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RESUMO 

 
Este trabalho procura analisar o processo histórico e social da educação especial e 
inclusiva no Brasil. Ao longo do mesmo pode-se verificar como se deu esse processo 
histórico e educacional no país e como o mesmo é responsável por uma maior 
inclusão de pessoas com deficiências e necessidades especiais na educação. 
Também foi analisado o trabalho do assistente social e como sua formação em serviço 
social contribui para a inclusão dessas crianças no processo educacional buscando, 
desta forma, a redução das barreiras impostas pela sociedade ao longo dos séculos 
trazendo mais inclusão e diminuindo a marginalização de crianças deficientes. A 
metodologia se deu a partir de análise de dados bibliográficos onde foram utilizadas, 
principalmente as palavras que mais se relacionam com o tema: educação inclusiva, 
assistente social, neoliberalismo, processo educacional, educação no Brasil.  As 
principais fontes utilizadas foram livros, revistas, artigos acadêmicos, sites e 
legislações diretamente voltadas para o tema. Conclui-se que o assistente social é um 
profissional propositivo e essencial para que as famílias de crianças com 
necessidades especiais também façam parte de sua educação e não sintam que 
precisam estar à parte na sociedade como um todo.  
 

Palavras-chave: educação; assistente social; educação especial; serviço social; 

educação inclusiva. 
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ABSTRACT 

This article seeks to analyze the historical and social process of special and inclusive 
education in Brazil. Along the same, it is possible to verify how this historical and 
educational process took place in the country and how it is responsible for a greater 
inclusion of people with disabilities and special needs in education. The work of the 
social worker was analyzed as well and how their training in social work contributes to 
the inclusion of these children in the educational process, thus seeking to reduce the 
barriers imposed by society over the centuries bringing more inclusion and reducing 
the marginalization of disabled children. The methodology was based on the analysis 
of bibliographical data where the words related to the theme were: social inclusion, 
social worker, neoliberalism, educational process, education in Brazil. The main 
sources used were books, magazines, academic articles, websites and legislations 
that are directly related to the theme. It is concluded that the social worker is a proactive 
and essential professional so that families of children with special needs are also part 
of their education and do not feel that they need to be apart in society as a whole. 
 

Key-words: education; social worker; special education; social service; inclusive 
education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tema apresentado foi escolhido para destacar a importância do assistente 

social ao estar integrado as equipes da educação, em destaque a especial, para 

auxiliar e perceber as condições de cada aluno e ajudá-lo a conquistar seus direitos e 

ter um bom desempenho social, educacional e familiar.  

O assistente social na educação tem como compromisso identificar os fatores 

sociais, tais como: evasão escolar, baixo rendimento, atitudes e comportamentos 

agressivo, risco social, inclusão segregadora, alunos com deficiência e os demais 

alunos tendo seus direitos violado, entre outros. Esse profissional dentro da política 

educacional tem como importância compor a equipe de ensino, a equipe da educação 

especial, a equipe multidisciplinar, uma vez que pode contribuir com a melhoria das 

condições da constituição do Direito à educação pública, contribuindo principalmente 

no processo de inclusão, fortalecendo à luta pela acessão e permanência do aluno na 

escola e por uma educação de qualidade. 

Este trabalho terá como foco compreender como o assistente social se insere 

num contexto neoliberal e como esse mesmo contexto atrapalha a inclusão e o 

desenvolvimento de alunos com deficiência. O liberalismo se disseminou pelo mundo 

ao final do século XIX e trouxe a ideia de alteração do modelo de produção onde pode-

se ver cidadãos sendo educados para compor o mercado de trabalho como força 

laboral mantendo assim o aluno – cidadão – como fator de produção.  

