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Resumo: O presente estudo discute as políticas de inclusão em interface com a educação 
inclusiva e a educação especial de alunos com Deficiência Intelectual (DI) na escola de 
ensino regular. Nesta perspectiva, o problema que levantamos neste artigo é: Com base 
nas políticas de educação inclusiva, quais os principais desafios e as possibilidades da 
inclusão de alunos com DI na escola regular, no contexto dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental? Objetiva-se com este artigo, portanto, identificar as políticas de inclusão das 
pessoas com deficiência e os desafios para efetivar e legislação educacional sobre a 
inclusão dos alunos com DI na rede regular de ensino e no contexto do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE). Trata-se de um estudo qualitativo e exploratório de 
levantamento bibliográfico, embasado na literatura clássica e contemporânea e na análise 
de documentos. Foi enfatizado o processo de inclusão de alunos com DI e o papel do 
professor em estimular o pleno desenvolvimento dos alunos. Os achados da pesquisa 
apontam para a necessidade da efetivação da legislação como alicerce para o exercício da 
inclusão dos alunos com deficiência dentro da escola. 
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INTRODUÇÃO  
 

Questões referentes a educação inclusiva das pessoas com deficiência têm-se 

constituído em frequente alvo da atenção das autoridades públicas e da escola. Existem 

muitas razões para preocupações relacionadas à inclusão escolar das pessoas com 

deficiência na sociedade brasileira. Ela é motivo, para que nós, profissionais da educação 

acompanhemos e nos envolvamos nesta discussão. O tema da inclusão vem sendo 

inserido pouco a pouco nas escolas, por meio de inovações apresentadas nas propostas 

que consideram a presença de todos os alunos na escola.  Nesse sentido, 

Um novo paradigma do conhecimento está emergindo das interfaces e das 
novas conexões que formam entre saberes outrora isolados e partidos e 
dos encontros da subjetividade humana com o cotidiano, o social, o 
cultural. (MANTOAN, 2015, p. 21- 22).   
 

 Diante do exposto por Mantoan (2015) concordamos que a aprendizagem e a 

formação de todos os alunos é um processo complexo, dinâmico e amplo que exige uma 

gestão específica que faça a articulação entre concepções, estratégias, métodos e 

conteúdos e, ao mesmo tempo, demanda esforços, recursos e ações.  

Com base nestas afirmações, concordamos que a escola é o local por excelência 

onde são promovidas experiências programadas para estimular e desenvolver o processo 
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de aprendizagem e interação dos alunos. O acesso ao ambiente escolar é imprescindível 

para a garantia e a efetivação do princípio da igualdade do sujeito. Sendo assim, é 

importante mostrar a sociedade as muitas faces dos alunos com deficiência e na direção da 

viabilização do direito ao desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades.  

O debate, no que tange a inclusão dos alunos com deficiência vem chamando a 

atenção aos profissionais que atuam na escola – diretores, supervisores, orientadores 

educacionais, coordenadores pedagógicos e professores – à medida que compreendem 

que a inclusão não se limita a matrícula nas escolas. Isso porque, além do acesso é 

necessário assegurar a permanência, participação efetiva e a aprendizagem dos alunos 

com deficiência, bem como criar condições de acessibilidade aos espaços do cenário 

escolar e identificar as necessidades e habilidades desses alunos. Nesta perspectiva, o 

problema que levantamos neste artigo é: Com base nas políticas de educação inclusiva, 

quais os principais desafios e as possibilidades da inclusão de alunos com Deficiência 

Intelectual na escola regular, no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

O presente artigo tem como objetivo identificar as políticas de Educação Inclusiva 

na perspectiva da Educação Especial que estabelecem interfaces com os desafios da 

inclusão dos alunos com DI nas salas de ensino regular através da mediação do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), trazendo à tona as dificuldades no 

desenvolvimento das habilidades motoras, sociais, afetivas e intelectuais desses alunos no 

ambiente escolar. 

A escolha do tema deste artigo é resultado da reflexão sobre os desafios que 

surgem com o acesso dos alunos com deficiência às escolas e em relação aos principais 

meios que assegurem a qualidade do ensino ministrado nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Educação Básica.  

Dentro da perspectiva do campo da Educação Inclusiva, são inúmeros os trabalhos, 

entretanto, para este artigo, tomamos por base do nosso referencial teórico os seguintes 

autores: Mantoan (2015), Figueiredo (2010), Camargo (2016), Gomes (2016), Silveira 

(2016) e Gomes (2013), entre outros nomes clássicos e contemporâneos, aos quais nos 

referimos também nas referências. 

