
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO FORMA DE RECOMPOR UMA 

DÍVIDA HISTÓRICA COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Manuel Rodrigues de Sousa Junior 

Mestrando em Teorias Jurídicas Contemporâneas 

Faculdade Nacional de Direito/Universidade Federal do Rio de Janeiro 

E-mail: sousajunior95@outlook.com  

 

Simpósio: Direitos Humanos, Educação e Democracia  

 

RESUMO: É possível identificar uma relação efetiva entre a Educação Inclusiva e o 

desenvolvimento integral da pessoa com deficiência, na medida em que se proporciona 

conhecimentos e habilidades para uma vida produtiva no contexto de construção de uma 

sociedade democrática, intercultural e cidadã. Desse modo, considera-se a Educação Inclusiva 

como uma política pública social que ocorre em diferentes espaços e momentos da produção 

da vida social, ressaltando-se o papel da educação escolar básica nos processos de formação 

em todos os níveis e aprendizagem ao longo da vida. O artigo busca elucidar qual foi o 

envolvimento do poder público e como foi a participação da sociedade, a partir da primeira 

Constituição brasileira, na articulação de medidas efetivas no campo educacional, que 

promoveram o exercício dos direitos das pessoas com deficiência, possibilitando o acesso, 

permanência, participação e aprendizagem no sistema educacional inclusivo. Em quase todas 

as Constituições brasileiras houve uma preocupação em prever a educação para todos, 

revelando que a intenção sempre foi proporcionar o conhecimento básico e elementar sem 

qualquer forma de distinção. Porém, não foi bem assim que as políticas educacionais 

transcorreram ao longo da história, principalmente, quando a assunto versava sobre as pessoas 

com deficiência. Historicamente, o processo de evolução educacional para pessoas com 

deficiência passou por fases de desenvolvimento, ao longo da segunda metade do século XX, 

que vai da exclusão, da segregação institucional, da integração e da inclusão. Na exclusão, a 

sociedade ignorava e considerava estas pessoas como possuídas por maus espíritos. Na 

segregação, instituições religiosas ou filantrópicas atendiam as pessoas com deficiência, 

desenvolvendo as primeiras escolas especiais com centros de reabilitação e oficinas de 

trabalho. Foi na fase de integração que surgiram as classes especiais dentro das escolas 

comuns, cujos testes de inteligência selecionaram e identificaram crianças com potencial 

acadêmico. A elaboração do trabalho estruturou-se em uma metodologia dedutiva, por meio 

de uma pesquisa histórica, documental e bibliográfica. Com a finalidade de buscar o 

embasamento às indagações a serem levantadas, utilizou-se como referencial teórico o Direito 

Fundamental social à educação, que tem como um de seus principais especialistas o professor 

Ingo Wolfgang Sarlet. Busca refletir sobre as possibilidades de respeitar, no âmbito do ensino 

regular, a igualdade e, ao mesmo tempo, a diversidade existente entre os seres e os grupos 

humanos, na perspectiva da inclusão, a partir do previsto na CRFB/88 e na recente Lei nº 

13146/15, de que a igualdade não equivale à uniformidade, ficando assegurada se a 

diversidade não for aniquilada. Pode se constatar que o envolvimento do poder público 

sempre foi muito aquém do esperado, não se priorizando a educação fundamental, quiçá a 

educação das pessoas com deficiência, logrando alguma evolução a partir do momento que a 

sociedade civil exerceu pressão para o governo desenvolver políticas públicas inclusivas, 

esboçando um primeiro movimento de inserção no mercado de trabalho e depois com a 

expansão de estabelecimentos de ensino especializados nesse tipo de educação. 
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