Portanto, aqui será visto como o neoliberalismo vem interferindo no trabalho do 

assistente social e como o mesmo trabalha para ultrapassar essas barreiras e 

proporcionar uma educação mais humana e inclusiva. O serviço social no âmbito 

educacional tem a possiblidade de contribuir com a realização de diagnósticos sociais, 

indicando possíveis alternativas à problemática social vivida por crianças e 

adolescentes com deficiência, contribuindo não só para o acesso, mas também para 

a permanência desses alunos na escola 

A escolha do tema de pesquisa se baseia no fato de que pouco há se falado a 

respeito da educação inclusiva a pessoas com deficiência no Brasil e entender porque 

a integração do assistente social na educação especial contribui para a melhoria das 

condições da constituição do Direito das pessoas com deficiência.  

Academicamente falando os artigos e livros voltados para o tema precisam 

auxiliar o profissional a perceber a necessidade individual de cada aluno. Socialmente 
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falando, o fato das pessoas com deficiência estarem sempre à margem da sociedade, 

sendo tratadas como criminosas ou como marginais, justifica a pesquisa de maneira 

que contribua para o conhecimento social sobre o tema. 

A partir destas análises temos o problema principal desse artigo: Como o 

assistente social pode atuar na educação inclusiva dentro da política neoliberal com o 

objetivo de garantir os direitos das crianças com deficiência? 

Esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar como o assistente social 

pode atuar na educação especial e inclusiva dentro da política neoliberal. 

A partir deste objetivo geral surgem os objetivos específicos que serão tratados 

respectivamente dentro de cada capítulo apresentado: 

 Compreender o processo histórico das políticas educacionais do Brasil 

a partir da Constituição de 1988 dando foco na educação inclusiva 

 Descrever a inclusão das crianças e adolescentes na educação regular 

ao longo dos anos, ressaltando as dificuldades deste processo.  

 Apresentar a importância da inserção do assistente social na educação 

especial como agentes intervencionistas e propositivos e compreender 

as políticas educacionais que contribuem para o desenvolvimento de 

crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais.  

Os métodos aplicados para essa pesquisa foram de natureza básica, que 

buscou gerar novos conhecimentos para o avanço do tema focando em uma pesquisa 

descritiva onde os objetivos foram descritos ao logo dos capítulos e confirmados 

através do material bibliográfico. A abordagem do objetivo principal será baseada em 

uma pesquisa qualitativa que segundo Gil  

é menos formal do que a análise quantitativa, pois nesta última seus passos 
podem ser definidos de maneira relativamente simples. A análise qualitativa 
depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a 
extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos 
teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, definir esse 
processo como uma sequência de atividades, que envolve a redução dos 
dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação do 
relatório. 

Portanto, o processo a ser seguido foi voltado para uma análise dos dados 

teóricos, a aquisição desses dados foi feita através de uma pesquisa bibliográfica 

onde foram utilizadas, principalmente as palavras que mais se relacionam com o tema: 

educação inclusiva, assistente social, neoliberalismo, processo educacional, 
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educação no Brasil.  As principais fontes utilizadas foram livros, revistas, artigos 

acadêmicos, sites e legislações diretamente voltadas para o tema.  O marco teórico e 

temporal dessa pesquisa corresponde desde o período ditatorial aos últimos anos e 

como os governos brasileiros foram responsáveis pelo desenvolvimento dessa política 

de inclusão.  
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO BRASILEIRA NA 

COMTEMPORANEIDADE 

 

A política educacional, assim como as demais políticas públicas voltadas para 

garantia de diretos, sofreu interferência devida as determinações estabelecidas pelo 

projeto neoliberal durante os governos após os anos 1990. 

Através de programas aparentemente preocupados com as expressões da 

questão social e com interesse em melhorar as condições de vida da população, 

fortalecendo a ideologia que a educação pode transformar a vida, desconsiderando 

todos os elementos responsáveis pela fragmentação dos direitos. Como o capital 

busca constantemente impulsionar o crescimento dos seus mercados e para isso cria 

“necessidades em todas as esferas” (Pereira, 2008) a educação também passou a ser 

mais um campo de investida do capital. 

