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A EDUCAÇÃO ESPECIAL E O DESENVOLVIMENTO DE 
PRÁTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS 

Era uma vez cinco cegos que  nunca 
haviam visto um elefante até o dia em que 
este animal lhes foi apresentado. O 
primeiro apalpou suas patas e concluiu 
que  o elefante se assemelhava a grossas 
colunas. O segundo tomou sua tromba e 
pensou ser ele semelhante a uma cobra. 
O terceiro pegando a cauda imaginou o 
elefante como um chicote, fino e com fios 
na extremidade. Já o quarto tateando suas 
presas,   teve  a  imagem  dele  como um 
bastão maciço. E finalmente o último cego 
tocando as orelhas do animal o considerou 
mais parecido a um leque maleável.

Duarte Júnior
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DADOS DA DEFICIÊNCIA NO MUNDO

Dados da ONU revelam que existem 
650 milhões de pessoas com 
deficiência no mundo. Este número 
representa 10% da população mundial;

A maioria (80%) dessas pessoas vive 
nos países em desenvolvimento. Nas 
nações industrializadas, a taxa é mais 
alta nos setores sociais marginalizados 
e com menor acesso à educação

Outros números revelam que 20%
das pessoas mais pobres do 
mundo têm deficiências. A sua 
marginalidade se reflete em 
estudos que demonstram, por 
exemplo, que 90% das crianças 
com deficiência não freqüentam a 
escola;

Além disso, o índice 
mundial de alfabetização de 
adultos com deficiência não 
passa de 3% , e 1% no caso das 
mulheres, segundo dados do 
Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD).



DIREITO À EDUCAÇÃO PREVISTO NA LEGISLA ÇÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Educação como um direito de todos

Igualdade de condições de acesso e permanência

Atendimento educacional especializado

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/1990

Obrigação dos pais de matricular seus filhos na rede 
regular de ensino

LDBEN/1996

Currículos, métodos, técnicas, recursos e professores 

para o atendimento especializado

Alternativa preferencial de atendimento na rede pública de 
ensino



DECLARA ÇÃO DE SALAMANCA

Escolas regulares com 
orientação inclusiva
constituem os meios mais 
eficazes de combater atitudes 
discriminatórias criando 
comunidades acolhedoras, 
construindo uma sociedade 
inclusiva e alcançando educação 
para todos.



Diretrizes da Educação Especial 

DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Resolução Nº 02/2001 – CNE

“Os sistemas de ensino devem matricular a todos 
os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o 
atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando às condições 
necessárias para uma educação de qualidade para 
todos.”



Condição para utilização, com 
segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos 
urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos 
dispositivos, sistemas e meios 
de comunicação e informação, 
por pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 

ACESSIBILIDADE 
DECRETO Nº 5296/04



CONVENÇÃO DA ONU SOBRE OS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - 2006

PESSOAS COM PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIADEFICIÊNCIA

São aquelas que têm São aquelas que têm 
impedimentos de natureza impedimentos de natureza 
ffíísica, intelectual ou sica, intelectual ou 
sensorial, os quais, em sensorial, os quais, em 
interainteraçção com diversas ão com diversas 
barreiras, podem obstruir barreiras, podem obstruir 
sua participasua participaçção plena e ão plena e 
efetiva na sociedade com efetiva na sociedade com 
as demais pessoas.as demais pessoas.

(ONU, 2007)



POLÍTICA NACIONAL DA EDUCA ÇÃO ESPECIAL NA 
PERSPECTIVA DA EDUCA ÇÃO INCLUSIVA - 2007

Tem como objetivo assegurar a inclusão 
escolar de alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades/superdotação, 
orientando os sistemas de ensino para 
garantir: acesso ao ensino regular, com 
participação e aprendizagem; 
transversalidade da modalidade de 
educação especial; oferta do 
atendimento educacional especializado; 
formação de professores; participação 
da família e da comunidade; 
acessibilidade arquitetônica, nos 
transportes, nos mobiliários, nas 
comunicações e informação; e 
articulação intersetorial na 
implementação das políticas públicas. 



EDUCAÇÃO ESPECIAL: MODALIDADE 
TRANSVERSAL

EDUCAÇÃO                   SUPERIOR

ENSINO                        MÉDIO

ENSINO                FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO             INFANTIL
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Não substitui o direito de acesso à educação em 
classe comum da rede regular de ensino. 

Destaca o enfoque pedagógico e altera o predomínio da 
concepção clínica na oferta dos serviços da educação especial.

Deve beneficiar os alunos 
eliminando as barreiras que
impedem sua participação 
e aprendizagem na escola.  



Educação Inclusiva é um  direito  
humano;

Educação Inclusiva   significa   combater  
a exclusão;

Educação  Inclusiva  implica  em  
aumentar a participação no processo 
educacional;

Educação   Inclusiva   significa  respeitar  
e celebrar a diversidade;

Educação   Inclusiva   não     diz     
respeito somente às pessoas com 
deficiência;

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA



DESAFIOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

EDUCACIONAIS INCLUSIVOS

Acesso nas escolas públicas de ensino 
regular

Gestão democrática

Valorização da diversidade

Acessibilidade

Formação docente

Práticas educacionais inclusivas

Atendimento educacional especializado




