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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o debate sobre educação para todos, já presente em outros países, foi 

desencadeado por pesquisadores e profissionais ligados à educação especial 

(MAZZOTA, 1995; CARVALHO, 2005; MENDES, 2006). Assim, a maior parte da 

legislação e ações voltadas à inclusão escolar se encontra no âmbito das políticas de 

educação especial elaboradas pela Secretaria de Educação Especial (Seesp) do 

Ministério da Educação, o que faz com que seu público-alvo preferencial sejam as 

pessoas com necessidades educacionais especiais1. 

Entretanto, necessidades educacionais especiais, inclusão escolar e mesmo a 

educação especial recebem, nas obras de pesquisadores e na legislação da área, 

conceitos e opções políticas e teórico-filosóficas diferenciadas. 

Desejando investigar de que forma as diferentes concepções teóricas e políticas 

expressas na legislação e documentos internacionais se refletem na formação de 

professores para a inclusão escolar, realizamos um levantamento dos programas oficiais 

de formação continuada em âmbito federal, entre os anos de 1996 e 2008. Dentre esses 

programas, selecionamos para análise o Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade, em função de sua abrangência – atualmente a totalidade dos municípios 

brasileiros, de acordo com dados divulgados pela Seesp2 -, de sua continuidade – 

iniciado em 2003, continua em funcionamento – e pelo fato de ser financiado pelo 

governo federal, tanto no âmbito das ações de formação quanto a recursos para 

organização da oferta de atendimento educacional especializado nos municípios. 

Neste artigo, analisaremos forma como a educação especial é representada nos 

materiais de formação concernentes ao referido programa, relacionando-a às concepções 

políticas e teóricas que pautaram essas representações. 

 

 

                                                 
1 Outros segmentos populacionais atingidos pela desigualdade de condições de acesso e 

permanência à educação formal, como jovens e adultos, indígenas, negros e moradores de áreas rurais, 
são público-alvo de ações da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, criada em 
2004. 

2 Dados disponíveis em http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 20 de março de 2010. 



 

 

2 METODOLOGIA 

 

Utilizamos nesta pesquisa a análise documental e, especificamente, a técnica da 

análise de discurso crítica (ADC), que constitui uma abordagem transdisciplinar de 

investigação, voltada particularmente para as Ciências Sociais. Diferentemente de 

outras formas de análise textual, a ADC considera a linguagem como parte indissociável 

da vida social. O discurso é enfocado como um momento das práticas sociais, 

compreendidas como “maneiras habituais, em tempos e espaços particulares, pelas quais 

as pessoas aplicam recursos – materiais ou simbólicos – para agirem juntas no mundo” 

(CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 1999, p. 21). Esse enfoque do discurso 

implica compreendê-lo como um modo de ação historicamente situado, que 
tanto é construído socialmente como também é constitutivo de identidades 
sociais, relações sociais e sistemas de conhecimento e crença. (...) O discurso 
é moldado pela estrutura social, mas é também constitutivo da estrutura 
social. Não há, portanto, uma relação externa entre linguagem e sociedade, 
mas uma relação interna e dialética (RESENDE e RAMALHO, 2006, p. 26-
27). 

Assim, dentre os materiais escritos concernentes ao Programa Educação 

Inclusiva: direito à diversidade, selecionamos para análise discursiva crítica aqueles 

que abordam a inclusão escolar em sua perspectiva político-pedagógica, contemplando 

aspectos legais, jurídicos e de transformação dos sistemas educacionais, a fim de 

verificar como a política educacional expressa na legislação nacional e em 

determinações e documentos internacionais teve influência sobre suas propostas e 

conteúdos, relacionando-os ao contexto político de sua produção. Os materiais 

selecionados para análise foram: Referenciais para a construção dos sistemas 

educacionais inclusivos (BRASIL, 2004a,b,c,d) Atendimento educacional 

especializado: aspectos legais e orientações pedagógicas (BRASIL, 2007). 

  

3 ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA DOS MATERIAIS 

 

3.1 Significado acional: gênero e práticas discursivas 

 

O significado acional diz respeito ao discurso como modo de ação. Para a sua 

delimitação, optamos pela categoria analítica de gênero, além de algumas considerações 

sobre a prática discursiva em que se insere. 