As mudanças ocorridas no modo de produção nos anos 80 devido à crise 

econômica transformou o modo de produção do período que eram caracterizadas pelo 

avanço tecnológico e desenvolvimento das forças produtivas, contribuíram para que 

o modo de produção taylorista /fordista1 (caracterizado pela produção em série e em 

larga escala) fosse superado pelo modo de produção toyotista que naquele 

determinado momento atendia as necessidades do capital. 

O modo de acumulação flexível, ou seja, produção toyotista, é um modelo de 

produção flexível para alterar o processo produtivo de modo que não se opere com 

baixos estoques, esse estoque mínimo forçam as políticas públicas a se adaptarem 

as alterações do mercado. 

A presença do Estado como garantidor dos direitos aos cidadãos, representava 

um entrave para o desenvolvimento do modo de produção flexível, que exigia 

flexibilização do trabalho e do trabalhador, ou seja, eliminação dos direitos do trabalho 

e para isso acontecer foram criados mecanismos para redefinir o papel do Estado. 

A política educacional, assim como as demais políticas voltadas para garantia 

de direitos, sofreu interferência devido às determinações estabelecidas pelo projeto 

neoliberal durante os governos após os anos 90. Mas, a Constituição de 1988 e a Lei 

de diretrizes e bases da educação brasileira de 1996 trouxeram avanços destinados 

                                            

1 Fundamenta-se pela: produção em massa, redução de custos, unidades produtivas concentradas e 
verticalizadas, onde o trabalho é disciplinado e repetitivo.  
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à educação e também enfatizaram a redução dos recursos destinados as políticas 

sociais e o crescimento do processo de privatização no âmbito educacional ocasionou 

a mercadorização da educação (LEHER; 2010). 

Diante das mudanças no mundo do trabalho e da redução do papel do Estado 

em determinadas políticas, a função da educação se altera: objetiva-se formar mão 

de obra qualificada para atender as novas demandas do mercado e para reduzir o 

percentual de pobreza ao tornar empregáveis indivíduos que não estão inseridos no 

mercado de trabalho. 

Para garantir que as exigências necessárias para o modo de produção flexível 

se estabelecessem, os neoliberais buscaram alterar no papel do Estado reduzindo 

sua intervenção junto aos direitos sociais e aumentando suas ações para 

favorecimento e expansão do mercado e do capital, fazendo com que o mesmo se 

tornasse regulador das questões sociais.   

Porém, como realizar tamanha missão diante da fragmentação dos diretos 

sociais ancorados nas determinações exigidas aos países de capitalismo tardio pelos 

países centrais? Diante de tais problemáticas é que ocorre a inserção do Serviço 

Social na educação e para isso é preciso: 

 
Compreender a educação como uma Política Social que tem o compromisso 
de garantir direitos sociais, indica também uma reformulação e/ou ampliação 
do conceito de educação, onde precisa ser assimilada a partir da perspectiva 
de sua produção social e do papel que a escola assume na sociedade. Assim, 
discutir o papel da escola hoje, na sociedade, significa discutir a função social 
assumida pela educação no atual contexto. (CEFESS, 2001, p.8) 
 

 
 

2.1  - Transformações sociais e a educação no Brasil durante os anos 80/90  
 

A partir dos anos 1980, a reestruturação da economia ocorre através da 

revolução tecnológica e organização da produção (reestruturação produtiva), 

globalização da economia e o retorno dos ideais liberais, através do neoliberalismo 

que passou a influenciar fortemente no papel do Estado. 

O neoliberalismo consiste na tese de que o mercado é o principal mecanismo 

de regulação social, apoiada na defesa do Estado mínimo. O propósito do 

neoliberalismo é combater as políticas macroeconômicas de matriz keynesiana, 

defendendo como meta a estabilidade monetária. 

