe é reforçada pela outra e assim sucessivamente. 

Uma outra análise que pode ser feita e compreendida é que as classes “O que 

eu quero é sonho ou possibilidade? ” e “O que está por vir? “ estão cercadas, ou seja, 

no centro da “Instituição escolar: espaço de formação” e “O “eu” e o “outro” – uma 

relação interpessoal” reafirmando assim que as relações interferem no 

comportamento e nos pensamentos do outro, assim, influencia nas representações 

sociais.  

Partindo do entendimento que as representações sociais são saberes 

partilhados socialmente, e que elas se constituem a partir das relações sociais, não é 

interessante analisar uma classe isolada da outra, mas para melhor compreensão 
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dessas análises, serão reforçadas algumas categorias que foram observadas em cada 

conjunto de dizeres. 

Na classe “O “eu” e o “outro” – uma relação interpessoal reforça um dos 

princípios fundamentais da alteridade, que é o homem, na sua vertente social, tem 

uma relação de interação e dependência com o outro. Por esse motivo, o “eu” na sua 

forma individual, só pode existir através de um contato com o ‘”outro”. Nessa 

perspectiva, observou-se uma reflexão intensa dos sujeitos de pesquisa na sua 

relação e dependência do outro. No contexto do ambiente escolar, houve uma forte 

predominância do professor nesse aspecto colaborativo, conforme pode ser 

observado nas falas:  

Eu recebi apoio disciplinar dos professores. Eu tive um grande apoio 
sim, foi ótimo a ajuda que eles me deram; foi muito bom, pois a minha 
dificuldade era mais de relacionamento (HENRIQUE). 
 
Muitos professores conversam comigo antes da prova, muitos 
professores vão na minha cadeira para saber se eu preciso de alguma 
coisa, ou de um atendimento (WALBER). 
 
Então eu pedi ao professor, pois eu estou precisando mesmo de uma 
pessoa para me ajudar a fazer meus estudos (RAYMOND). 

 

A partir desses dizeres, confirma-se o princípio da alteridade, na concepção 

que o “eu” social, na interação com o “outro”, ambos se desenvolvem. Essa concepção 

parte do pressuposto básico de que o sujeito social se constrói na relação com o outro, 

em um contexto real. Isso implica que um indivíduo seja capaz de se colocar no lugar 

do outro, em uma relação baseada no diálogo e valorização das diferenças existentes. 

De acordo com essa concepção, todo sujeito social possui uma relação de 

interdependência com os outros.  

No caso dos alunos com deficiência e com outras necessidades educacionais 

específicas que colaboraram com a pesquisa, observou-se que essa interdependência 

deriva não só dos professores, como dos próprios colegas e demais sujeitos sociais 

que convivem no ambiente escolar, ou fora dele. 

Ao analisar as palavras que tiveram maior representatividade no contexto da 

classe O “eu” e o “outro” – uma relação interpessoal, pode-se enfatizar alguns 

verbetes que intensificam uma dependência do outro, como: professor – ensinar – 

sala – aluno – aula – ajudar – ajuda – dar – lidar. Dentre as palavras exemplificadas e 

representadas pelos sujeitos, ancora-se a necessidade que um tem do outro, não 
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diferente no ambiente escolar. O professor não é aquele responsável apenas por 

ensinar, dar aula, ir para a sala de aula, mas também aquele responsável por ajudar, 

por lidar com o outro. Esse outro, pode ser entendido como o outro professor, o aluno, 

o colega de trabalho, entre tantos outros sujeitos que participam e se relacionam 

nesse contexto.  

Confirma ainda que o “eu” e o “outro” são construções recíprocas, desveladas 

nos mais distintos contextos sociais e históricos, construídas a partir das relações 

determinadas por interesses e identidades sociais. 

Partindo dessa premissa, Jovchelovitch (1998) colabora que as relações que o 

“eu” provoca e desenvolve no “outro”, isto é as relações interpessoais e intergrupais é 

um processo histórico, cultural e social que tem estimulado diversos estudos, por 

compreender que a consciência do outro, ou seja, do que é diferente, surge a partir 

de novas formas de conceber o tempo, o espaço, o outro, contribuindo para uma nova 

conceitualização da realidade, além do reconhecimento do papel do outro na 

constituição do “eu”. Assim, pode-se concluir que caso não haja o reconhecimento do 

“eu” e do “outro”, não haveria produção de sentido, enfim a realidade e seus processos 

relacionais não seriam ancorados e objetivados, enfim, não haveria representação 

social. 

Ao continuar as análises dos dados obtidos, serão levados em conta a relação 

entre as classes, porém para melhor especificação, faremos uma observação levando 

em conta a especificidades de cada classe e as relações e interferências que uma 

possui sobre as outras. 

 Partindo para a análise da classe que foi representada por dizeres que 

caracteriza a Instituição escolar: um espaço de formação, com 28,5 %, percebe-se 

que há um reconhecimento da instituição como espaço de formação profissional, 

independente do curso escolhido. Além, do reconhecimento dos estudos como 

processo de valorização do indivíduo, conforme pode ser observado nas falas;   

[...] mas assim, eu me sinto um cara diferente de quando eu entrei, 
lógico, por ser um curso de quatro anos. Passei quatro anos aqui e é 
claro que hoje estou muito diferente do que entrei (DOUGLAS). 
 
[...] quando eu entrei aqui, nas portas do IF Goiano, quando eu olhei 
aqui no campus eu falei: é o campus da do IF Goiano, nunca pensei 
na minha vida que eu ia pisar num campus desse (RAYMOND). 
 
[...] porque eu tive deficiência lá no começo dos meus estudos; os 
estudos eram deficientes e eu fiquei informado também que aqui tem 
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maiores auxílios para a minha deficiência, então escolhi esse que eu 
estou fazendo, o curso de agropecuária (ANTÔNIO). 
 
[...] eu gosto de pensar em me desenvolver e pensar no futuro e eu 
sempre tive certeza que queria fazer o TADS; os outros cursos eu 
sempre tive dúvida, mas o TADS eu tinha certeza e quando eu passei 
para estudar aqui eu fiquei muito feliz (MATHEUS.). 
 
[...] era meu sonho estudar aqui no IF Goiano e consegui fazer esse 
curso (DENNIS DAVID). 

 

A partir das falas acima, nota-se um reconhecimento da instituição escolar, não 

somente por ser o Instituto Federal de Educação de Ciências e Tecnologia Goiano, 

mas sim por ser uma instituição que colabora com a formação profissional do outro, 

que abre oportunidades para a profissionalização do sujeito e uma possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho, além da realização de sonhos pessoais e 

profissionais, como citado pelos alunos  

[...] agora eu fiz um concurso e a intenção é isso ficar procurando uma 
oportunidade, levar o currículo nas escolas na hora que terminar e 
tentar o mestrado ou uma especialização o que for surgindo 
(CASSIO). 
 