 

 

Consideramos que os materiais desse programa pertencem a um gênero situado, 

por constituírem “um tipo de linguagem usado na performance de uma prática social 

particular” (CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 1999, p.56). Materiais de referência, 

editados por um órgão público – no caso, a Seesp –, com objetivos específicos, podem, 

portanto, ser considerados parte de um gênero específico – ainda que elaborados por 

diferentes profissionais. É importante apontar que não existe uma lista pronta de 

gêneros; a denominação que se dá a um gênero na análise tem de torná-lo reconhecível 

em seu contexto de atuação. Optamos, assim, por denominar os textos pertencentes a 

esse programa, nesta análise, de material de referência. O pré-gênero dominante é a 

argumentação. 

O alcance do texto é definido, em primeiro lugar, pelo seu objetivo: “disseminar 

a política de educação inclusiva nos municípios brasileiros e apoiar a formação de 

gestores e educadores para efetivar a transformação dos sistemas educacionais em 

sistemas educacionais inclusivos” (SEESP, 2006, online). 

Ou seja, embora o alcance real do programa não possa ser objetivamente aferido, 

o seu público-alvo são gestores e educadores de municípios brasileiros (alcance 

nacional / regional). Esse alcance é diretamente influenciado pelas práticas discursivas 

relacionadas ao material como: elaboração, coerência, tiragem, forma de distribuição, 

estratégia de formação vinculada ao programa etc.. No entanto, nem mesmo dados 

numéricos tornam possível aferir precisamente o alcance de um texto / discurso, visto 

que este é constitutivo de práticas sociais, particularmente no caso de políticas públicas 

orientadas à mudança social. 

A forma de distribuição dos materiais e disseminação do programa é baseada, 

como comentado acima, na seleção de municípios-polos, que atuam como 

multiplicadores da formação para os demais de suas respectivas áreas de abrangência. 

Podem existir, portanto, diferenças de alcance no plano local, ocasionadas por 

diferenças regionais e de implementação do programa, como maior ou menor prioridade 

dada pelos municípios à formação dos profissionais da educação, infra-estrutura e 

condições específicas de aplicação etc. (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986; 

ARRETCHE, 2001). Devemos destacar, ainda, que um material de referência que seja 

utilizado em cursos de formação sempre terá maior alcance que aquele que for 

simplesmente enviado a secretarias de educação e escolas. 

 

 



 

 

 

3.2 Representações sociais da educação especial 

 

O significado representacional no discurso diz respeito às formas com que são 

representados aspectos do mundo e atores sociais. Um texto pode apresentar diferentes 

discursos, articulando-os, antagonizando-os ou descontextualizando-os. Da mesma 

forma, os diferentes atores sociais são representados – valorizados, desvalorizados, 

omitidos, enunciados ou julgados – dentro do texto, e essa representação está 

estreitamente vinculada às opções políticas e teóricas dos autores. 

A seguir, analisaremos cada volume com base nas representações sociais da 

educação especial e seus atores. 

 

3.2.1 Referenciais para a construção dos sistemas educacionais inclusivos 

(BRASIL, 2004b,c,d,e) 

Compostos de quatro volumes, esses Referenciais foram organizados por Maria 

Salete Fábio Aranha e tratam da adequação dos sistemas de ensino para o atendimento 

educacional a alunos com deficiências abordando as responsabilidades e papéis 

desempenhados pelo município, escolas e famílias, no que se refere à educação 

inclusiva. São contemplados aspectos da organização e de gestão dos sistemas 

educacionais, incluindo, por exemplo, formação continuada de professores, composição 

de equipes técnicas e planos de carreira do magistério, provimento de serviços de saúde, 

programas de informação para prevenção de deficiências, serviços de avaliação e 

atendimento especializado para crianças e adolescentes com necessidades educacionais 

especiais. Traz ainda subsídios teóricos para que gestores da educação nos municípios 

possam avaliar e planejar o provimento de recursos para a construção de sistemas 

educacionais inclusivos em articulação com outros serviços providos pelos municípios e 

pela comunidade.  

 

Volume 1: A fundamentação filosófica (BRASIL, 2004a) 

Neste volume, são abordados os princípios da inclusão escolar, os documentos 

orientadores no âmbito internacional e a legislação nacional pertinentes ao tema. 

