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INTRODUÇÃO 

Quase 45 milhões de brasileiros podem ser considerados pessoas com

deficiência2. Esses estão sujeitos a políticas que oscilam entre a normalização e

inclusão na educação. Como nos esclarece MRECH (2001) “normalização diz

respeito  a  uma  colocação  seletiva  do  indivíduo  portador  de  necessidade

especial na classe comum” (p. 4). A mesma MRECH (2001) ainda pontua que o

processo de inclusão “refere-se a um processo educacional que visa estender

ao máximo a capacidade da criança portadora de deficiência na escola e na

classe regular” (2001, p 4).   Diante de tais conceitos,  é imprescindível  que

esses indivíduos tenham alguns direitos em relação aos demais.

E o que vem a ser a educação inclusiva? Para MRECH (2001), “entende-

se ser o processo de inclusão dos portadores de necessidades especiais ou de

distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino em todos os seus graus”

(p. 2)

Porém, com o recente advento da lei 10.502/2020 esse embate adquiriu

novos contornos diante da polêmica suscitada ao se tratar da possibilidade da

reimplementação de uma educação especial segregacionista que já se via ao

menos parcialmente superada.

Assim, quando se exprime em defesa de tal inclusão, é necessário que se

faça  uma  retrospectiva  mesmo que  breve  dos  aspectos  dessa  inclusão  de

forma a clarificar aos profissionais da educação a importância da defesa do

instituto da inclusão escolar plena.

RESULTADOS 

Para  se  entender  um  contorno,  mesmo  que  sucinto,  da  educação

1 Servidor do Instituto Federal de Minas Gerais
2 (Https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/95-7a12/7a12-vamos-conhecer-o-
brasil/nosso-povo/16066-pessoas-com-deficiencia.html).
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inclusiva no Brasil, utilizar-se-á as conclusões expostas no Anuário Brasileiro da

Educação Básica as quais trouxeram dados centralizados e atualizados sobre a

educação no Brasil no qual afirmam: 

No  período  de  dez  anos,  as  matrículas  na  Educação  Básica  quase
duplicaram, passando de 702,6 mil, em 2010, para 1,3 milhão, em 2020.
A maior parte delas ocorreu no Ensino Fundamental (78,3%). Ao mesmo
tempo,  a  porcentagem  de  alunos  matriculados  em  classes  comuns
aumentou  de  68,9%,  em  2010,  para  88,1%, em  2020  (CRUZ,  2020,
p.50).

Esses resultados revelam, conforme Tabela 1, que o número de alunos

com  deficiência,  transtornos  do  espectro  autista  e  altas  habilidades  ou

superdotação, em classes comuns e classes especiais – Brasil – 2010 e 2020

aumentaram significativamente:

Tabela 1

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica (https://www.moderna.com.br/anuario-educacao-basica/2021/index.html)

E  ainda,  na  Tabela  2,  a  porcentagem  de  alunos  com  deficiência,

transtornos  do  espectro  autista  e  altas  habilidades  ou  superdotação

matriculados em classes comuns – Brasil – 2009-2020 aumentaram:

Tabela 2

https://www.moderna.com.br/anuario-educacao-basica/2021/index.html
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Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica (https://www.moderna.com.br/anuario-educacao-basica/2021/index.html)

Isso diz respeito à educação básica, porém, conforme Tabela 3, vê-se a

importância dessa inclusão ao analisar o número de matrículas de pessoas com

deficiência da graduação entre 2009 e 2019:

Tabela 3

Fonte: MEC/Inep; censo de educação superior

CONSIDERAÇÕES 

Observou-se,  de  acordo  com as  tabelas  1,  2  e  3,  uma evolução  do

acesso à educação pelas pessoas com deficiência, demonstrando o impacto

negativo  de  uma  política  que  afasta  essas  pessoas  do  universo  escolar

inclusivo.

Não se trata meramente de uma discussão sobre o lugar onde se obtém

a educação, mas de uma relação onde a inclusão de pessoas com deficiência

se  traduz  em  melhores  oportunidades  ao  longo  da  vida,  rumo  a  uma

existência plena e digna. Como argumenta Maria Tereza Égler Mantoan:

inclusão também se legitima, porque a escola, para muitos alunos, é o
único  espaço  de  acesso  aos  conhecimentos.  É  o  lugar  que  vai

https://www.moderna.com.br/anuario-educacao-basica/2021/index.html
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proporcionar-lhes  condições  de  se  desenvolverem  e  de  se  tornarem
cidadãos, alguém com uma identidade sociocultural que lhes conferirá
oportunidades de ser e de viver dignamente. (MANTOAN, 2003, p. 29).

