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RESUMO  
O presente artigo versa acerca da trajetória dos direitos da pessoa com 
deficiência no Brasil e a importância da educação para a inclusão social. 
Esse estudo é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social 
e possui por metodologia a pesquisa bibliográfica e documental 
embasada no método marxista. Como resultados, foi possível obter 
alguns apontamentos acerca da trajetória sócio-histórico da pessoa com 
deficiência no Brasil e no mundo, além também a construção sistemática 
sobre a luta pelo direito à educação. 
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ABSTRACT 
This article deals with the trajectory of the rights of people with 
accessibility in Brazil and the importance of education for social 
inclusion. This study is the result of the course conclusion work in social 
work and has a methodology of bibliographic and documentary research 
based on the Marxist method. As a result, it was possible to obtain some 
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notes about the socio-historical trajectory of people with disabilities in 
Brazil and in the world, in addition to the systematic construction of the 
struggle for the right to education. 

 
Keywords: Person with Disabilities, Education, Capitalism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Discorrer acerca do processo de inclusão social das pessoas com deficiência (PCD) 

requisita se debruçar sobre um longo processo histórico da humanidade com a finalidade de 

identificar os determinantes sociais, políticos e econômicos que edificaram as bases para a 

exclusão social, bem como a luta e desafios para a inclusão social com bases na equidade social 

no seio de cada organização social. 

Por entendermos que realizar alguns apontamentos sobre a temática da inclusão é algo 

complexo, o presente artigo, almeja trazer elementos reflexivos desse processo no Brasil, com 

vistas a trazer a historicidade desse processo, e suas singularidades no país, tendo por recorte 

o direito à educação. 

Desse modo, o primeiro item traz uma abordagem sócio-histórica acerca da pessoa com 

deficiência no capitalismo, com o objetivo de apontar sua singularidade no modo de produção 

capitalista, o segundo item aborda a constituição a respeito da educação inclusiva no Brasil, 

com vistas a trazer apontamentos de como foram construídas as bases para a efetivação do 

direito à educação das PCD e por fim o último item o direito a educação. Vale ressaltar que o 

método utilizado na presente pesquisa é o materialismo histórico dialético oriundo do 

marxismo.  

A pesquisa teve como objetivo geral evidenciar o processo da exclusão sócio-histórico 

protagonizado pelas pessoas com deficiência no Brasil e no mundo e a relevância dessa questão 

nos dias atuais para a garantia dos diretos à educação de qualidade. No que tange os objetivos 

específicos, foram definidos: Desmistificar estigmas, estereótipos e preconceitos construídos 

ao longo da história no tocante aos indivíduos com deficiência e suas (in) capacidades; analisar 

o desenvolvimento da inserção escolar no que se refere a indivíduos com deficiência e 

investigar o desenvolvimento histórico da inserção. 
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Entendemos que essa temática é relevante não somente para os profissionais da 

educação, mas para todos os profissionais que desenvolvem trabalho social com pessoas com 

deficiência. Pois a pessoa com deficiência deve ser vista em sua totalidade tendo a equidade 

enquanto baliza para a excelência de sua cidadania em todos os âmbitos da sociedade.  

 

2 ABORDAGEM SOCIO-HISTÓRICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SOB A ÉGIDE DO 

CAPITALISMO 

 

A discursão acerca da pessoa com deficiência na história humanidade tardou a ser 

direcionada pela via da inclusão social com vistas a construir as condições objetivas para o 

convívio em sociedade. Ao contrário, por séculos as pessoas com deficiência (PCD) eram 

marginalizadas, relegadas da participação em sociedade, e em algumas organizações eram até 

privadas do direito à vida.  

De acordo com as pesquisas de Otto Marques Silva (1986 apud Brandenburg e 

Lückmeier, 2013), haviam tribos que, ao nascerem crianças com os seus corpos diferenciados, 

elas eram enterradas junto com a placenta. Em outras tribos queimavam-nas e algumas as 

asfixiavam e até mesmo afogavam as crianças. Isso se dava “[...] por medo e por desconhecer 

as causas da deficiência ou por acreditarem que o corpo de um deficiente físico trazia consigo 

espíritos do mal.” (BRANDENBURG E LÜCKMEIER, 2013, p. 176). 