Um discurso sistematicamente omitido no texto é o da oferta da educação 

especial em classes e escolas comuns do ensino regular. Essa premissa pode ser 

encontrada na legislação nacional a que o texto se refere, mas não é encontrada em 



 

 

nenhum dos excertos selecionados. Acreditamos que isso ocorra em função do 

posicionamento político adotado pelos autores, de enfatizar a educação para todos e a 

escola inclusiva como aquela que atende às necessidades de todos, não admitindo a 

existência de outros espaços de escolarização que não as classes comuns. Nos materiais 

do programa lançados em 2007, essa afirmação das classes comuns do ensino regular 

como locus de escolarização de todos é realizada de forma explícita, apontando-se 

pressupostos legais e éticos para a eliminação de espaços de escolarização segregados, 

como discutiremos adiante. 

 

Volume 2: O município (BRASIL, 2004b) 

Os discursos mais evidentes neste volume são o da responsabilização do 

município pelo bem-estar de seus cidadãos e o de “como fazer” para tornar os sistemas 

educacionais mais inclusivos. Voltado mais especificamente para os gestores, esse 

volume enfatiza a importância do plano municipal de educação como instrumento 

norteador voltado para a mudança. 

A expressão “educação especial” aparece neste volume apenas como adjetivo: 

“dirigente de educação especial” e “professor especializado em educação especial”, 

exceto no seguinte excerto: 

O atendimento educacional especializado, realizado pela Educação Especial, 
visa garantir a todos os alunos o acesso à escolaridade, removendo barreiras 
que impedem ou dificultam a permanência do aluno nas classes comuns do 
ensino regular. Este atendimento é constituído por um conjunto de recursos 
educacionais e estratégias de apoio, colocadas à disposição dos alunos, 
proporcionando-lhes alternativas de aprendizagem de acordo com as 
necessidades de cada um (p. 16, nota 1). 

Não fica esclarecido, no trecho acima, o que é a “Educação Especial” que deve 

realizar o atendimento educacional especializado, embora esteja claro que não são 

considerados sinônimos.  

O uso de iniciais maiúsculas, no volume ora analisado, transformando Educação 

Especial em nome próprio, sugere que se trate de um departamento ou secretaria 

formalmente constituído, o que é corroborado em outra passagem do texto: 

As Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, artigo 
3º, parágrafo único, diz que: "Os sistemas de ensino devem constituir e fazer 
funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado de recursos 
humanos, materiais e financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao 
processo de construção da educação inclusiva". (p. 23, nota 2) 

 

 



 

 

Volume 3:  A escola (BRASIL, 2004c) 

Um ator social sistematicamente omitido nesse volume são as entidades privadas 

de atendimento a pessoas com deficiências e / ou com necessidades educacionais 

especiais. No texto, sugerem-se convênios de cooperação entre a escola e os setores de 

saúde, assistência social, transportes, cultura, urbanismos, lazer e esportes; e também 

com empresas, com comunidades religiosas, com o Conselho Tutelar e o Conselho de 

Pessoas com Deficiência. A omissão das entidades privadas de atenção a pessoas com 

deficiências ou necessidades educacionais especiais pode ter a finalidade de enfatizar a 

obrigação estatal para com o atendimento a esses segmentos. É possível, ainda, que essa 

omissão seja baseada em juízo de valor segundo o qual as instituições privadas sejam 

perpetuadoras da cultura de segregação, por proporcionarem atendimento – educacional 

ou não – fora do ambiente da escola regular. Entretanto, parcerias e convênios de 

cooperação com essas instituições podem trazer benefícios para a escola e seus alunos. 

Suas equipes acumulam experiências e conhecimentos que podem ser compartilhados 

com professores e familiares dos alunos, como proporcionar atendimento clínico 

quando se fizer necessário ou participar do processo de planejamento do atendimento 

educacional especializado nas escolas comuns, entre outras atividades. 

 

Volume 4: A família (BRASIL, 2004d) 

Ao analisar o significado representacional do texto, chamou-nos a atenção a 

aparente falta de dialogicidade entre discursos. Aparentemente, há um discurso único, 

hegemônico, da responsabilidade do Estado no amparo às famílias de pessoas com 

deficiências e/ou necessidades educacionais especiais. No entanto, os discursos que são 

sistematicamente omitidos também têm relação dialógica com o texto. 