Vê-se ainda, a imensa distância a ser percorrida na disparidade entre os

números de alunos com deficiência na educação básica e aqueles que chegam

ao  ensino  superior.  Mais  importante  do  que  sequer  cogitar  políticas  que

mitiguem a  inclusão,  deve-se  buscar  ferramentas  capazes  de  aumentar  a

inclusão e o acesso educacional em todos os seus aspectos.

Para entendermos a gravidade de um retrocesso trazido nessa área,

devemos lembrar o quão recente foi a normatização da inclusão plena de tais

alunos nas chamadas classes comuns, com a promulgação da lei 13.146 de 06

de  julho  de  2015  (Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com  Deficiência),

conforme disposto, entre outros, em seu artigo 28, § 1:

Art.  28.  Incumbe  ao  poder  público  assegurar,  criar,  desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino,
aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada
a  cobrança  de  valores  adicionais  de  qualquer  natureza  em  suas
mensalidades,  anuidades  e  matrículas  no  cumprimento  dessas
determinações.

E ainda assim, tal indiscutível avanço nas relações foi alvo de contenda

judicial suscitada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino

(Confenen) que questionou a validade de tais dispositivos junto ao Supremo

Tribunal Federal, através de Ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5.357),

a qual buscava permitir a tais estabelecimentos que recusassem as matrículas

de alunos com deficiência, sob o entendimento de que a obrigação primaz de

tais atendimentos educacionais pertenceria ao estado.

Rejeitada em 2017, com acerto, a demanda junto à Suprema Corte há

um longo percalço para que a coletividade aceite a ideia de inclusão plena e

uma realidade na vida escolar regular.

Diante  de  tais  colocações,  depara-se  com  a  edição  da  citada  lei

10.502/2020  que  se  encontra  suspensa,  por  força  de  uma  Ação  direta  de

inconstitucionalidade (ADI  6.590),  e  ainda pendente seu julgamento final.  E



5

Revista Educação Básica em Foco, v.2, n.4, outubro a dezembro de 2021

Associação Nacional de Política e Administração da Educação

assim a possibilidade de retorno da educação especial, num retrocesso de uma

inclusão ainda longe de ser plenamente efetivada. 

Essa correlação de áreas, jurídica e educacional,  é necessária para se

compreender que é no universo jurídico que a educação encontra a proteção

desse grupo.  E onde se vê um farol norteador das ações e políticas nacionais.

É também, onde se busca proteger um sentido coletivo maior do que as meras

relações  e  interesses  pessoais,  abarcando  todo  um  sistema  educacional

brasileiro como determina o art.205 da Constituição Brasileira:

Art. 205. 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, 1988).

Como bem pontua Juliana Izar Soares da Fonseca Segalla:

Então, pode-se concluir que a educação almejada pelo Constituinte de
1988 vai  muito  além do seu aspecto cognitivo  uma vez que o pleno
desenvolvimento humano ultrapassa esse limite, educar significa ajudar
na construção do pensamento, ensinar na busca do conhecimento na
utilização dele. Educar tem de levar à percepção do outro e do espaço
que se ocupa na comunidade. Educação tem de transformar, tem de nos
tornar  mais humanos,  pois  o ato de pensar é que nos diferencia dos
outros animais. Ensinar a pensar é ensinar a ser livre. (SOARES, 2011, p.
14). 

Assim,  a  partir  dos  dados  apresentados,  nota-se  que  os  objetivos

almejados tanto pelo conceito de inclusão, bem como as normas que deveriam

direcionar as políticas educacionais estão distantes de serem alcançados para

que se cogite o redirecionamento proposto pela lei 10.502/2020. 

CONSIDERAÇÕES

E qual a importância desse breve contexto? Entender que a defesa da

inclusão  tem algo  de  maior  que  meras  legislações  ou  ações  judiciais.  Só

haverá  efetivação  da  inclusão  quando  os  profissionais  da  educação

entenderem a grandiosidade e a importância de se discutir sobre o tema. Pois

há um número considerável de pessoas, muitas vezes ignoradas, para quem

essa  inclusão  importa.  Sem  esse  entendimento,  tornam-se  inócuas  ou

meramente simbólicas uma vez que não causam efeito real.
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Quando se sabe o porquê e por quem se luta na defesa do direito de

inclusão  educacional,  pensa-se  em  algo  maior  que  situações  e  relações

específicas, pode-se ver o todo e vislumbrar a suprema importância na busca

de uma educação de todos e para todos.
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