[...] Agronomia era meu sonho desde infância; eu sempre quis, eu 
sempre admirei o campo e essas coisas. Eu sou ex aluno do curso 
Técnico em Agropecuária e isso me influenciou muito a estar aqui 
(WALBER). 
 
[...] eu quero usar a minha técnica para propagação de planta; eu 
quero fazer aqui no Iporá um viveiro para criação de plantas frutíferas 
na área de fruticultura de olericultura e é a área que eu vô desenvolver 
(RAYMOND). 
 
[...] eu mesmo tenho 49 anos, mesmo com a idade que eu tenho, eu 
vou tentar sim, vou tentar um mestrado e eu quero nas exatas e eu 
vou tentar entrar naquela área que eu tive mais dificuldade (ELISA).  

Partindo dos dizeres acima, percebe-se a valorização da instituição escolar 

como um espaço de formação e um espaço que contribui para a realização de sonhos, 

de construção de perspectivas futuras, mesmo que incertas, pois não dependem de 

um único sujeito social. 

Novamente, ao se analisar as palavras que sobressaíram nas falas dos 

sujeitos, é possível observar que a maioria delas estão relacionadas às atividades 

desenvolvidas dentro do ambiente escolar, ou mesmo do perfil profissional que os 

cursos pretendem formar. Como exemplo, na área dos cursos Técnico em 

Agropecuária, Agronomia e Agronegócio, temos as palavras correlacionadas às 
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áreas, como: agropecuário – produzir – verde – pé – horta – campo – planta – 

ornamental – gado – peixe e outras. Tais palavras não foram ditas aleatoriamente, e 

sim, estão ancoradas nas perspectivas de formação dos cursos; representam os 

pensamentos, as práticas vivenciadas por sujeitos que estudam ou atuam nessas 

áreas.  

Outros exemplos de palavras que reforçam a valorização da instituição escolar 

como espaço de formação, são os dizeres relacionados aos cursos Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Secretariado, tais como: TADS 

– sistemas – olhar – vender – porta e outras. É importante ressaltar que os dizeres 

podem relacionar tanto aos seus cursos em formação, ou mesmo às perspectivas de 

futuro, seus desejos, suas realizações. Pode-se confirmar tais intensões nas 

seguintes falas:   

[...] eu penso muito em revenda porque eu me considero uma pessoa 
que falo bem com o produtor, bem com o pessoal; eu tenho vontade 
de seguir a área da revenda, mas dentro da Agronomia (WALBER). 

[...] eu sei que o futuro do Brasil está na agropecuária, agora isso 
depende muito do jeito que o Brasil está caminhando daqui para 
frente; se o povo não pensar em investir na pecuária, vai ficar cada 
vez mais difícil (RAYMOND). 

 [...] e nossa ideia é abrir nossa escola, assim, nós temos essa ideia 
(ELISA). 

[...] e também investir na área da música na área da produção 
audiofônica, que também é uma paixão minha, é um hobby que eu 
gosto de fazer e que pode também obter algum retorno (DAVI). 

Os dizeres reforçam a importância da instituição escolar na formação do sujeito, 

bem como no fortalecimento de uma identidade, de uma valorização do “eu” a partir 

do que ele sabe fazer, do que ele estudou e se preparou para ser. Nessa perspectiva, 

se a instituição escolar e os sujeitos partícipes dela têm como representação social 

das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas, 

sujeitos de valor e de capacidade, provavelmente potencializarão as suas habilidades, 

contribuirão para sua permanência na instituição, bem como incentivarão a sua 

inserção no mercado profissionalizante. Todavia, caso a instituição e todos os 

envolvidos nela ancorarem sua representação social desses sujeitos de forma 

negativa, desacreditando no seu potencial, além de deixar de produzir sentido à vida 

acadêmica desses indivíduos, impede o seu desenvolvimento e, principalmente sua 

formação e inserção social. Nesse sentido, esse reconhecimento ou ausência dele 
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leva a interpretação da próxima classe que foi representada por: O que eu quero é 

sonho ou possibilidade? 

O porquê de relacionar essa classe a um sonho ou uma possibilidade parte do 

pressuposto já apresentado anteriormente que historicamente as pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas sofreram e sofrem 

discriminação nos ambientes sociais, educacionais, culturais e, não distante, nos 

ambientes profissionais, ficando à margem da sociedade e de exercerem seus direitos 

de cidadania. 

Representada por 24 % da representatividade geral dos dados, a classe 

nomeada de “O que eu quero é sonho ou possibilidade?” está diretamente e 

fortemente ligada à classe “O que está por vir?” que representa 14,4% do total das 

significações. Ambas foram ancoradas como perguntas exatamente pelo contexto 

histórico e social que os sujeitos da pesquisa perpassaram. Mesmo que a educação 

e a profissionalização estejam asseguradas nos inúmeros e diversificados 

documentos normativos, percebe-se ainda uma objeção e um receio desses sujeitos 

nos mais variados contextos sociais, dentre eles os ambientes educacionais e 

mercado de trabalho.  

Apesar de acreditar, e a partir das diversas literaturas, que a educação e a 

profissionalização oportuniza a inserção e o encaminhamento das pessoas com 

deficiência e com necessidades específicas para o mercado de trabalho, colaborando 

com a inclusão social, fazendo com que estes sujeitos saiam da situação de 

marginalizados socialmente, ainda há muitos (pré)conceitos no que tange a 

capacidade e as condições de trabalhos desses indivíduos, em especial, as pessoas 

com deficiência, pois historicamente foram tachados como ‘incompetentes’, ‘sem 

formação’ dentre diversos outros adjetivos, inclusive, pejorativos. 

A partir do exposto nos capítulos anteriores que trataram da profissionalização 

das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas, os 

avanços são significativos e perceptíveis, porém ainda acontecem de forma pontual, 

com pouca valorização do sujeito, de sua formação, reconhecendo suas capacidades 

e potencialidades. Sassaki (2006), em diversos textos, afirma que esse processo de 

inserção desses sujeitos no mercado de trabalho não acontecerá de forma rápida e 

simples; pelo contrário, na maioria das vezes, acontece por imposição legal, por uma 
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obrigatoriedade, pois se referem a processos complexos e multifacetados, não sendo 

um processo social que ocorre de forma natural.  

Nesse sentido, ressalta-se os avanços das políticas públicas que objetivam a 

redução e erradicação de barreiras para a inclusão social, em todos os ambientes 

sociais, criando condições para a profissionalização e inserção das pessoas com 

deficiência e com necessidades específicas na educação e no mercado de trabalho. 