Embora o volume tenha sido publicado pela Secretaria de Educação Especial, 

não se encontra a expressão “educação especial” no texto, exceto na página de 

apresentação, assinada pela referida Secretaria. Há duas referências, em todo o texto, a 

atendimento educacional especializado. Transcrevemos abaixo o trecho da primeira 

referência: 

Atendimento Educacional especializado para bebês com 
necessidades educacionais especiais. 

Sabe-se que os primeiros meses da vida de um bebê são essenciais 
para um desenvolvimento saudável. Nesta fase, o bebê necessita de um 
contato intenso com a mãe. É importante que a mãe e o pai conversem com o 
bebê, toquem carinhosamente nele. A estimulação sensorial é essencial para 
seu desenvolvimento e contribui para prevenção de parte dos 



 

 

comprometimentos, quando ele tem, por exemplo, alguma necessidade 
especial. 

Assim, é de fundamental importância que o sistema de saúde 
municipal organize e disponibilize à população, atendimentos específicos na 
faixa de 0 a 3 anos, nos quais tanto a criança é atendida, como a mãe é 
orientada para dar continuidade ao processo na vida cotidiana (p. 12). 

Esse trecho é particularmente revelador de conflitos conceituais. O título da 

seção é “Atendimento Educacional especializado para bebês com necessidades 

educacionais especiais”. O texto, entretanto, faz generalizações sobre a importância do 

toque e afeto, que não caracterizam nenhum tipo de atendimento especializado. Mesmo 

o caráter preventivo da estimulação sensorial é relacionado a necessidades especiais e 

não a necessidades educacionais especiais – conceitos que já discutimos neste trabalho. 

As necessidades educacionais especiais só ocorrem em contexto educacional, o que não 

está explicitado no excerto acima. Haverá, sem dúvida, crianças de 0 a 3 anos com 

necessidades educacionais especiais em creches; entretanto, o excerto demanda 

exclusivamente o sistema de saúde para o atendimento à criança e orientação à mãe. 

A variedade de termos como necessidades especiais, comprometimentos, 

necessidades educacionais especiais e deficiência, usados como sinônimos em diversas 

partes do texto, parece-nos incompatível com um material elaborado e coordenado por 

autoridades e teóricos da área de educação especial. A nosso ver, isso pode evidenciar 

filiações teóricas conflitantes por parte dos autores do material. Há uma tentativa de se 

omitir a educação especial, que seria vista como antagonista ou “vilã” da inclusão 

escolar.  Por outro lado, parece-nos haver dificuldades em desvincular o atendimento 

educacional especializado do modelo médico-terapêutico, institucionalizado, de 

atendimento a pessoas com necessidades educacionais especiais. O fato de o Programa 

objetivar promover a integração entre os sistemas de educação e saúde, entre outros, 

para o atendimento a crianças e jovens com necessidades especiais, não justifica que o 

texto atribua a demanda de atendimento educacional especializado aos sistemas de 

saúde municipais. 

A segunda referência ao atendimento educacional especializado está no excerto 

“A criança tem o direito à educação oferecida em creches e pré-escolas e também ao 

atendimento educacional especializado, que pode ser realizado, preferencialmente, na 

própria escola” (p. 13, grifo nosso). A afirmação é coerente com a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) – CF/88 –, que assegura, em seu artigo 208, o atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. Entretanto o texto do volume em análise – A família – não esclarece 



 

 

onde esse atendimento poderia ser realizado, a não ser na “própria escola”, dado que o 

termo preferencialmente sugere a existência de outros locais, ainda que menos 

desejáveis. Como o texto não aborda outros espaços escolares, podemos supor que esses 

locais estejam vinculados ao sistema de saúde? O excerto é ainda contraditório, ao 

afirmar o direito à educação em creches e pré-escolas, com o trecho “o fato de os pais 

trabalharem fora requer que as crianças sejam matriculadas em creches e pré-escolas” 

(p.13). Além de desconsiderar a importância da educação infantil no desenvolvimento 

da criança, a afirmação remete ao discurso neoliberal, em que as políticas sociais são 

vistas como favores e ações emergenciais de pouco alcance, em vez de direitos 

assegurados a todos. 