Posto isso, faremos uma discussão inicialmente sobre a metodologia que nos 

permitiu a inserção na temática. Na sequência, trataremos dos marcos históricos e 

normativos da Legislação Educacional sobre a inclusão escolar, focalizando o debate em 

torno da efetivação da inclusão de alunos com DI. Ao final, teceremos as considerações 

finais e os achados da pesquisa. 
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METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa trata-se de um estudo exploratório, objetivando uma maior afinidade 

com o problema e, assim, levantar dados e informações a respeito da educação inclusiva 

no Brasil, à luz das políticas de educação inclusiva materializadas na legislação 

educacional. Segundo Minayo (2010), a pesquisa exploratória caracteriza-se por identificar 

pesquisas bibliográficas que podem ser consideradas para o estudo do tema. É 

fundamental que no processo de investigação tenha subsídios que permitam explorar 

fenômenos e comparar com os elementos bibliográficos existentes para investigação. 

Em conformidade com o objetivo deste estudo, desenvolvemos uma busca 

documental, na perspectiva de aprofundar o conhecimento da normatização do processo 

de inclusão na sala de aula regular e AEE. 

Assumimos a natureza qualitativa na pesquisa (ALVES-MAZZOTI, 1996), pois 

intentamos descobrir, apontar e entender os desafios e possibilidades da inclusão dos 

alunos com DI na sala de aula regular através da mediação do AEE. 

 
MARCOS HISTÓRICOS E NORMATIVOS 
 
Para dialogarmos sobre políticas educacionais, faz-se necessário, refletirmos sobre 

o passado e o presente da educação. A partir do século XX houve mudanças significativas 

no conceito de educação inclusiva. A ideia de educação inclusiva no âmbito internacional 

fundamentou a construção de diversos documentos que transformaram o debate em torno 

da inclusão de pessoas com deficiência na escola. 

Pensar na atual Política de Educação Especial que regulamenta os sistemas de 

ensino no Brasil convida-nos voltarmos ao passado da Educação Especial como 

modalidade de ensino. A história das pessoas com deficiência é marcada por mitos e 

segregações, pois foi sendo “constituída de maus tratos, superstições, exclusões e de 

atitudes segregadoras” (FIGUEIREDO, 2010, p. 25). Esse fato histórico permeou durante 

muitos séculos, mas apenas a partir da segunda metade de século XX, esse cenário 

começou a se modificar com medidas menos excludentes. Logo, 

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que 
delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi 
legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem 
social. A partir do processo de democratização da escola, evidencia-se o 
paradoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino universalizam o 
acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora 
dos padrões homogeneizadores da escola. [...] A educação especial se 
organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado 
substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, 
terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições 
especializadas, escolas especiais e classes especiais. Essa organização, 
fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade. (BRASIL, 2008, 
p. 1) 
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Desse modo, foi possível destacar, que as primeiras iniciativas para o atendimento 

de pessoas com deficiência no Brasil surgiram em meados do século XIX, com a fundação 

do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant e o 

Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos 

Surdos (INES). A década de 1970 foi considerada muito importante para a política da 

educação especial, principalmente, após a construção do Centro Nacional de Educação 

Especial (CNES) em 1973. Esse órgão era responsável pelas metas e ações, para que 

possibilitasse a integração dos alunos na Educação Especial e implementasse projetos de 

formação para os professores e a implantação de classes e escolas especiais.  

A década de 1990 foi marcada por profundas mudanças na educação do nosso 

país, pois surgiram demandas de natureza políticas e sociais. Assim, é fato que “no início 

da década de 1990, o movimento em prol da Educação Inclusiva, iniciado nos anos de 

1980 na Educação Básica, ganhou amplitude e destaque no cenário educacional” 

(FIGUEIREDO, 2010, p.29). 

Na implantação das políticas públicas de inclusão é importante destacar alguns 

eventos internacionais que marcaram e contribuíram para o novo pensar da inclusão de 

pessoas com deficiência na escola: em Jomtien na Tailândia, em 1990 foi realizada a 

Conferência Mundial sobre Educação pata todos; a Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais/ Declaração de Salamanca em 1994; e a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006, aprovada no mesmo ano pela 

ONU e ratificada em 2008 pelo Brasil. 

Elencamos na pesquisa, alguns marcos legais no Brasil. Aqui, foram homologados 

alguns documentos com o objetivo de promover a Educação Inclusiva, como a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em 2008; a 

Resolução 04/2009 e a Resolução 04/2010. Em 2014, temos a Lei n. 13.005, que instituiu o 

Plano Nacional de Educação (PNE), que propõe na meta 4,  

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
(BRASIL, 2014) 
 

Outro documento muito importante foi homologado em 2015, para as pessoas com 

deficiência: a Lei n. 13.146 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Esta Lei reza que o poder público deve 

“assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I – sistema 
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educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao 

longo de toda a vida” (BRASIL, 2015). 

Segundo Mantoan (2015, p. 55), o ensino fundamental encontra-se organizado por 

anos escolares; o currículo está estruturado pelas disciplinas; os conteúdos são escolhidos 

pela coordenação pedagógica ou pela ordem já determinada pelo livro didático. Essa forma 

de organização causa um grande impacto na inclusão na maioria das escolas, 

principalmente, quando discutimos que para a efetivação da inclusão não poderá ficar 

nenhum sujeito fora da escola regular. A Política Nacional de Educação Inclusiva na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), impulsionou o avanço da inclusão escolar e o 

AEE das pessoas com deficiência, quando prevê que,    

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 
níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 
especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua 
utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do 
ensino regular. (BRASIL, 2008, p. 21) 
 

Desse modo, é fato que a educação especial está a serviço de todos com 

necessidades específicas de aprendizagem. Vale destacar que a convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência determina que os Estados garantam educação 

inclusiva em todos os níveis escolares, assegurando que, pessoas com deficiência não 

sejam excluídas do sistema educacional e que tenham acesso ao ensino fundamental 

inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas. 