No entanto, assim como todas as outras legislações, nota-se uma fragilidade no 

cumprimento dessas normatizações, muitas vezes nem sendo cumpridas, a não ser, 

quando há uma denúncia ou uma imposição.   

Para tanto, para que haja mudanças e intervenções que colaborem com a 

formação e profissionalização das pessoas com deficiência e com necessidades 

específicas e sua inclusão social, devem ser considerados os aspectos políticos, 

econômicos, culturais, sociais e educacionais que envolvem tais sujeitos. Ações 

individualizadas não contribuirão para o reconhecimento social desses sujeitos.  

Ao analisar os dizeres que compõem a classe “O que eu quero é sonho ou 

possibilidade?” percebe-se que os sujeitos da pesquisa sabem o que querem, 

representam suas perspectivas, ancoram seus desejos na formação, mas ainda há 

uma incerteza se terão oportunidades para realiza-los, como demonstrado nas falas:  

[..] agora mesmo eu estou mais esforçado em passar em um concurso, 
meu futuro só a Deus mesmo é que pertence (DOUGLAS). 

[...] eu me vejo no futuro, é conseguir me formar em algum curso 
superior e ter um trabalho que me proporcione estabilidade, tanto 
estabilidade financeira, como estabilidade profissional (HENRIQUE). 

Percebe-se que os desejos, as perspectivas de futuro estão ancoradas na 

formação, e que eles querem trabalho, mas ainda não veem grandes possibilidades. 

Ainda, outras falas mostram suas perspectivas de futuro profissional, resguardados 

na educação, na busca pela formação e através dela, conseguir um trabalho, como 

exemplo: 

[...] eu, apesar de não ter apoio da família, mas a gente insiste em 
prosseguir os estudos na área de cultura e também montar um negócio 
paralelo nessa área (ALTAMIRO). 

[...] eu me vejo assim, me vejo realizado profissionalmente, porque 
quando você faz algo que você gosta, você vê um futuro que também 
vai gostar e é assim que eu me vejo, um representante da Agronomia 
(WALBER). 

[...] eu quero ampliar esse conhecimento dentro do Agronegócio, eu 
gostei do curso e vou continuar estudando nesta área (ALBERTO). 
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Além da formação, há uma valorização pelo trabalho. Os dizeres retratam um 

desejo pelo trabalho, pelo reconhecimento pessoal, além de caracterizarem o trabalho 

como uma necessidade, a exemplo disso:  

[...] e também buscar formas de emprego que é o que eu estou 
precisando no momento, coisa que é urgente para mim, se diga de 
passagem, para que eu consiga um futuro melhor. (DAVI). 

[...] eu pretendo arrumar um emprego, casar, formar na área de 
publicidade propaganda, fazer gravação de áudio [...] (DENNIS 
DAVID) 

[...] ser DJ, também ser famoso sendo DJ, ganhar muito dinheiro, ser 
rico; é muito bom, é só isso (JOSÉ GERALDO). 

Outro ponto relevante nessa classe, que intencionalmente veio em forma de 

pergunta, é que de fato nos faz refletir se tudo o que estes sujeitos querem é um sonho 

ou uma possibilidade. Nas suas falas, nota-se um desejo de coisas comuns a todos 

os indivíduos sociais, como expressado pelo aluno Matheus,  

[...] eu gosto de continuar estudando, porque não pode ficar parado, 
porque senão no futuro eu não vou ter nada; eu preciso pensar no meu 
futuro, construir minha família, aproveitar as oportunidades, aproveitar 
a vida (MATHEUS). 

O que eles querem são os direitos assegurados a todos os cidadãos. Eles não 

querem privilégios; querem apenas ser reconhecidos pelo que são, pelo que sabem 

fazer, pelo que se profissionalizaram. Eles querem ter o direito de participar da vida 

em sociedade e fazer coisas cotidianas como qualquer cidadão de direitos e deveres; 

querem ser avaliados pela sua capacidade, sua potencialidade, pelo que sabe fazer e 

não por sua deficiência, mas para isso, precisam que suas diferenças e limitações 

sejam respeitadas; eles desejam ainda que esse processo seja natural, e não apenas 

imposto por uma legislação ou obrigatoriedade.  

Quando se referem às coisas cotidianas e vida em sociedade, vale ressaltar 

que este princípio não se constitui especificamente na educação ou no mercado de 

trabalho, mas se refere aos aspectos da vida como família, educação, lazer, trabalho, 

segurança e outros. Nessa perspectiva, Stobaus e Mosquera (2004) reforça a ideia 

que todas as pessoas, sejam com deficiência, com condições desfavoráveis ou outras 

situações que os distinguem, devem ser incluídos em um envolvimento educacional e 

profissional o mais natural possível, favorecendo a equidade do acesso às 

oportunidades educacionais, culturais, políticas, econômicas, sociais e profissionais.  
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Os dizeres dos alunos confirmam que o que eles querem é apenas usufruírem 

dos seus direitos e terem oportunidades; serem vistos como “pessoas” e não como 

“deficientes”, como expressado nas falas: 

[...] mas hoje eu me vejo assim, tão normal, eu não consigo ver defeito 
nenhum em mim e o que eu espero do futuro é uma tranquilidade 
(ELISA). 

[...] então, o que eu penso do futuro é que a Deus pertence, mas assim, 
eu não tenho, não almejo muita coisa não, mas eu assim, eu quero 
pouco, sabe?! Não que eu quero coisa pequena não (...) é claro que 
eu sonho coisa alta, mas no momento que a gente vive, eu acredito 
que o pouco já está bom, entendeu?! Nesse momento já é suficiente 
(DOUGLAS). 

A partir das falas as perspectivas de futuro são ancoradas no desejo de 

receberem o mesmo tratamento, terem as mesmas oportunidades, serem 

reconhecidos como sujeitos de valor, serem cidadãos e usufruírem dos seus direitos 

e cumprirem os seus deveres.  

Ainda, ao observar as principais palavras da classe “O que eu quero é sonho 

ou possibilidade?, é possível perceber que estas estão relacionadas ao futuro, 

confirmando assim, que os sujeitos da pesquisa possuem uma perspectiva de futuro 

seja profissional, seja pessoal, enfim, que há perspectiva, mesmo que remota; eles 

acreditam no futuro.  