Na representação dos atores sociais, notamos um claro discurso de vitimização 

da família, que é colocada numa posição de opressão e dependência em relação aos 

profissionais das áreas da saúde e da educação, como pode ser notado nos excertos a 

seguir: 

Sabe-se (...) que a família tem se encontrado, historicamente, numa 
posição de dependência de profissionais em diferentes áreas do 
conhecimento, no sentido de receberem orientações de como proceder em 
relação às necessidades especiais de seus filhos 

(...) É muito comum ver famílias se movimentando, em busca de 
atendimento ou mesmo freqüentando serviços diferentes, sem ter noção do 
que é que estão fazendo.  

(...) Constata-se que a relação entre a família e profissionais tem sido 
uma relação de poder do conhecimento nas decisões do que é melhor para 
seus filhos (p. 7) 

O tempo perdido é precioso para o desenvolvimento da criança, 
quando a família não é orientada adequadamente, desde o nascimento, quanto 
aos procedimentos e cuidados necessários (p. 10) 

As famílias de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais 
(...) vivenciam uma situação bastante peculiar: a maioria se percebe sozinha 
para administrar as dificuldades que se apresentam em tal situação. 

(...) Os sentimentos de desamparo são muito freqüentes e não podem 
ser ignorados (p.13). 

(...) a falta de informação sobre as necessidades especiais da criança, 
sobre os recursos existentes na comunidade e sobre os procedimentos de 
acesso a esses recursos tem (...) levado os pais a uma condição de 
dependência de um determinado serviço ou mesmo de profissionais (p. 13-
14). 

Reconhecemos que de fato existem, nas relações entre algumas famílias e 

profissionais ou serviços especializados, posição de dependência e desorientação. 

Parece-nos, entretanto, que apesar dessas “denúncias”, as propostas de superação 

encontradas no texto não tornam as famílias, de forma alguma, emancipadas ou menos 

dependentes. A representação dos profissionais e serviços especializados é o papel dos 

“vilões”, que mantêm as famílias em posição de dependência, incapazes de escolhas, ao 

sonegar informações e orientações. Esse posicionamento pode ter origem nos embates 



 

 

políticos entre as orientações e ações voltadas à inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular e as concepções e interesses das entidades 

privadas de atendimento especializado. Entretanto, nada no texto torna as famílias – e 

nem os gestores e educadores, que são o público-alvo desse material – mais 

conhecedores, conscientes ou orientados em relação às necessidades especiais de seus 

membros / munícipes / alunos. 

Quanto ao significado identificacional dos volumes analisados, que diz respeito 

ao estilo do autor e sua afirmação de identidade, evidenciando posicionamentos, 

comprometimentos, pressuposições e intenções, nota-se que no primeiro volume – A 

fundamentação filosófica – a autoridade / autoria das proposições parte de agentes 

externos (documentos internacionais e legislação nacional). Trata-se de uma forma de 

agregar legitimidade aos objetivos, ações e princípios do programa. No início do 

volume, onde há textos de autoria da Seesp antes da apresentação dos documentos e 

legislação selecionados, as proposições são assertivas, mas não tomadas como um 

consenso já existente, o que é possível verificar pela ausência de afirmações como 

“sabe-se que...”, “faz-se necessário...”, bem como pela referência freqüente aos 

documentos internacionais e legislação nacional no embasamento das afirmações. Nos 

demais volumes, são feitas afirmações objetivas e categóricas, e há abundância do 

emprego de verbos como dever, necessitar e precisar. Utilizados como verbos modais, 

indicam obrigação e, portanto, demandas de atividade. Como apontam Resende e 

Ramalho (2006), o efeito da utilização de modalidades categóricas e objetivas têm como 

objetivo uma universalização do ponto de vista / discurso defendido no texto. Assim, 

considerações avaliativas particulares do organizador do material são, nessa perspectiva, 

apresentadas como consenso ou pressuposições. 