O projeto neoliberal teve início no país a partir das eleições presidenciais de 

1989, mas efetivado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que foi de 
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1994 até 2002. Os impactos e consequências da crise, bem como as soluções para o 

seu combate, diferenciam-se pela inserção internacional dos países de suas 

economias e pelos estágios de desenvolvimento histórico, que determinam respostas 

sociais e políticas específicas, que ao longo do tempo, vem trazendo significativas 

mudanças societárias, como nos afirma Netto: 

 
“E para responder a este novo quadro que o capital monopolista se empenha, 
estrategicamente, numa complicada série de reajustes e reconversões que, 
deflagrando novas tensões e colisões, constrói a contextualidade em que 
surgem (e/ou se desenvolvem) autênticas transformações societárias. ” 
(1996, p..90).  

 
A reestruturação dos meios de produção vem sendo conduzida com o ajuste 

neoliberal, que implica a desregulamentação de direitos sociais, no corte dos gastos 

sociais e apelo a meritocracia. A palavra de ordem da reestruturação produtiva é 

flexibilidade, para alcançar o máximo de produtividade da força de trabalho com o 

mínimo de custo.  Estas mudanças no mundo do trabalho são acompanhadas pela 

globalização, ou seja, de “constituição de um regime de acumulação mundial 

predominantemente financeiro, ou melhor, uma nova configuração do capitalismo 

mundial e dos mecanismos que comandam seu desempenho e sua regulação” 

(Chesnais, 1996; Berhing, 2003, p.41). 

Dessa forma, a atual configuração do capital determina novas modalidades de 

reprodução da força de trabalho, ancoradas principalmente nos processos de 

privatização, focalização e descentralização das políticas sociais. Nesta ótica, a 

estratégia neoliberal de reprodução da força de trabalho consiste em implementar 

políticas sociais que consigam integrar os indivíduos, já que, em sua visão, o trabalho 

assalariado não tem mais essa capacidade. É esta perspectiva que vem determinando 

as tendências das políticas sociais no Brasil, que em oposição à universalização e a 

integração com as outras esferas da seguridade social, passando a ser centralizadas 

em programas sociais emergenciais, celetistas e focalizados, enquanto estratégias de 

combate à pobreza. 

O capitalismo tardio, encontrado em alguns países como no Brasil, cuja 

economia vem se ajustando ao regime flexível em detrimento à crise capitalista (em 

superação ao regime de acumulação rígido, modelo fordista-keynesiano) se estrutura 

principalmente na relação do mundo do trabalho “seja introduzindo nova modalidade 

de contratação (mais flexível, do tipo emprego precário), seja criando novas 

estratificações e novas discriminações entre os que trabalham (cortes de sexo, idade, 
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cor, etnia)” (NETTO, 1996, p.92) e mudanças na relação Estado/sociedade, onde se 

encontra os fundamentos para a necessidade da Reforma do Estado. 

Este processo de reorganização do mundo do trabalho está atrelado ás 

mudanças no modelo de produção fordista para um modelo de produção flexível que 

“possui a flexibilidade para alterar o processo produtivo de modo que não se opere 

com grandes estoques, mas com estoque mínimo” (ANTUNES, 1996) e que supõe 

também a flexibilização do trabalho e desmontagem dos direitos do trabalhador como 

afirma Antunes: 

 
Um sistema de produção flexível supõe direitos do trabalho também flexíveis, 
ou de forma mais aguda, supõe a eliminação dos direitos do trabalho, e se o 
trabalhador tem direitos rígidos, essa rigidez dos direitos conquistados ao 
longo da década obsta essa flexibilidade produtiva que necessita do 
trabalhador disponível; necessita do trabalho parcial, do trabalho de terceiros 
e do trabalho precário (1996, p. 81) 

 
Tais mudanças no mundo do trabalho acarretaram também mudanças no 

campo educacional e principalmente em relação à formação dos trabalhadores, onde 

as políticas educacionais precisaram estar atreladas as novas necessidades do 

mercado: 