(BRASIL, 2012) Diante dessas reflexões sobre marcos históricos e normativos, faz sentido 

pensar inclusão de alunos com Deficiência Intelectual. 

  
INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 
No que concerne a inclusão dos alunos com deficiência na educação, não basta a 

implementação de políticas públicas, as quais já foram referidas neste estudo, faz-se 

necessário pensar também em práticas pedagógicas que as materializem na escola. Então, 

“para que isso aconteça, é fundamental uma transformação no processo de ensino e 

aprendizagem [...]. A Educação Especial passa a ser um braço da educação regular, 

apoiando as escolas e os professores no processo de inclusão escolar de seus alunos. 

(CAMARGO; GOMES; SILVEIRA, 2016, p. 19) 

Diante dessas proposições, a escola compreendida como um espaço para todos, 

suscita o diálogo entre os educadores a respeito das diferenças e práticas pedagógicas 

que promovam transformações no processo de ensino e aprendizagem a fim de alcançar o 

pleno desenvolvimento das competências motoras, sociais, afetivas e intelectuais dos 

alunos. 
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De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008), é público alvo da educação especial alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Sendo assim, 

indagamos: Quem a lei considera pessoas com deficiência? Considera-se a pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas e o social, de acordo com a Lei n. 13.146/2015, que dispõe sobre o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

No presente estudo nos deteremos a falar de DI. De acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estáticos de Transtornos mentais, 

A deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) 
caracteriza-se por déficits em capacidades mentais genéricas, como 
raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, 
juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência. Os 
déficits resultam em prejuízos no funcionamento adaptativo, de modo que 
o indivíduo não consegue atingir padrões de independência pessoal e 
responsabilidade social em um ou mais aspectos da vida diária, incluindo 
comunicação, participação social, funcionamento acadêmico ou 
profissional e independência pessoal em casa ou na comunidade (BLACK; 
GRANT, 2014, p. 72) 
 

É relevante salientar que durante qualquer avaliação diagnóstica o aluno com DI 

será avaliado em sua plenitude, ou seja, todas as esferas e mecanismos cognitivos inter-

relacionados. Considerando-se que os sujeitos com DI não apresentam o mesmo conjunto 

de características e, ainda, que essas podem se modificar com o tempo. 

De acordo com Poulin, Figueiredo e Gomes (2013), o aluno pode demonstrar 

evolução na sua capacidade intelectual em diferentes momentos e de acordo com as 

experiências que ele tem. Portanto, faz-se necessário que o professor possibilite o 

desenvolvimento do aluno com DI no contexto da sala de aula regular em parceria com o 

AEE. O professor do AEE, poderá desenvolver estratégias de modo a trabalhar os 

processos cognitivos do aluno, procurando compreender os processos de aprendizagem, 

potencializando suas competências, ajudar o aluno a reconhecer-se como sujeito de sua 

aprendizagem. 

O professor da sala regular atentará para ajustar o currículo, as atividades e os 

objetivos considerando os aspectos motivacionais, linguísticos, sociais e comportamentais 

do aluno com DI e também proporcionará situações que oportunizem a interação entre 

aluno com DI e seus pares na sala de aula e demais espaços da escola, e ainda, entre o 

aluno e o professor. Em suma, consideramos que nas práticas pedagógicas inclusivas, 

“diferenciar para incluir é possível quando o aluno ou beneficiário de uma ação estiver no 

gozo do direito de escolha ou não dessa diferenciação.” (MANTOAN, 2015, p. 85) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por meio desse estudo exploratório documental e bibliográfico, foi possível 

conhecer as reformas, os avanços e as conquistas nas políticas e nas diretrizes que 

regulamentam a educação especial. A presente investigação foi fundamental para que 

pudéssemos compreender as atribuições da inclusão das pessoas com deficiência nas 

escolas. 

Posto isso, o entendimento acerca do conceito de DI viabiliza a elaboração de 

conhecimentos de professores do ensino regular e do AEE que podem ser utilizados no 

planejamento escolar, criando situações e espaços para o desenvolvimento de estratégias 

e práticas pedagógicas que proporcionem aprendizagens significativas dos alunos com DI. 

É importante ressaltar que, a valoração dos avanços na aprendizagem do aluno 

com DI poderão trazer implicações na motivação à evolução de suas potencialidades, as 

quais podem ser evidenciadas por meio das experiências que o ambiente escolar lhes 

proporcionem. Desse modo, o próprio aluno demonstrará suas potencialidades. 
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