 

3.2.2 Atendimento Educacional Especializado (BRASIL, 2007) 

 

Esse volume, lançado em 2007 em substituição aos Referenciais, é uma reedição 

da cartilha O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns do ensino 

regular (BRASIL, 2004e), lançada em 2004 pelo Ministério Público Federal. Nessa 

reedição, foi acrescentado um capítulo referente aos fundamentos para aplicação de 

tratamentos diferenciados na garantia de igualdade de direitos. 

O volume é composto, portanto, por três capítulos. Os dois primeiros constituem 

um arrazoado sobre o direito das pessoas com deficiência à educação e ao atendimento 



 

 

educacional especializado. A argumentação é construída de forma didática, baseada na 

legislação federal, e combate as mais comuns justificativas contrárias à inclusão escolar, 

seja a seus princípios ou à sua aplicação prática. Devido ao fato de os capítulos 

abordarem diferentes temas e serem elaborados por diferentes autores, analisá-los-emos 

separadamente 

Entre os capítulos, é notável o descompasso nas concepções de educação 

especial e atendimento educacional especializado. O primeiro capítulo, denominado 

Educação especial: tratamento diferenciado que leva à inclusão ou à exclusão de 

direitos?, de autoria de Eugênia Augusta Gonzaga Fávero, considera educação especial  

e  atendimento educacional especializado sinônimos. No segundo capítulo, afirma-se 

exatamente o contrário, como discutiremos adiante. 

Para Fávero, a educação especial ou atendimento educacional especializado tem 

como público-alvo as pessoas com deficiência e funciona “como apoio e complemento, 

destinado a oferecer aquilo que há de específico na formação de um aluno com 

deficiência, sem impedi-lo de freqüentar, quando na idade própria, ambientes comuns 

de ensino, em estabelecimentos oficiais comuns” (p. 17).  

Em relação ao significado identificacional desse texto, o uso de verbos 

conjugados na primeira pessoa do plural (“discutimos”, “sabemos”, “acreditamos”), no 

tempo presente, criam a sensação de diálogo com o leitor. Essa sensação é reforçada 

pelo estilo adotado, de dispor o tema de forma didática, levantando questões e 

respondendo-as de forma argumentativa e detalhada. Assim, tem-se a modalidade 

subjetiva, em que não há universalização da perspectiva, sendo apresentada a particular 

da autora. Isso não compromete o grau de persuasão do leitor, pois a autora se apóia em 

argumentos claros, racionais e lógicos, corroborados por “tratados e convenções 

internacionais”, bem como na legislação nacional. 

A não identificação da autora com alguns discursos e atores sociais é clara: 

(...) a recusa de um aluno com deficiência por uma escola que, como sempre, 
se diz “despreparada” para recebê-lo (...) (p. 20). 

Nesse caso, há o uso de ironia, identificável pela expressão “como sempre” e 

pelo uso de aspas no atributo “despreparada”. Ou seja, nesse caso, Fávero dá voz ao ator 

social escolas, mas de forma alguma concorda com o discurso dessa voz. 

O segundo capítulo, Atendimento Educacional Especializado: aspectos legais, 

de autoria de Eugênia Augusta Gonzaga Fávero, Luísa de Marillac P. Pantoja e Maria 



 

 

Tereza Eglér Mantoan, tem como um dos atores sociais mais representados no texto o 

atendimento educacional especializado.  Sobre esse atendimento, afirma-se que 

trata-se do atendimento que é necessariamente diferente do ensino escolar e 
que é indicado para melhor suprir as necessidades e atender às 
especificidades dos alunos com deficiência. (p. 26). 

O Atendimento Educacional Especializado é uma forma de garantir que 
sejam reconhecidas e atendidas as particularidades de cada aluno com 
deficiência (p. 29). 

Sobre o locus em que esse atendimento deve ocorrer, o texto postula que ele 

 não substitui a escola comum para pessoas em idade de acesso obrigatório ao 
Ensino Fundamental (dos 7 aos 14 anos) e será preferencialmente oferecido 
nas escolas comuns da rede regular (p. 27). 

O Atendimento Educacional Especializado deve estar disponível em todos os 
níveis de ensino escolar (básico e fundamental), de preferência nas escolas 
comuns da rede regular (p. 21). 