Ao analisar as palavras-chave da classe, verifica-se a presença de vários 

verbos que denotam desejos, como: atuar – acreditar – entender – colocar – dizer – 

crer – viver. Eles acreditam que podem colocar em prática o que eles aprenderam, o 

que eles querem fazer, mas para isso, depende de alguém também acreditar que eles 

podem e oportunizar. Esses verbos reforçam os outros desejos expostos pelas 

palavras: futuro – incentivo – cultura – arte – área – curso – estudo – evento – filho 

sucesso – sonho – foco. São atributos fortes que revelam desejos, perspectivas de 

futuro, comuns a todos, desejos consensuais da/e para a sociedade. Se juntar as 

palavras que, individualmente, possuem significações diferentes, temos uma 

significação expressiva dessa perspectiva. O que estes sujeitos desejam e acreditam 

é que através dos seus ‘estudos’, dos seus ‘cursos’, da sua ‘área’ de formação, é 

possível ter ‘sucesso’ no ‘futuro’, mas para isso são necessários ‘incentivos’, 

valorização da ‘cultura’, portanto é preciso ter ‘foco’ e ‘sonhar’.   

Como ainda não se sabe se “O que (eles) querem é sonho ou possibilidade”, 

vale enfatizar a importância e a necessidade de articulações e efetivação de políticas 
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públicas, porém não só na implantação dessas políticas, mas principalmente no 

cumprimento e fiscalização dessas. Para isso, são necessários maiores investimentos 

na educação de qualidade para todos, além da formação profissionalizante, 

articulando ações em parceria com o mercado de trabalho, visando a abertura de 

oportunidades, não apenas pontuais, mas sim generalizadas a todos os sujeitos sem 

discriminação, como rezam as legislações. 

Por fim, foi analisada a última classe, nomeada de “O que está por vir?”, mais 

uma vez retratada pela incerteza, não dos seus desejos, das suas perspectivas, mas 

das imprecisões que a educação lhes traz, que o mercado de trabalho impõe, da falta 

de oportunidade de inclusão social, por isso reforça se tais perspectivas são “sonhos 

ou possibilidades” e qual é a certeza do “que está por vir?” 

Nesse sentido, foi possível comprovar essa dúvida, esse receio, essa incerteza 

do futuro nas falas dos sujeitos, como apresentadas: 

[...] fica esse medo, mas o mercado tem porque você tem muitas 
pessoas de outras áreas dando aula de Química; agora não sei como 
vai ser a gente fica esperando na esperança que haja oportunidade, 
porque eu acho que vaga tem, pois é deficiente nessa área (CASSIO). 

[...] é claro que se aumentam as chances, mas só para você ver, eu 
tenho que deslocar 60 km para eu trabalhar numa cidade vizinha, 
porque aqui na cidade não tem oportunidade de dar aula (DOUGLAS). 

 [...] ser alguém, ter uma oportunidade com esse curso; não tenho 
muita certeza não, até agora acho que não; vamos ver pela frente 
ainda (MARCOS VIRGÍNIO). 

Pelas expressões acima, notam-se muitas dúvidas, muitas inseguranças 

quanto ao futuro. Ao analisar o conjunto de significações, é notório a 

representatividade de seus desejos, de suas perspectivas, porém, ao mesmo tempo, 

tais perspectivas estão carregadas de indefinições, porque não depende só “deles” 

buscarem, deles conseguirem. Como inicialmente foi apresentado, somos sujeitos 

sociais que vivemos e nos consolidamos nas relações interpessoais e intergrupais; 

dessa forma, nossas ações não dependem somente de nós, mas de um conjunto de 

práticas sociais para se efetivarem, ou seja, há uma dependência um do outro para 

sua consolidação na sociedade, reforçando assim o princípio da alteridade. 

Ao ponderar as interpretações dos dados de pesquisa e todo o contexto 

histórico e social apresentado, referente às pessoas com deficiência e com 

necessidades específicas, há um indicativo de uma acentuada dificuldade de 

profissionalização e inserção no mercado de trabalho para uma grande parcela da 



162 
 

sociedade brasileira, representada pelo alto índice de desemprego no país, mesmo 

com a mão-de-obra qualificada, ou mesmo com níveis satisfatórios de escolarização. 

Nessa realidade, situações mais agravantes são empregadas a esses sujeitos no que 

se refere a sua inserção no sistema laboral. A inclusão social, educacional, cultural, 

econômica, política e profissional, com relação às pessoas com deficiência e com 

necessidades específicas ocorre com menos evidência, pois as dificuldades e os 

desafios são muito mais expressivos, e os impedimentos intensificados e agravados 

pela crença histórica da grande maioria social empregadora que a deficiência impede 

o indivíduo de exercer determinadas atribuições, afetando todas as funções do 

indivíduo, caracterizando-os e representando-os socialmente como inválidos e 

incapazes.  

As representações sociais constituídas historicamente sobre as pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas contribuíram para 

algumas incertezas do presente e, em especial, do futuro desses sujeitos, pois foram 

e continuam sendo vistos e ancorados por muitas pessoas com os mesmos 

estereótipos anteriores. Mesmo com os avanços significativos pela luta da inclusão de 

todos, reforçada pelos movimentos de luta social, pelas conquistas e pelas legislações 

e políticas públicas de apoio e fortalecimento da inclusão, percebe-se que a sociedade 

ainda é excludente, dentro da perspectiva de inclusão. As pessoas com deficiência e 

com outras necessidades educacionais específicas ainda são vistas com adjetivos 

pejorativos e discriminatórios, prevalecendo práticas segregadoras.  

Como comprovação desse sentimento e dessas práticas históricas e sociais 

referentes a esses sujeitos, as palavras de maior expressividade e significação na 

classe “O que está por vir?” confirmam as dubiedades que ainda prevalecem para 

estes sujeitos, mesmo conscientes de suas perspectivas de futuro profissional.  

O programa IRAMUTEQ intensifica em tamanho e separa por cor as palavras 

que possuem maior significação dentro de uma respectiva classe, analisando o corpus 

textual, de todos os participantes. Partindo dessa compreensão, identifica-se uma 

expressividade maior nas palavras “vaga”, ou seja, tudo vai depender de uma 

possibilidade e de abertura de vagas para ingresso no mercado de trabalho. Outra 

palavra fortemente expressada, com um forte significado foi a “talvez” representando 

um advérbio de dúvida. Enfim, todo o conjunto de palavras representam um futuro 

incerto, mas cheio de perspectivas.  
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Após as análises dos dados, constatou-se que as pessoas com deficiência e 

com outras necessidades educacionais específicas sabem o que querem, possuem 

perspectivas não só de futuro, mas do seu presente; lutam por um reconhecimento do 

“eu”; querem um reconhecimento de sua identidade social e desejam participar dessa 

sociedade repleta de diversidade. De diversidade física, pessoal, emocional, 

psicológica; de diversidade econômica, cultural, política; com diversidade 

educacional, profissional; enfim, repleta de diversidade social. 