Já nas sociedades clássicas precedentes ao capitalismo era permitido o sacrifício das 

pessoas com deficiência, consideradas indivíduos incapazes de viver em sociedade. Na Grécia 

antiga, havia uma supervalorização do corpo belo e forte, pois favorecia as batalhas, então caso 

as crianças nascessem com alguma deformação no corpo, eram – por vezes – executadas. Em 

Roma, os próprios pais eram obrigados a executar os seus filhos, caso eles nascessem com 

alguma deficiência. (ALVES E PACHECO, 2007).  

Com a difusão do Cristianismo, tais atos cruéis foram proibidos, pois tais pessoas eram 

portadoras de “almas” e, portanto, tinham que ser cuidadas. Entretanto, essa visão não 

considerava a integração na sociedade, apenas condenava seu extermínio. Com a ascensão do 

capitalismo, a sociedade movida pelo lucro e exploração da força de trabalho, enquanto ordem 
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dominante, o tratamento para com a pessoa com deficiência passou a ser embricado de atos 

de caridade cristã. 

 

É necessário compreender o forte papel desta instituição nesse momento histórico, 
pois era responsabilidade da Igreja Católica e da burguesia a filantropia. A Igreja e os 
burgueses tratavam dos pobres e das pessoas com deficiência como forma de 
caridade, deixando naquele momento o Estado de fora da responsabilidade das 
problemáticas sociais. Dessa forma, os ricos e a Igreja eram vistos como “bons” por 
“ajudar” os mais pobres. Mas na verdade, era uma forma de contensão social, pois se 
essas instituições cuidassem dos necessitados, não haveriam grandes revoltas sociais. 
(SILVA, 2020, p. 679). 

 

É importante pontuarmos que as PCD não eram consideradas força de trabalho para o 

processo produtivo capitalista, sendo assim, não possuíam significado econômico na busca 

incessante por lucro, sendo um fardo aos familiares que tinham que prover seu sustento. A 

caridade reportada da citação acima, entretanto, não considerava a importância desses 

indivíduos participarem da sociedade. A reclusão seja em instituições ou em cômodo isolado 

dos demais membros da família era uma realidade.  

Desse modo, a discriminação foi, e ainda é algo presente na realidade. Conforme Cunha 

(2021), o entendimento do social foi relegado das análises acerca dos cuidados para com as 

pessoas com deficiência, e que a perspectiva de patologia foi predominante por séculos 

enquanto fio condutor das ações. Tal postura não considerava os indivíduos em sua totalidade 

e singularidade, era apenas uma pessoa que possuía patologia e por isso necessitava de cura. 

No entanto, a “cura” dos corpos, não está ligada apenas a inserção na vida social, mas 

principalmente na lógica produtiva. (DINIZ, 2007 APUD CUNHA, 2021). 

Ao passo que a sociedade alavancou seu desenvolvimento nos âmbitos social, 

econômico, político, cultural e cientifico, tal desenvolvimento repercutiu também na forma de 

como se enxergar as pessoas com deficiência. Após a segunda metade do século XX, segundo 

Amaral (1995), surgem novas visões no que tange a deficiência. No entanto, essas visões 

tiveram algumas oscilações, sendo elas: organicistas (visando o assistencialismo), 

interacionistas (visando à educação e reabilitação física da pessoa com deficiência) e holísticas 

(visando reabilitação biopsicossocial que considera o indivíduo como um todo). 

De acordo com Barnes, Oliver e Barton (2002) a partir da década de 1970, sob o contexto 

do capital em crise, houveram muitos movimentos políticos em torno da pessoa com deficiência 
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na Inglaterra, estudiosos com deficiência física deram origem ao movimento Disability Studies 

(estudos sobre deficiência), contribuindo para a compreensão da deficiência como pauta social 

(coletiva, cultural e política) e não apenas biomédica, fato este fundamental para o início da 

análise da questão como opressão social, assim como a importância da integração social.  

Dessa forma, o movimento Disability Studies objetivava “colocar que não é o 

impedimento físico, a lesão, que impossibilita a participação social, mas sim a estrutura social 

que é pouco sensível para a inserção da pessoa com deficiência em par de igualdade”. (DINIZ, 

2007 apud CUNHA, 2021, p. 309). Assim, podemos compreender que a exclusão social 

direcionada a pessoa com deficiência nessa sociedade, está extremamente ligada com a lógica 

produtiva do sistema capitalista, por ser visto com um “corpo” inútil ao modo de produção.  