Ao artigo 208 da CF/88, que garante, entre outras coisas, o atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino, é dedicado todo um tópico esclarecendo o uso do termo 

preferencialmente. O conteúdo do tópico frisa que o termo se refere a “atendimento 

educacional especializado” e, portanto, admite que este seja oferecido em outros locais, 

e não que pode ser considerado substitutivo do ensino comum. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) – LDBEN/96 – é longamente debatida, 

pois, diferentemente da CF/88, utiliza as expressões educação especial e atendimento 

educacional especializado como sinônimos: 

Esses termos, Atendimento Educacional Especializado e Educação Especial, 
para a Constituição Federal não são sinônimos. Se nosso legislador 
constituinte quisesse referir-se à Educação Especial”, ou seja, ao mesmo tipo 
de atendimento que vinha sendo prestado às pessoas com deficiência antes de 
1988, teria repetido essa expressão que constava na Emenda Constitucional 
nº1, de 1969, no Capítulo “Do Direito à Ordem Econômica e Social”. (...) 
Pelo texto constitucional anterior ficava garantido “aos deficientes o acesso à 
Educação Especial”. Isso não foi repetido na atual Constituição, fato que, 
com certeza, constitui um avanço significativo para a educação dessas 
pessoas (p. 28). 

De acordo com as autoras, portanto, a educação especial é tradicionalmente 

concebida como substitutiva ao ensino comum, o que não ocorre com o atendimento 

educacional especializado; a LDBEN/96, portanto, exige uma nova interpretação do 

termo educação especial, sob pena de se tornar inconstitucional: 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – (art. 
58 e seguintes), “o Atendimento Educacional Especializado será feito em 
classes, escolas, ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração na nas 
classes comuns do ensino regular” (art. 59, § 2ª). 



 

 

O entendimento equivocado desse dispositivo tem levado à conclusão de que 
é possível a substituição do ensino regular pelo especial. A interpretação a ser 
adotada deve considerar que essa substituição não pode ser admitida em 
qualquer hipótese, independentemente da idade da pessoa. Isso decorre do 
fato de que toda a legislação ordinária tem que estar em conformidade com a 
Constituição Federal. 

(...) Assim, para não ser inconstitucional, a LDBEN ao usar o termo 
Educação Especial deve fazê-lo permitindo uma nova interpretação, um novo 
conceito, baseados no que a Constituição inovou, ao prever o Atendimento 
Educacional Especializado e não Educação Especial em capítulo destacado 
da educação (p. 27-28). 

 A educação especial é representada, portanto, como ensino em ambientes 

segregados e como diferenciação com base em deficiência. Essa conceituação da 

educação especial como ensino segregado parece retrógrada se considerarmos o 

disposto na legislação nacional. No entanto, isso ocorre exatamente para destacar o que 

as autoras consideram um entendimento equivocado dessa legislação, que continuaria 

permitindo a negação do acesso de alunos com deficiência às classes comuns. 

Nesse capítulo, há a retomada de afirmações objetivas e categóricas, não se 

utilizando mais a forma do diálogo com o leitor. Trata-se de um discurso contundente, 

e, portanto, com menor chance de angariar simpatias para com as proposições. 

 

4 SEGREGAÇÃO OU INCLUSÃO? CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

As representações sociais no discurso dos textos analisados apresentam um 

ponto comum: a caracterização, por afirmação ou por omissão, da educação especial, 

seus profissionais e seus serviços, como segregatória e inadequada. 

O fato de um material editado e distribuído pela própria Secretaria de Educação 

Especial represente a educação especial dessa forma aponta para uma perspectiva de 

ruptura para com os envolvidos na educação especial tal como se apresenta. As práticas 

segregatórias fazem parte, sim, de sua história, porém representá-la dessa forma, a nosso 

ver, desconsidera o trabalho dos diversos atores sociais envolvidos na superação dessas 

práticas e na construção de um modelo de atenção inclusivo às pessoas com 

necessidades educacionais especiais. Se, por um lado, essa caracterização se pauta na 

experiência dos autores e organizadores dos textos, por outro lado revela a opção 

política pela chamada inclusão total, posição teórica originada na década de 90, que  

 

 



 

 

advoga a colocação de todos os estudantes, independentemente do grau e tipo 
de incapacidade, na classe comum da escola próxima à sua residência, e a 
eliminação total do atual modelo de prestação baseado num contínuo de 
serviços de apoio de ensino especial (MENDES, 2006, p. 394). 

