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A garantia dos direitos e da dignidade das pessoas com deficiência é muito recente tendo 

em vista que, somente, a partir da segunda metade do século XX, dá-se evidência para as 

diversas situações de exclusão, marginalização e segregação a que as pessoas com deficiência 

eram relegadas e, mundialmente, busca-se meios e instrumentos para assegurar igualdade 

perante a lei e promover o exercício pleno dos direitos humanos. 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, estabelecida 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 2006, é resultado de uma série de 

discussões promovidas pela sociedade civil que tiveram o intuito de evidenciar concepções 

preconceituosas e discriminatórias sobre a deficiência, assim como trazer à tona uma nova 

forma de concebê-la para garantir a plena e efetiva participação das pessoas com deficiência na 

sociedade em igualdade de oportunidades. 

 Como um dos países signatários, o Brasil ratificou esta convenção a partir da publicação 

do Decreto legislativo nº 186/2008a, que foi promulgado pelo Decreto nº 6.949 em 2009.  

Para assegurar o direito das pessoas com deficiência à educação e para garanti-lo sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades, nosso país adotou medidas para tornar 

nosso sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como garantir o aprendizado ao 

longo de toda a vida, tal como estabelecido no artigo 24 da Convenção, que ressalta a 

importância de que adaptações razoáveis sejam garantidas de acordo com as necessidades 

individuais e que as pessoas com deficiência devem receber os apoios necessários para que haja 

efetivação do direito à educação. Assim como, esclarece que as barreiras - obstáculos, 

comportamentos ou atitudes que limitem ou impeçam a participação social das pessoas com 

deficiência nos mais diversos âmbitos - devem ser eliminadas através da garantia de 

acessibilidade.  

Em 2008b, o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Especial, 

apresentou a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva que 

se fundamenta na concepção de direitos humanos ao conjugar igualdade e diferença como 
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valores indissociáveis e visou a superação da lógica da exclusão no âmbito educacional 

constituindo-se, assim, como um novo paradigma educacional. 

Pautando-se em tais documentos, os sistemas de ensino implementaram políticas 

públicas em prol da efetivação de tal paradigma como a extinção das escolas e classes especiais 

e de medidas que garantiram a obrigatoriedade da matricula das pessoas com deficiência na 

escola comum. Do mesmo modo, a sociedade civil mobilizou-se e promoveu debates para 

concretização da inclusão e garantia de direitos para as pessoas com deficiência.  

Contudo, como apontou Nabuco (2010), a problemática da inclusão em nosso país ainda 

ficou presa nas armadilhas da Educação Especial em função de diferentes grupos de pressão 

que lutaram pela manutenção de suas entidades, tais como as associações que gerem 

estabelecimentos de Educação Especial, como a Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) e a Associação Pestalozzi, o que ficado cada vez mais evidente com a 

publicação do decreto 10.502/2020 que institui uma nova Política Nacional de Educação 

Especial (PNEE) que, na prática, incentiva a abertura de escolas de Educação Especial e classes 

especializadas além de retirar a obrigatoriedade da matrícula de estudantes com deficiência na 

escola comum. 

Apesar de ter sido revogado por violar o que está estabelecido na Constituição Federal 

(1988), o teor de tal decreto suscita muitas questões que merecem atenção como o fato de pôr 

em xeque a compreensão de que a deficiência é resultante da interação entre pessoas com 

deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva 

participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas 

e que são necessárias mudanças significativas para corrigir as profundas desvantagens sociais 

implementadas até o momento. Dito de outro modo, essa nova política reascende o modelo 

médico de concepção da deficiência que é vista como uma patologia, um problema individual, 

assim como de que os saberes dos experts são imprescindíveis para a educação das pessoas com 

deficiência. 

Sob a alegação de que os responsáveis pelos estudantes com deficiência têm o direito 

de optar por matriculá-los em escolas ou classes especializadas, que são mais preparadas para 

este público alvo por se pautarem em saberes técnico-instrumentais, o que se escamoteia é o 

fato de que o lugar de tais pessoas não é o mesmo das demais pessoas, já que não se encaixam 

no ideal/padrão de aluno estabelecidos pelas teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, 

principalmente, em relação ao funcionamento cognitivo. Desse modo, os simulacros 

educacionais ratificam que há pessoas com deficiência muito graves e, portanto, não se 

beneficiam ao serem matriculadas em escolas comuns, em resumo, são ineducáveis. 



Como apontamos ao discutir as implicações da supremacia dos saberes especializados 

na formação de professores para a educação inclusiva (MOURÂO, 2021a), os saberes médicos, 

assim como os psicológicos, têm sido tomados como justificativas para eximir os adultos de 

suas responsabilidades educativas ao não interpelar como aluno todas as crianças sem distinção 

de origem, gênero, classe social etc., o que presentifica nossa raiz escravocrata que encontrou 

diversos modos para não pôr fim ao analfabetismo e ao abismo educacional que marca nossa 

sociedade. 

A tentativa de estabelecer uma nova Política Nacional de Educação Especial, que como 

demonstramos de nova não tem nada, restringe o horizonte daqueles que não se encaixam no 

ideal de aluno vigente à medida que é fortemente marcada por premissas que dão primazia para 

a deficiência em detrimento da pessoa. 

Diante disso, também é preciso assumir que o paradigma inclusivo foi revestido, muitas 

vezes, de discursos e práticas atrelados à patologização/medicalização da educação que 

resultaram das concepções vigentes nos centros médico-pedagógicos voltados para crianças que 

apresentavam problemas graves no desenvolvimento nos séculos XIX e XX na Europa e nos 

Estados Unidos e que estão na origem a Educação Especial (GUARIDO, 2007). 

Por fim, cabe frisar que não consideramos que há técnicas e métodos mais efetivos para 

que haja garantia de acessibilidade no âmbito pedagógico, pois nenhum processo educativo 

pode prescindir da sustentação de uma palavra educativa e da implicação com o professar como 

apontamos em nossa tese de doutoramento (MOURÃO, 2021b). 
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