Os novos conceitos relacionados ao processo produtivo, organização do 
trabalho e à qualificação do trabalhador aparecem justamente no processo 
de reestruturação econômica, num contexto de crise acirrada e 
competitividade intercapitalista e de obstáculos sociais e políticos às 
tradicionais formas de organização da produção. A integração, a qualidade e 
flexibilidade, os conhecimentos gerais e capacidade de abstração rápida 
constituem-se nos elementos-chave para dar saltos de produtividade e 
competitividade (FRIGOTTO, 1995, p.98)  
 

Para efetivar tais processos de desarticulação das relações de trabalho, que 

trazem também a não garantia dos direitos, foram organizadas mudanças 

estruturadas na relação Estado e sociedade, que no Brasil foi impulsionada pela 

Reforma do Estado, que está ancorada na ideologia disseminada de que os serviços 

públicos universais e gratuitos oneram grandemente o Estado e  para diminuir os 

gastos do mesmo e controlar a crise financeira mundial do capitalismo é necessário 

“reduzir despesas (e em especial, os gastos sociais), diminuir atendimentos, restringir 

meios financeiros, materiais e humanos” (IAMAMOTO, 2001, p.20). 

A discussão sobre Reforma do Estado e das políticas públicas precisa ser 

compreendida no contexto da crise global do próprio sistema capitalista, de condição 

imposta aos países em desenvolvimento pelas organizações internacionais, estes, 

com suas diretrizes recomendam que a Reforma do Estado seja orientada para 
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atender as novas demandas do mercado exigindo o abandono de instrumentos de 

controle político e a restrição na distribuição de recursos públicos, principalmente na 

área social, no sentido de racionalizar os investimentos nessa área, diminuindo o 

papel do Estado e fortalecendo as ações de natureza privada. 

Os investimentos na área pública, principalmente no contexto da Seguridade 

Social, são entendidos, pelo Banco Mundial (BM)2, como gastos mais quantitativos 

que qualitativos não atendendo as necessidades dos segmentos populacionais mais 

pobres, nessa ótica, entendem as políticas públicas como forma de assegurar que o 

crescimento econômico seja compartilhado por todos e contribua para reduzir a 

pobreza e a desigualdade, devendo os governos atribuir prioridade aos setores sociais 

fundamentais, fortalecendo o papel compensatório das políticas públicas, retirando 

seu caráter universal, assumindo uma perspectiva focalizada. 

A sociedade civil, a partir da Reforma do Estado é compreendida como um dos 

mecanismos institucionais de controle das ações governamentais cuja interlocução 

não ocorrerá mais com o Estado, mas com as próprias instituições, estando o Estado 

isento das pressões sociais. As orientações sobre a política do Banco Mundial nos 

ajudam a situar o que vem ocorrendo com a Reforma do Estado no Brasil cujas 

diretrizes aparecem detalhadas no caderno ditado pelo ex Ministro Luiz Carlos Bresser 

Pereira, a partir da indicação de quatro componentes: 

I. A delimitação do tamanho do Estado, reduzindo suas funções através 

da privatização, terceirização e publicitação, que envolve a criação das 

organizações sociais; 

II. A redefinição do papel regulador do Estado através da 

desregulamentação; 

III. O aumento da governança, ou seja, a recuperação da capacidade 

financeira e administrativa de implementar decisões políticas tomadas 

pelo governo através do ajuste fiscal; 

IV. O aumento da governabilidade ou capacidade política do governo de 

intermediar interesses, garantir legitimidade e governar. 

                                            

2  BM é uma entidade especializada da Organização das Nações Unidas, criada em 1944, cujo objetivo 
principal consiste em reduzir os índices de pobreza através de créditos e apoio econômico para as 
nações em desenvolvimento. 
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Os fundamentos que justificam tal concepção de ajuste indicam uma retração 

do Estado de direito conquistado por lutas de importantes segmentos sociais a favor 

da democracia; indicam uma instrumentalização dos direitos pela racionalidade 

econômica; indicam um retrocesso na construção democrática e no exercício da 

cidadania. 