Perante o que foi exposto, é possível compreender as representações sociais 

a partir de uma interpretação hermenêutica, isto é, uma circularidade de interpretação 

e reflexão para apreensão do conhecimento e das próprias representações, pois além 

de ser uma prática dinâmica e natural para compreender a realidade, a interpretação 

circular hermenêutica pode ser utilizada para interpretar significados expressos 

textualmente, sistematizando os processos para a construção e justificação dos 

sentidos construídos a partir de um texto.  

Portanto, apesar do software processar classes, a partir de um contexto textual 

de falas, elas se complementam e estão estreitamente interligadas, tornando assim, 

um consenso entre o grupo social representado, comprovando o que Moscovici (2003) 

determina sobre o que são representações sociais. 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: 
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas 
orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em 
segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os 
membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para 
nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu 
mundo e da sua história individual e social. (MOSCOVICI, 2003, p.21). 

Nesse sentido as palavras que foram expressadas pelas pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas, durante a realização 

da pesquisa são códigos que nomeiam e classificam suas perspectivas de futuro 

profissional, categorizando o seu mundo e a sua história individual e social, 

confirmadas pelo contexto histórico vivenciados por eles e apresentados neste estudo. 

Assim, as palavras, as ideias, os pensamentos, os desejos não familiares, incertos 

foram transformados em conhecidos, familiares, atuais, próximos de seus interesses 

e de seus pensamentos. Por fim, para obter a representação social destes sujeitos 

sobre suas perspectivas de futuro profissional, foi colocado em funcionamento os 

processos de pensamento, de ideias, de crenças e valores baseado na memória, na 
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vivência, na interpretação de cada sujeito, que em consenso com os demais do grupo, 

se transformam e se confirmam em representações sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Atualmente, vive-se um período de conturbadas mudanças sociais geradas no 

cerne de um novo projeto de país e de mundo, consequentemente de uma nova 

sociedade, ou seja, no âmago de uma nova realidade, no qual a inclusão e a 

valorização das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais 

específicas têm provocado importantes movimentos de luta, em prol de garantia dos 

seus direitos sociais.  

Nessa nova conjuntura social, os projetos da Educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva pressupõem que o acesso de todos à escola é um relevante 

processo na garantia da equidade de direitos, além de reduzir as diferenças sociais 

fundamentadas na exclusão e segregação dos grupos sociais minoritários, bem como 

a sua inserção social em todos os âmbitos, dentre eles, o mercado de trabalho.  

Nesse sentido, percebe-se que os espaços educativos formais têm se tornado 

espaços privilegiados de encontros de múltiplas alteridades, diante das relações com 

grupos histórica e socialmente excluídos – as pessoas com deficiência e com outras 

necessidades específicas. Além de fazer uma abordagem da representação social 

destes sujeitos no contexto educacional e profissional, este trabalho procurou trazer 

algumas contribuições teóricas, políticas e metodológicas, além de trazer reflexões 

sobre a formação profissional das pessoas com deficiência e com outras 

necessidades educacionais específicas e suas perspectivas de futuro.  

Reconhece-se que a Teoria das Representações Sociais é um instrumental 

teórico-metodológico consistente para a abordagem dos fenômenos sociais 

vivenciados pelos sujeitos da pesquisa, visto que analisa as teorias do senso comum, 

os sentidos e as significações construídas coletivamente, norteando comportamentos 

e favorecendo comunicações e práticas.  

Referindo-se à TRS, considera-se este estudo de suma importância por 

abordar um fenômeno complexo do paradoxo da inclusão/exclusão, vivenciado em 

todos os ambientes sociais. Nesse sentido, ressaltou-se dimensões e concepções 

pouco abordadas na teoria, uma vez que foram dadas poucas oportunidades das 

pessoas com deficiências e com outras necessidades educacionais específicas 

falarem por eles e sobre eles; deles expressarem seus pensamentos, suas ideias, 



166 
 

suas crenças, demonstrarem suas práticas e compartilharem seus saberes; deles 

transformarem o estranho, o desconhecido em algo familiar – neste caso, o potencial 

formativo que eles possuem – reestruturando os antigos sistemas representacionais 

históricos e sociais sobre eles,  reforçando com isso o caráter dinâmico que é inerente 

à TRS.  

Todos os dizeres dos sujeitos da pesquisa foram analisados e refletidos a partir 

das fundamentações teóricas sobre a TRS e sobre a Educação Especial na 

perspectiva inclusiva, bem como dos documentos que regulamentam a educação 

inclusiva, fortalecendo as análises e buscando comprovações nos resultados dos 

dados. 

Após todos os dados gerados e analisados, concluiu-se que os sujeitos da 

pesquisa foram, por muito tempo, histórico e socialmente representados como 

inválidos, incapazes, inúteis e, muitas vezes, impossibilitados e segregados do 

convívio e das relações sociais, sem direito a ter vez, voz e lugar, como pode ser 

observado nos textos anteriores. Ainda, é possível perceber a permanência da 

alteridade, isto é, da necessidade e dependência da relação e interação com o outro, 

uma vez que o “eu” na sua singularidade e na sua individualidade só pode existir 

através de um contato e uma relação com o “outro”, com o que é “diferente”. Apesar 

de ter tido avanços no tratamento desses sujeitos históricos, sendo eles aceitos como 

um grupo representacional, carregados de valores, pensamentos, consensos, estes 

devem ser vistos como sujeitos singulares, participantes de um grupo, que se 

distinguem dos demais por suas diferenças e não por suas deficiências.  

Neste contexto, o que seria ainda novo – a inclusão/exclusão desses sujeitos 

nos diversos espaços sociais, em especial, nos espaços educacionais e profissionais 

– têm provocado uma tentativa de torná-lo familiar, porém ainda com incertezas e 

incômodos. Incertezas por parte dos sujeitos, pois são conscientes que esse processo 

de familiarização e inserção deles nos espaços educacionais e profissionais ainda não 

acontece de forma natural; na maioria das vezes acontece por uma obrigatoriedade 

normativa que impõe o ingresso deles nesses ambientes, mas muitas vezes não 

proporciona e não cria condições para suas permanências.  

Esta dinâmica de transformar suas presenças nos diversos espaços sociais em 

familiar tem delineado os novos contornos da alteridade, pois são vários os 

“sentimentos”, “significações” e “impressões” que colaboram intensamente na 
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construção da representação social desses sujeitos. Isso se dá a partir da 

interpretação e da clareza que as representações sociais da alteridade são 

construções que se dão nas relações sociais, isto é, entre o “eu” e o “outro” e se 

constituem, se modificam e fortalecem mediante situações históricas. Fatos que 

comprovam a importância das relações sociais são as conquistas e os avanços no 

tratamento e atendimentos às pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas que “juntos” somaram forças para lutarem pelos seus 

direitos, através de movimentos de luta, que marcaram suas trajetórias histórica e 

modificaram suas representações sociais ao longo dos anos. 