É indubitável que, existem outros motivos para a exclusão social dessa parcela 

populacional, principalmente relacionada ao preconceito e valores morais e culturais como 

citados anteriormente. No entanto, é por compreender-se que não possui a mesma capacidade 

de produzir, ou que necessita de suporte seja de cuidador, seja de provimentos essenciais à 

vida, que essa parcela é excluída da cultura, do lazer, do vínculo empregatício e da educação.  

Nesse sentido, segundo os estudos do teórico social Michel Foucault (1986 apud Santos, 

2008, p. 507), “o padrão emergente sobre a expectativa do sujeito ideal necessário ao modelo 

de produção capitalista exige um tipo de sujeito com corpo hábil às novas atividades e práticas 

fabris, em que a força física se torna fundamental”.  

Nessa perspectiva, Santos (2008) acrescenta que, o modelo social da deficiência defende 

que a exclusão para com as pessoas com deficiência, ocorre devido a incompatibilidade entre 

as exigências do capitalismo no âmbito produtivo e as lesões que existem nos corpos das 

pessoas com deficiência, pois não existe a adaptação à diversidade corporal.  

Vale ressaltar que, a tese do modelo social da deficiência, segundo Santos (2008, p. 506), 

“era de que a desigualdade pela deficiência não estava apenas nas lesões corporais, mas 

constituída nas várias barreiras físicas, econômicas, políticas e sociais da vida em sociedade para 

os deficientes”.  

Com isso, a partir do progresso, sobretudo no decorrer da década de 1970, no que se 

diz respeito às visões sobre a pessoa com deficiência - ocasionada por inúmeros estudiosos que 

se debruçaram em analisar essa problemática como citado anteriormente - houveram grandes 
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eventos internacionais que motivaram o movimento pró-educação para as pessoas com 

deficiência. De acordo com Alves e Pacheco (2007) foram elas: Liga internacional pela inclusão, 

a luta europeia contra a exclusão das pessoas com deficiência, a Conferência de Salamanca em 

1994, a proposta integracionista dos Estados Unidos da América (EUA), etc.  

É valido salientar o quão foi impactante tais eventos mundiais pró pessoa com 

deficiência, pois foi a partir deles que foi impulsionado as primeiras iniciativas de direitos sociais 

atribuídos a esse público no Brasil.  

 

3 A CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL 

 

Vários foram os educadores que iniciaram a experiência de educar uma pessoa com 

deficiência. Ainda na Idade Média, a partir do cristianismo, com o desenvolvimento da 

filantropia dedicado as pessoas com deficiência feito pela burguesia e Igreja Católica, o monge 

espanhol beneditino Pedro Ponce de León (1520-1584) desenvolveu um método de educação 

para pessoa com deficiência auditiva, por meio de sinais com as mãos.  

Devido a isso, Leon se tornou famoso em toda a Espanha por impulsionar a educação 

dos filhos surdos da nobreza. Conforme os estudos de Reily (2007, p. 321) “O trabalho de Ponce 

de León foi reconhecido nacionalmente, havendo outros nobres com filhos surdos que 

deveriam ser educados para que pudessem assumir seu papel de herdeiros." Para Silva (2020), 

outro educador famoso para a educação dos surdos é Charles Michel de l’Épée, educador 

francês do século XVIII. É importante frisar que, 

 

 l’Épée concluiu que deveria aprender a gramática com os sinais de suas alunas para 
então lapidá-los, desenvolvendo um método para aproximar os sinais à língua 
francesa. O número de alunos aumentou, e a escola, filantrópica, não fechava as 
portas a ninguém. (RÉE, 2000 APUD REILY, 2007, p. 322).  

 

 É essencial acrescentar o papel da Igreja na educação das pessoas com deficiência 

auditiva, pois segundo Reily (2007) os sinais manuais criados dentro dos monastérios para 

comunicação entre os monges foram de grande importância para compreender a língua de 

sinais como a melhor possibilidade para os surdos. 
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No tocante ao Brasil, em 1854, por meio do Decreto Imperial nº 428, foi criado no Rio 

de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, sendo resultado do empenho do escritor e 

poeta José Álvares de Azevedo, também deficiente visual desde nascença, tendo cursado o 