 

Nos volumes editados em 2004, esse posicionamento está implícito, mas evita-se 

ao máximo o confronto com instituições especializadas omitindo-se a educação especial 

no texto. No material de 2007, refletindo um posicionamento político mais incisivo e 

combativo, essa opção conceitual é amplamente discutida e embasada, ocorrendo 

mesmo a desqualificação dos serviços e instituições especializados para o atendimento a 

necessidades educacionais especiais. 

Em relação ao fato de um dos capítulos do material de 2007 não discriminar 

educação especial de atendimento educacional especializado, e o outro apontar clara 

diferença conceitual, uma das possibilidades está no fato de o primeiro capítulo tratar de 

aspectos jurídicos que afirmam o direito a um tratamento diferenciado (o atendimento 

educacional especializado), às pessoas com deficiência, como pressuposto de igualdade 

de condições de acesso e permanência, sendo voltado a juristas, e o segundo, tratando 

especificamente da legislação educacional, ser voltado mais a gestores e profissionais da 

educação, que poderiam conceber esse atendimento como segregação.  Entretanto, a 

nosso ver, seria mais proveitoso ao entendimento que os capítulos concordassem entre 

si nas concepções, e não apenas nos posicionamentos políticos. 

Beyer (2007) aponta que a aversão de alguns teóricos à atuação combinada de 

serviços de educação especial com a educação comum tem origem na crítica ao caráter 

clínico-terapêutico presente na educação especial durante tantos anos. Entretanto, a 

ruptura com a educação especial pode, em lugar de promover a inclusão, mascarar 

diferenças e deixar de atender a necessidades dos alunos, de acordo com Mazzotta 

(2005), que aponta que é 

importante atentarmos para possíveis artimanhas ou mecanismos ideológicos 
que, muitas vezes, em nome da superação das desigualdades sociais, 
culturais, econômicas e políticas, mascaram diferenças individuais acenando 
para uma inclusão radical ou incondicional. (...) Temos denominado inclusão 
selvagem tal posição, na medida em que propõe a redução e até mesmo a 
extinção de auxílios e serviços especiais, revelando uma perversa 
desconsideração das reais condições individuais e sociais de significativos 
segmentos da população que deles ainda possam necessitar, o que tem mais 
se prestado à sua marginalização e exclusão (online).  

 

Assim, ainda que proposta da inclusão total pretenda atender às necessidades de 

todos os alunos nas classes comuns e não desconsiderar as condições individuais dos 



 

 

alunos, essa possibilidade deve ser considerada. Entretanto, existe essa probabilidade. 

Mendes (2006) também alerta para esse risco: 

a curto prazo a ideologia da inclusão total traz vantagens financeiras, porque 
justifica tanto o fechamento de programas e serviços nas escolas públicas  
(como as classes especiais ou salas de recursos), quanto a diminuição do 
financiamento às escolas especiais filantrópicas. A médio e longo prazos, ela 
permite ainda deixar de custear medidas tais como a formação continuada de 
professores especializados, mudanças na organização e gestão de pessoal e 
no financiamento para atender diferencialmente o alunado com necessidades 
educacionais especiais (p. 400). 

 

A nosso ver, a educação especial se configura como recurso à inclusão escolar, e 

não como antagonista, e os serviços e suportes especializados devem gradualmente ser 

unificados com o ensino regular. Entendemos que os autores dos textos analisados 

propõem a construção de um sistema educacional inclusivo que implica mudanças 

estruturais, atitudinais e políticas, constituindo um panorama em que a inclusão total 

teria maior chance de funcionar. Entretanto, o contexto político e educacional brasileiro 

torna essa proposta mais sujeita aos riscos apontados por Mendes (2006), pois se 

coadunam com os objetivos do Estado neoliberal no sentido de minimizar gastos com 

políticas sociais. 

Cremos, assim, que maiores serão os benefícios à educação para todos se, em 

lugar de se combater a educação especial, sua história, sua evolução e as reflexões 

suscitadas pelos seus diversos atores – alunos, pais, professores, teóricos e legisladores 

– forem consideradas alicerces na construção de sistemas educacionais inclusivos. 
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