Deste modo, é possível perceber os avanços e partir para essa conclusão, pois 

vivenciamos um momento histórico privilegiado para pensar neste aspecto da 

alteridade, uma vez que estamos passando por importantes mudanças sociais, 

políticas, econômicas que dão sentido às concepções históricas e conceituais 

cristalizadas na sociedade sobre os sujeitos da pesquisa.  

Nota-se que, após anos de movimentos de luta, os grupos minoritários 

começaram a ter vez, a usufruírem dos espaços de direitos, a serem reconhecidos e 

respeitados, mesmo que por uma minoria social, em especial, nos discursos públicos 

e políticos. Pode-se observar na exposição do subitem dos indiciários políticos, 

importantes e intensos movimentos sociais em busca da aceitação e reconhecimento 

das diferenças e criação de acordos internacionais para a diminuição das 

desigualdades sociais. No Brasil, não está diferente; há uma priorização política, com 

ênfase no discurso e no papel, na luta pela erradicação das desigualdades e para 

isso, há uma forte mobilização legal na criação de políticas públicas para 

“forçar/obrigar” essa “igualdade” de direitos e oportunidades, instaurando novas 

formas de se pensar a inclusão/exlcusão e a alteridade. Porém, é necessário 

intensificar esse reconhecimento e valorização das diferenças nas ações e práticas 

sociais; é necessário que essa “igualdade” de direitos e oportunidades saiam do papel 

e seja um processo social naturalizado; mas, para que isso ocorra, é necessária uma 

mudança de pensamento e prática social, deixando de rotular e associar competência, 

capacidade, entre outros adjetivos com aparência física ou sensorial.  

Destaca-se que mesmo com os avanços históricos significativos no que se 

refere aos sujeitos da pesquisa, é importante refletir se realmente tais sujeitos 

envolvidos neste processo estão de fato “incluídos” nos mais diversos espaços 
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sociais, dentre eles os ambientes educacionais e profissionais, uma vez que este foi 

o principal motivo de tantas lutas travadas – direito de ser/estar incluído na sociedade 

e em tudo que dela faz parte. 

Com isso, é importante observar e analisar as políticas públicas e os 

documentos que “garantem” seus direitos e perceber que mesmo diante o cenário de 

luta e fortalecimento da “inclusão”, os próprios documentos segregam estes sujeitos 

e os apresentam numa perspectiva de igualdade e não em respeito à diferença. É 

importante ainda compreender que esta “inclusão” acontece de forma impositiva e que 

ainda não são resguardadas as condições para que a inclusão aconteça e permaneça, 

mesmo diante das dificuldades. Um exemplo para refletir sobre a inclusão/exclusão é 

limitar a Educação Especial na perspectiva inclusiva apenas para um grupo 

específico, mesmo diante de políticas maiores que busca e reforça o direito de todos, 

sem qualquer tipo de discriminação. São diversas as interpretações e compreensões 

desta política educacional, mas é fundamental tomar consciência que qualquer politica 

pública deve favorecer e prover o cumprimento dos direitos de todos, sem o 

desfavorecimento de um ou de outro grupo, por menor que ele seja. É preciso que as 

políticas públicas sejam complementares, além de estar em sintonia, favorecendo o 

cumprimento e prevalecendo a garantia de direitos. É preciso ter um “olhar diverso” 

um “novo olhar” para que todos possam ter e, principalmente, usufruir de seus direitos, 

cumprir os seus deveres e poder participar da vida em sociedade como um ser social 

de fato.    

Vale ressaltar que as pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas ainda se encontram em minorias que travam uma luta 

permanente pela inclusão educacional, profissional e social e, que nas últimas 

décadas, é possível perceber avanços e conquistas no reconhecimento desses 

sujeitos enquanto sujeitos sociais, além da valorização destes enquanto cidadãos. 

Com isso, as representações sociais que até então eram postas sobre estes sujeitos 

como incapazes, inúteis, impossibilitando a convivência com os outros e o seu 

desenvolvimento, abrem espaços para uma ressignificação desses sujeitos, não só 

pela imposição e do imperativo desta relação interpessoal e intergrupal, mas por 

reconhecer a importância da alteridade, ou seja, o “eu” e o “outro” como ser social. 

Nessa perspectiva, as representações sociais compartilhadas até aqui sobre 

os sujeitos da pesquisa não possuem força para continuar construindo essas mesmas 
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representações, nem tão pouco nortear a compreensão da realidade vivida. Dessa 

forma, novas representações estão sendo construídas sobre a deficiência, e a 

participação deles (os sujeitos da pesquisa) tem sido fundamental para que o outro 

possa ter outra imagem deles. Esse dinamismo da TRS contribui para novas 

representações sociais, de acordo com o tempo histórico e o espaço social vivido.   

Partindo dessa premissa, a partir desse novo momento social vivido, dessa 

nova realidade, exige-se uma reconsideração do “velho”, do já estabelecido, ou seja, 

um novo olhar sobre as pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas, porém não basta olhar somente este sujeito por ele mesmo; 

são necessárias uma série de olhares, vários sentidos precisam ser repensados para 

que haja a ressignificação e familiarização com esse “novo” olhar, essa nova 

realidade, a partir do convívio com a alteridade nos espaços educacionais, 

profissionalizantes, enfim, na sociedade como um todo.   

A partir das observações feitas nas falas dos sujeitos foi possível perceber que 

a presença de alguém diferente, em qualquer espaço social, ainda causa estranhezas, 

incertezas e receios. Observou-se ainda que eles se aceitam como são e reconhecem 

sua identidade, mas que a aceitação deles, pelo o outro, ainda é processo doloroso e 

a ser vencido, independente do espaço social que compartilham e do ser social com 

quem se relacionam. A estranheza, o receio e até mesmo a falta de conhecimento 

sobre o outro ainda prevalecem e dão lugar à representações inadequadas e injustas, 

ou seja, o olhar sobre a pessoa com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas ainda permanece desconhecido, isto é, não familiar. Para 

minimizar estas “interpretações”, estes “olhares” equivocados são necessárias 

mudanças sociais, políticas, educacionais; é necessário oportunizar a entrada e a 

permanência destes sujeitos nos mais diversos espaços sociais mostrando quem são, 

tornando-se conhecidos, isto é, tornando sua identidade familiar. Com isso será 

possível representá-los pelo que eles são e o que fazem, e não pelo que os “outros” 

dizem ou pensam sobre eles.  