Instituto dos Jovens Cegos de Paris, na França. Ademais, para Figueira (2021), ainda hoje a 

literatura é muito importante e muito incentivada no Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

atualmente denominado de IBC (Instituto Benjamin Constant), sendo também um centro de 

excelência no ensino, pesquisa e extensão, no qual o seu conhecimento é difundido não só no 

Brasil, mas também para o exterior 

Em 1855, segundo Strobel (2009 apud Silva, 2020 p. 681), Eduard Huet (professor surdo 

com mestrado e experiência em cursos na cidade de Paris) foi contratado por D. Pedro II com a 

finalidade de fundar a escola de surdos do Brasil. Dessa forma, Huet, quando chegou em terras 

brasileiras, estudou a língua de sinais aqui já existente e trouxe os sinais construídos na França, 

formulando a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

Com isso, em 1857 foi fundada a primeira escola para surdos, o Imperial Instituto dos 

Surdos-Mudos (atual INES - Instituto Nacional de Educação de Surdos). Figueira (2021) 

acrescenta que, na época, o Instituto era como um asilo, só aceitando surdos do sexo masculino, 

apenas em 1931, foi criado o externato feminino, com oficinas de costura e bordado. 

Mesmo sendo muito importantes para a história da inclusão educacional para as 

pessoas com deficiência, o IBC e o INES tinham um atendimento comprimido, pois no ano de 

1872, “eram atendidos apenas 35 cegos e 17 surdos, sendo que, na época, havia um 

contingente de 15.848 cegos e 11.595 surdos.” (FIGUEIRA, 2021, p.79). Desses dados, podemos 

presumir que no Brasil o acesso à educação era limitado a classe rica, não sendo acessível as 

pessoas pobres. Assim, as famílias trabalhadoras dificilmente conseguiam ofertar educação aos 

seus filhos com deficiência. 

Ademais, apenas em 1925, foram criadas 

 

as primeiras escolas para o atendimento médico-pedagógico as crianças com 
deficiência intelectual, pioneirismo e marco histórico na Educação Especial no Brasil, 
através do médico e psicólogo Ulysses Pernambucano de Melo, as chamadas ‘Escolas 
para Anormais’. (FIGUEIRA, 2021, p. 79). 
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Nota-se que os termos escolhidos durante toda a história, e até mesmo durante o século 

XX, são termos grotescos e ofensivos. Se dirigir para um indivíduo com deficiência como 

“anormal” com certeza as feria de forma imensurável. Tal dor, não pode ser sequer descrita, 

pois foram séculos de tratamentos ofensivos e preconceituosos, feitos não só pela sociedade 

em geral, mas também pelas famílias e especialistas em medicina e educação. Sobre a evolução 

da educação para as pessoas com deficiência, 

 

a Educação Especial se caracterizou por ações isoladas e o atendimento se referiu mais 
às deficiências visuais, auditivas e, em menor quantidade, às deficiências físicas. 
Podemos dizer que em relação à deficiência mental houve um silêncio quase absoluto. 
(MIRANDA, 2003, p. 3) 

 

A partir dos anos de 1950, conforme a autora, o governo federal iniciou as campanhas 

voltadas para a educação para as pessoas com deficiência. A primeira campanha foi em 1957, 

voltada para os deficientes auditivos chamada de “Campanha para a Educação do Surdo 

Brasileiro” objetivando promover a educação e assistência ao surdo em todo o Brasil.  

A segunda campanha, em 1958, foi direcionada as pessoas com deficiência visual, 

denominada de “Campanha Nacional da Educação e Reabilitação do Deficiente da Visão”. Já em 

1960, foi criada a “Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais” 

(CADEME) tendo por finalidade “educação, treinamento, reabilitação e assistência educacional 

das crianças retardadas e outros deficientes mentais de qualquer idade ou sexo”. (MAZZOTTA, 

1996, p. 52 APUD MIRANDA 2003, p. 5). 

A década de 1980, é marcada em todo o mundo a prática da integração social, reflexo 

dos movimentos de luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Enquanto que, na década de 

1990, inicia-se “as discussões em torno do novo modelo de atendimento escolar denominado 

inclusão escolar.” (MIRANDA, 2003, p. 6).  

No Brasil, em consequência à Constituição Federal de 1988, é estabelecido no Art. nº 

208, “a integração escolar enquanto preceito constitucional, preconizando o atendimento aos 

indivíduos que apresentam deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.” 