As funções do Estado no Brasil, a partir da Reforma do Estado, são 

estabelecidas de forma que : 

 Núcleo Estratégico - compreende os Poderes Executivo, Legislativo e o 

Ministério Público; 

 Atividades Exclusivas - serviços que só o Estado pode realizar, como 

regulamentar, fiscalizar e fomentar; 

 Serviços não-exclusivos - produção de bens e serviços, como escolas, 

universidades, centros de pesquisa científica e tecnológica, creches, 

ambulatórios, hospitais, entidades assistenciais, museus, emissoras de 

rádio e TV educativas e culturais, deslocadas do núcleo exclusivo do 

Estado e compreendidas como atividades competitivas que podem ser 

controladas pelo mercado; 

 Produção de bens e serviços para o mercado – compreende o segmento 

produtivo e o mercado financeiro. 

É precisamente no núcleo de Serviços não exclusivos que o governo 

estabelece os pilares da Reforma do Estado no que se refere à sua relação com a 

sociedade e o mercado, a partir dos seguintes objetivos: 

 Transferir os serviços não exclusivos para entidades denominadas de 

organizações sociais; 

 Buscar autonomia e flexibilidade na prestação desses serviços; 

 Buscar a participação da sociedade civil mediante o controle desses 

serviços através dos conselhos de administração, com centralidade na 

figura do cidadão cliente; 

 Fortalecer a parceria entre Estado e sociedade através do contrato de 

gestão. 

 As Organizações Sociais são entidades públicas de direito privado que 

favorecem um contrato de gestão com o Estado e assim são financiadas 

parciais ou mesmo totalmente pelo orçamento público.  
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Essas políticas fazem parte de um movimento de ajuste global, que se 

desenvolve num contexto de globalização financeira e produtiva, sob a égide de uma 

doutrina neoliberal, gestada na capital política do mundo capitalista, denominada 

Consenso de Washington3.  

O referido Consenso caracteriza-se por um conjunto de regras de condições, 

aplicadas aos diversos países do mundo, para obter o apoio político e econômico dos 

governos centrais e dos organismos internacionais. Trata-se também, de políticas 

macroeconômicas de estabilização acompanhadas de reformas estruturais 

liberalizantes (TAVARES e FIORI, 1993; SOARES, 2000, p. 16). 

Nesta perspectiva, no interior da reorganização da produção e do Estado 

capitalista as políticas sociais ganham outro direcionamento. Nessa condição, a 

própria crise da sociedade baseada no trabalho assalariado vai impactar nos 

mecanismos públicos de seguridade social. Seja pelas críticas aos modelos universais 

de direitos e garantias sociais, seja pela crise fiscal do Estado, ou ainda pela ideologia 

neoliberal que vai indicar o caminho da superação da crise, através da criação de 

novas características aos programas de proteção social. 

Segue-se então, um intenso processo de “liberalização” da seguridade social, 

em que a reconstituição do mercado, a competição e o individualismo aparecem como 

eixos principais para o desenvolvimento das políticas sociais. Por outro lado, as 

antigas funções relacionadas ao Estado de Bem-Estar social são bruscamente 

desregulamentadas, utilizando-se o argumento da competição e do individualismo 

como forças desagregadoras dos grupos organizados, desativando os espaços de 

negociações dos interesses coletivos. 

Surge uma nova visão hegemônica no cenário nacional e internacional sobre 

as políticas sociais, ancoradas em organizações internacionais como: Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Interamericano para a 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Fundo Monetário Internacional (FMI)4, 

reforçando uma ideologia de proteção só para os mais necessitados, ou seja, as ações 

                                            

3  O referido Consenso caracteriza-se por um conjunto abrangente, de regras de condicionalidade 
aplicadas de forma cada vez mais padronizada aos diversos países e regiões do mundo, para obter o 
apoio político e econômico dos governos centrais e dos organismos internacionais. Trata-se também, 
de políticas macroeconômicas de estabilização acompanhadas de reformas estruturais 
liberalizantes (TAVARES e FIORI, 199 e SOARES, 2000, p. 16). 
4  FMI é uma organização internacional, cujo objetivo é regular e atuar diretamente no funcionamento 
do sistema financeiro mundial. 
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de proteção social vindas de recursos do Estado só focalizarão uma parte da 

população, logicamente aquela que se encontra abaixo da linha de pobreza.  