Pôde ser notado nos dizeres o quanto as representações sobre eles causam 

repercussões na sua própria identidade, no seu “eu”. Tais repercussões confirmam 

que a identidade e diferença são construídas através das relações entre o “eu” e o 

“outro” de forma recíproca, isto é, são construções que se encontram em mútua 

dependência. Nesse contexto, as pessoas com deficiência e com outras necessidades 
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educacionais específicas buscam elementos para reestruturar e dar novas 

significações às representações sociais já preexistentes sobre elas, ou seja, buscam 

a construção de um novo senso comum da sociedade sobre elas e delas enquanto 

grupo social. 

Para isso, há a necessidade de inicialmente ter o estranhamento, de se 

apropriar daquilo que se tornou novo, desconhecido – as pessoas com deficiência e 

com outras necessidades educacionais específicas serem sujeitos de valor, de 

competência, de capacidade – para então torná-lo familiar, conhecido, 

(re)interpretando o velho, mediante um novo momento e contexto social. Partindo do 

exposto, entende-se que o novo não se constroe do nada, nem se estabelece de forma 

natural, original, e sim, se mistura com o velho e a partir dessa mistura, surgem novas 

ressignificações, novas representações, que posteriormente serão direcionadas pelas 

novas relações sociais, interpessoais e intergrupais; pelos novos valores e 

pensamentos, além de novos objetivos econômicos, educacionais, políticos, culturais 

e sociais. Portanto, as representações sociais não servem apenas para integração e 

familiarização do estranho, do novo, mas também para a transformação do familiar 

mediante a incorporação do novo, readequando-se ao momento histórico e social.  

A abordagem dos fenômenos estudados, ou seja, o paradoxo da 

inclusão/exclusão e a profissionalização das pessoas com deficiência e com outras 

necessidades educacionais específicas, por meio da TRS, das contribuições 

conceituais destes sujeitos históricos, da garantia de direitos e dos métodos adotados 

possibilitou um aprofundamento nesta nova realidade que se instaura na sociedade, 

por meio da inclusão social, sem poder perder de vista a complexidade e a 

dinamicidade inerente ao objeto pesquisado e aos sujeitos da pesquisa.   

O estudo em questão nos trouxe reflexões importantes sobre as pessoas com 

deficiência e com outras necessidades educacionais específicas e suas perspectivas 

de futuro profissional, onde estes ancoram suas perspectivas de futuro nos estudos, 

na formação e objetivam nas possíveis oportunidades de trabalho, em especial, em 

concurso, por causa da estabilidade. Porém, deixam claro que tais oportunidades 

ainda são incertas, mesmo com a gama de legislações impondo a garantida dos seus 

direitos à educação, à profissionalização, ao trabalho e tantos outros direitos. 

Oportunizou ainda a necessidade de repensar e reconsiderar as ações políticas 

e educacionoais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – 
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Campus Iporá, em especial, do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Específicas – NAPNE, que é o setor responsável (porém não o único), por colaborar 

e gerir as ações inclusivas dentro do ambiente escolar, criando oportunidades de 

desenvolvimento e inclusão escolar e, consequentemente, social de todos os alunos, 

bem como formação continuada de todos os envolvidos no processo educacional.   

Contudo, este trabalho contribuiu para mostrar questões que surgiram sobre o 

processo de inclusão/exclusão, sobre o pré-conceito e a importância da alteridade e 

as representações sociais das pessoas com deficiência e com outras necessidades 

educacionais específicas sobre suas perspectivas de futuro profissional, 

principalmente para reforçar que os espaços educacionais e demais espaços sociais 

precisam ser lugares em que todas as pessoas tenham oportunidade de ser elas 

mesmas e onde as diferenças não sejam maqueadas, escondidas, mas sim 

destacadas, valorizadas e, em especial, reconhecidas.  

As questões que surgiram provocam inquietações e instigam o desejo pela 

continuidade em obter novas compreensões sobre estes sujeitos, em especial, de 

como representamo-nos uns aos outros; de como nos vemos e vemos o outro, não 

apenas individualmente, mas como grupos que se representam, como sujeitos que 

compõem uma sociedade; e mais fortemente ainda como estes olhares, estas 

representações mediam as relações sociais com a alteridade, com a inclusão (sem a 

exclusão). Com esses novos olhares, espera-se que a sociedade tenha pensamentos, 

práticas e comportamentos inclusivos, não só com o diferente, mas para com TODOS, 

pois somos sujeitos de direitos e vivemos em um mundo onde prevalece a diversidade. 

Ninguém é igual a ninguém, e a nossa diferença não tá só na nossa ‘aparência’, mas 

sim, na nossa ‘essência’.  
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Anexo 1: Parecer Consusbstancial do CEP – Universidade Federal de Goiás – UFG. 
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Anexo II: Parecer Consusbstancial do CEP – Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tencologia Goiano – IF Goiano. 
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Apêndice I: Carta de Anuência. 
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Apêndice II: Termo de Consentimento Livre  Esclarecido – TCLE 

  

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE  
 

  

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 

pesquisa intitulada “Perspectivas de futuro profissional das pessoas com 

deficiência e com necessidades educacionais específicas”. Meu nome é 

Elisângela Leles Lamonier, sou a pesquisadora responsável e minha área de 

atuação é Letras/Educação Inclusiva. Após receber os esclarecimentos e as 

informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence ao(à) pesquisador(a) responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, 

as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) 

responsável(is), via e-mail leles.lamonier@gmail.com e, inclusive, sob forma de 

ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (64) 996532200 

/(64). Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta 

pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)35211215.   

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

 

1.1 Título, justificativa, objetivos;  

  

O presente trabalho que tem como título “Perspectivas de futuro profissional 

das pessoas com deficiência e com necessidades educacionais específicas”, 

pretende identificar quais as políticas públicas educacionais inclusivas utilizadas pelo 

Instituto Federal Goiano – Campus Iporá, que amparam o ingresso e permanência 

das pessoas com deficiência e com necessidades educacionais específicas nos 

cursos de formação técnica e tecnológica, bem como compreender quais são as 

representações sociais destas pessoas sobre suas perspectivas de futuro 

profissional.  

Entende-se que esta pesquisa terá grande relevância, pois possibilitará 

identificar, analisar, confrontar as políticas públicas educacionais inclusiva internas e 

externas que amparam a educação das pessoas com deficiência e com necessidades  
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educacionais específicas no ensino profissionalizante; ainda compreender as 

representações sociais das pessoas com deficiência e com necessidades 

educacionais específicas sobre suas perspectivas de futuro profissional existentes; 

além de contribuir com a consolidação de uma política pública educacional inclusiva 

no Instituto Federal Goiano - Campus Iporá em relação à pessoa com deficiência e 

com necessidades educacionais específicas, proporcionando subsídios e 

apresentando propostas de ações inclusivas, contribuindo com uma educação de 

qualidade para Todos.  