(MIRANDA, 2003, p. 5). Enquanto que, na década de 1990, inicia-se “as discussões em torno do 

novo modelo de atendimento escolar denominado inclusão escolar.” (MIRANDA, 2003, p. 6). 
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Ademais, de acordo com Figueira (2021), é importante destacar o Ano Internacional da 

Pessoa com Deficiência (1981), medida esta que foi estabelecida pela ONU (Organização das 

Nações Unidas) para que fosse difundida e dialogada a questão das pessoas com deficiência. 

Logo, foi criado um comitê para a criação de um plano de ação mundial composto por 23 países, 

no qual o Brasil não estava incluído. No Brasil, um dos primeiros eventos importantes para esse 

ano foi a “Coalizão de Pessoas Deficientes”, depois denominada de “Movimento pelos Direitos 

das Pessoas Deficientes”. 

O “Ano Internacional”, levou a ONU a criar a “Década das Pessoas com Deficiência” e os 

frutos gerados por esses reconhecimentos internacionais levaram as pessoas com deficiência 

uma imagem positiva sobre si mesmos. É importante pontuarmos que a visão negativa foi fruto 

de uma construção histórica que as colocavam à margem da sociedade e que o entendimento 

de si enquanto sujeito de direitos é imprescindível para requisitar a execução de sua cidadania.  

Ressalta-se que o ano de 1981, de acordo com Figueira (2021) foi um grande marco para 

o movimento das pessoas com deficiência, pois, segundo o autor, elas estavam vivenciando 

uma nova etapa de suas vidas. 

 

Viram-se divididas entre o passado e o futuro, entre memória e projeto – da morte ou 
isolamento à presença no mundo, do ‘infantilismo’ socialmente construído à 
maturidade possível a cada um em função de um movimento histórico e irreversível 
que acenou, e continua acenando com o ideal de cidadania. (FIGUEIRA, 2021, p. 126). 

 
No que tange a educação, Figueira (2021) explana sobre a mudança de nomenclatura 

de Educação Especial para Educação Inclusiva. O autor afirma que, por muitos anos o termo 

utilizado foi Educação Especial, no entanto essa terminologia é referente a um modelo 

educacional-médico, no qual a equipe de profissionais tinha por finalidade habilitar e reabilitar 

as pessoas que possuíssem alguma deficiência. 

Todo o percurso trilhado citado nos dois primeiros tópicos foi longo e trágico, mas foi 

possível chegar a um patamar que agora, os mesmos conseguem se identificar como sujeitos 

de direitos e enfrentar batalhas pela sua inclusão. As palavras utilizadas como “anormais”, foi 

transformada em “pessoas com deficiência”, afirmando que a deficiência não resume o que 

são, mas é apenas mais uma característica como qualquer outra. A luta pelos seus direitos é 
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grandiosa, mas os guerreiros que estão em batalha estão presentes para reconhecer o que é 

deles por direito 

 

4 DIREITO À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

 

A década de 1980 se consolidou em um marco histórico no tocante a evolução dos 

direitos sociais no Brasil. Neste sentido a pessoa com deficiência, enquanto cidadã, também 

teve acesso aos frutos desse processo. A Constituição de 1988 consolidou o aparato legislativo 

para o progresso dos direitos no Brasil.  

Considerando a limitação desta análise, iremos apontar alguns elementos desse 

processo, tendo por recorte a educação. Neste sentido vários decretos e diretrizes criadas para 

que fosse fortalecido o atendimento e educação a pessoa com deficiência que contribuíram 

para se afastar de posturas discriminatórias, bem como de limitação de acesso em decorrência 

de classe social.  

Um grande exemplo é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB 9394/96) 

que afirma o direito a educação, inclusive das pessoas com deficiência. Essa legislação se 

mostrou a mais progressista do Brasil, pois possibilitou o acesso ao direito à educação por meio 

da responsabilidade do Estado.  

Já no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) inciso III, responsabiliza o Estado 

manter o atendimento educacional especializado as pessoas com deficiência, principalmente 

na rede regular de ensino. Outrossim, a Resolução CNE/CP nº 1/2002, estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, delega a estes 

profissionais a terem conhecimento pedagógico no que tange as especificidades da educação 

especial.  

Além disso, referente a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) reconhecida na Lei n° 

10.436/02 e no Decreto 5.626/05, como meio legal de comunicação e expressão, determinando 

que seja garantido seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de LIBRAS como parte 

integrante do currículo dos alunos do curso superior de pedagogia, fonoaudiologia e 

licenciaturas. 
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 Para além do mais, no que se refere a educação especial no ensino superior, a Portaria 

n° 3.284 de 2003 inciso III que declara o compromisso integral da instituição de ensino para 

garantir o acesso e a permanência dos alunos surdos. 

 Infelizmente, no atual governo de Jair Bolsonaro, há iniciativas de retrocesso em relação 

a educação para a pessoa com deficiência. No decreto 10.502/2020, foi instituída a política 

nacional de educação para alunos com deficiência e incentiva a criação de escolas 

especializadas para atender pessoas com deficiência que "não se beneficiam" da educação 

regular, indo em direção oposta a direitos já conquistados e ao conceito de educação inclusiva.  

De acordo com o decreto supracitado, Art. 2, VI 

 

- Escolas especializadas - instituições de ensino planejadas para o atendimento 
educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam, em seu 
desenvolvimento, quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentam 
demanda por apoios múltiplos e contínuos; (BRASIL, 2020). 

 

Em 2001, foi aprovada a Lei nº 10.172 pelo Governo Federal que dispõe sobre o Plano 

Nacional de Educação que tramitou no Congresso Nacional desde fevereiro de 1998, no qual a 

Educação Especial foi considerada como uma modalidade de ensino, objetivando a integração 

das pessoas com deficiência em todas as áreas sociais. (FIGUEIRA, 2021). 

Mesmo com tantos avanços que possibilitariam a inserção inclusiva da pessoa com 

deficiência em âmbitos educacionais, de forma concomitante, não ocorre a materialização das 

vias legais. Governos federais, estaduais e municipais tendem a não direcionar verbas 

suficientes para que tais leis sejam materializadas em meios de inclusão para pessoa com 

deficiência, seja na educação ou em outras áreas da vida social. Ocorre que, mesmo avançando 

politicamente, socialmente o Brasil está estagnado, não só referente a pessoa com deficiência, 

mas de forma ampla para toda a população.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abordar a inclusão social da pessoa com deficiência no Brasil não constitui uma tarefa 

fácil. A historicidade desse processo demostra séculos de exclusão, inclusão excludente por 

classe social e conquistas recentes, advindas sobretudo da Constituição de 1988. 
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Por não serem consideradas força de trabalho em potencial, no capitalismo a 

intervenção acerca da pessoa com deficiência não possuía por suporte a perspectiva do direito 

e sim de caridade, ora da igreja ora da classe burguesa. Apesar da PCD ter sido enxergada no 

Brasil enquanto segmento populacional que necessitava de terem suas demandas respondidas 

pelo Estado, como foi o caso da educação, essa se consolidou via segmentação por classe social, 

apenas os ricos tinham acesso. 

Contudo, foi a partir da década de 1970, em razão de movimentos sociais internacionais 

em prol dos direitos da pessoa com deficiência a exemplo do Disability Studies é que a inclusão 

passou a ser entendida também como um processo decorrente da estrutura social com aportes 

no âmbito econômico. 

A década de 1980 se constituiu um marco histórico no tocante a consolidação dos 

direitos da pessoa com deficiência no Brasil, sobretudo, no acesso à educação, tendo por 

primazia a inserção da PCD no ensino regular. É importante salientarmos que educação está 

para além de aprender disciplinas de formas padronizadas, educação é conviver e aprender em 

sociedade, desse modo, a escola se constitui em uma estratégia essencial para PCD desenvolver 

suas potencialidades. 

A atual conjuntura se revela extremante desafiante acerca de assegurar as conquistas 

históricas da PCD. Estamos vivenciando uma serie de retrocessos sociais dentre eles a defesa 

de segmentar estudantes com deficiência, os repelindo do ensino regular. O que deve ser posto 

em questão é equipar as escolas de ensino regular com as condições de acessibilidades para 

participarem em equidade do processo de ensino e aprendizagem com os demais estudantes, 

e não fomentar um discurso de resgatar o isolamento, que fortalece ainda mais as relações de 

preconceito. 

A luta não acaba no final dessas linhas, é necessário batalhar todos os dias contra o 

preconceito, mas também a favor de uma educação pública, integral e de qualidade, que possa 

atender de forma equânime todos os cidadãos. Pois com é sabido, apenas a educação 

transforma. “Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas 

transformam o mundo.” Paulo Freire. 
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