   

1.2 Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos.   

  

A coleta de dados será feita através de entrevistas semiestruturadas. Para a 

realização das entrevistas semiestruturadas será utilizado um gravador de voz ou de 

vídeo para gravar e armazenar as falas dos sujeitos da pesquisa que posteriormente 

serão transcritas para anexo do projeto. Para as transcrições e armazenamento das 

entrevistas escritas será utilizado o notebook.   

Além disso, serão feitos registros da pesquisa em um diário de bordo, onde 

serão registradas as memórias, os apontamentos, ideias e observações sobre a 

mesma, além dos questionamentos, dúvidas, avanços e desafios que surgirão no 

decorrer do estudo.  

Os diários de bordo servirão ainda para registrar o que não será percebido nas 

falas, como as sensações percebidas, os silêncios, as expressões corporais durante 

as entrevistas.    

Será feito ainda um registro de fotos apenas para compor os passos da 

pesquisa, porém as mesmas não serão divulgadas no trabalho.  

   

1.3 Durante a entrevista semiestruturada poderá surgir por parte do entrevistado um 

desconforto emocional ou ansiedade ao responder os questionamentos. Caso 

isso aconteça, poderá ser agendado um outro momento para a realização da 

entrevista. Vale ressaltar que a participação é de suma importância para se 

perceber as perspectivas de futuro profissional das pessoas com deficiência e 

com necessidades educacionais específicas, bem como para nortear os 

caminhos que as instituições de ensino profissionalizantes dever percorrer para 

proporcionar uma educação inclusiva de qualidade para todos.  

   

1.4 Informação sobre as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da 

cooperação com a pesquisa realizada.   

Caso o participante tenha alguma despesa com transporte e alimentação para a 

realização das entrevistas, esta será custeada pelo pesquisador.  
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1.5 Caso o participante opte por anonimato, será garantido o seu sigilo, bem como 

sua privacidade. Para representá-lo, será criado um nome fantasia. Do Contrário, 

caso o participante não se importe, a sua identificação (nome) será apresentada 

durante a pesquisa, bem como todas as publicações referentes a ela.  

  

1.6 É garantida ao participante a expressa liberdade de se recusar ou mesmo retirar 

o seu consentimento durante qualquer fase da pesquisa, sem nenhum custo ou 

penalização.  

  

1.7 Também, é consentida ao participante a expressa liberdade de se recusar a 

responder qualquer pergunta que lhe cause algum desconforto emocional ou 

constrangimento.  

  

1.8 Declara-se que todos os resultados obtidos com esta pesquisa tornar-se-ão 

públicos, sejam eles favoráveis ou não.  

  

1.9 Os dados coletados serão registrados na dissertação de mestrado e em eventos 

científicos da área.   

  

1.10 Caso algum item seja descumprido pelo pesquisador, é de direito do participante 

pleitear indenização, seja imediato ou futuro, em função da sua participação na 

pesquisa.  

  

1.11 Declara-se aos participantes que toda a pesquisa será baseada nos dados 

coletados e estes serão armazenados em banco de dados da Universidade 

Federal de Goiás, bem como do Instituto Federal Goiano. Para isso, necessita-se 

a autorização para   

  

1.12 Declaramos ainda que, caso haja interesse do pesquisador em realizar novas 

pesquisas com os dados coletados, será novamente solicitado uma autorização 

dos participantes e novamente será encaminhado para o Comitê de Ética para 

aprovação, e se for o caso, à CONEP. Novas pesquisas sobre as perspectivas de 

futuro profissional das pessoas com deficiência e com necessidades 

educacionais específicas justifica-se por poder proporcionar novas oportunidades  

escolares e de mercado de trabalho aos envolvidos. Todos os resultados 

alcançados tornar-se-ão públicos com intuito de contribuir com a ciência, bem 

como com as pessoas envolvidas na pesquisa. Os resultados poderão ser 

divulgados em periódicos da área da educação, em eventos técnicos científicos 

e outros que for considerado pertinentes e que contribuirão para o progresso da 

pesquisa.  
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1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa:  

  

Eu, ................................................................................................................., 

inscrito(a) sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado “Perspectivas de futuro profissional das 

pessoas com deficiência e com necessidades educacionais específicas”. Informo ter 

mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de 

caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisadora 

responsável Elisangela Leles Lamonier sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito.  

 Goiânia, 11 de maio de 2017.  

  

  

(      ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados 

da pesquisa;  

(    ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados 

publicados da pesquisa.  

  

 (    ) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 

publicados da pesquisa;  

(       ) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados 

publicados da pesquisa.  

  

(    ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em 

pesquisas futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados;  

(    ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em 

pesquisas futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados;  

   

  
___________________________________________________________________  

Assinatura por extenso do(a) participante  

  

  
__________________________________________________________________  

  
Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável  
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Apêndice III: Questões para a entrevista semi-estruturada. 

 

QUESTÕES PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Primeiramente, gostaria imensamente de agradecer a disponibilidade em 

participar desta pesquisa e contribuir para a ciência. Sinta-se livre e à vontade para 

responder todas os questionamentos. 

 

1. Quais motivos levaram você escolher o IF Goiano – Campus Iporá para estudar? 

2. Qual curso você escolheu? O que levou você escolher este curso? 

3. Alguém te ajudou a fazer esta escolha? Quem? 

4. Você já tinha ideia o que você estudaria no curso que você escolheu? 

5. Você passou por algum processo seletivo para entrar no IF? Se sim, como 

aconteceu? 

6. Você recebeu algum atendimento educacional especializado durante o processo 

seletivo? 

7. E durante os seus estudos, você recebeu algum atendimento educacional 

especializado? Qual? 

8. Caso a resposta anterior seja positiva, responda: Os atendimentos recebidos 

contribuíram para sua permanência na instituição? De que forma? 

9. Você teve alguma dificuldade para estudar? Quais foram elas? 

10. O curso que você escolheu é o que você quer para o futuro? 

11. Você trabalha ou já trabalhou na área do curso que está fazendo ou já fez? 

12. O que você quer fazer no futuro? 

13. Com o que gostaria de trabalhar? Porquê? 

14. Você se considera um profissional na área em que você se formou ou se 

formará? 

15. Você acha que teve/terá oportunidade de trabalhar depois que terminar o seu 

curso? 

16. Quais são os seus desejos, suas perspectivas depois que você 

terminou/terminar os estudos? O que você vai fazer? 

17. Você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre seus estudos e sobre o que você 

quer fazer no futuro? 

18. Por gentileza, me conte uma história de como será o seu futuro. 