Assim, assistimos em toda a década de 1990, a desregulamentação da 

Constituição Federal de 1988, num ataque a agenda universalista prevista na Carta. 

Neste sentido, para as políticas sociais a orientação dos organismos 

internacionais é a focalização das ações, com estímulos a fundos sociais de 

emergências, a mobilização da solidariedade individual e voluntária, bem como as 

organizações filantrópicas e organizações não-governamentais. O apelo à 

solidariedade e à parceria desresponsabiliza o Estado e despolitiza as relações 

sociais, deslocando a questão social da esfera pública e inserindo-a no plano de 

filantropia. 

O Brasil nos anos 1990 promoveu uma reestruturação das Políticas Sociais na 

perspectiva da solidariedade, da focalização e seletividade, da refilantropização da 

pobreza e responsabilidade social, redução dos gastos sociais, descentralização e 

mercantilização dos bens sociais, promovendo assim o desmonte dos direitos sociais, 

tão duramente conquistados no Brasil, a Reforma do Estado consolidou a política 

neoliberal e transformou o cenário social, político e econômico do país. 

As políticas educacionais, assim como as todas as políticas públicas sofreram 

grandes impactos devido às medidas orientadas pelos organismos internacionais e 

assumidas pelo governo brasileiro a partir dos anos 1990, medidas estas que 

descaracterizam a garantia dos direitos e o papel do Estado como provedor destas: 

 
Assim, no contexto de um Estado ampliado e de socialização da política, a 
política educacional acompanhou o movimento geral das políticas sociais, 
associado às transformações na esfera produtiva e nas relações entre Estado 
e as classes fundamentais, durante o período dos “trinta anos gloriosos” do 
capitalismo, com a expansão do modo de regulação fordista-keynesiano nos 
países centrais capitalistas” (PEREIRA, 2008, p.48). 

 

No plano educacional, se fez necessário adequá-la ás exigências decorrente 

as transformações do “mercado de trabalho”, nas palavras de Pereira “o objetivo do 

ensino para o BM, é o mercado de trabalho, visando à flexibilidade do trabalhador e à 

formação de valores e atitudes favoráveis ao mercado” (PEREIRA, p.62 2008). 
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Outro fator que modificou as políticas educacionais e a descaracterizou de seu 

sentido amplo de “educação unitária5” transformando-a em “mercadoria6” foi o 

deslocamento das ações governamentais em favor da privatização e do terceiro setor 

que com a lógica neoliberal direitos como saúde, educação assistência e previdência 

se tornaram lucrativo para o capital e necessitava de ajustes e regulação do mercado. 

Sendo assim, a educação passou a ser mais um campo a ser explorado pelo 

mercado, seja pela privatização de espaços públicos, seja pela isenção tributária, seja 

pela filantropia.  

 

2.2 - Educação brasileira com a Constituição Federal de 1988 

 

O advento da Constituição Federal de 1988 trouxe importantes avanços 

referentes a conquistas de direitos e para o cenário educacional, porém, a Reforma 

do Estado desconstruiu tais conquistas através das medidas de reajuste para controlar 

a crise mundial do sistema capitalista. 

As políticas educacionais, formuladas para garantir a manutenção ideológica 

de sustentação da hegemonia7 e para atender as necessidades de reestruturação da 

economia mundial, foram estruturadas a partir de acordos firmados entre os setores 

empresariais e os organismos internacionais com o BM e Fundo Monetário 

Internacional (FMI) a partir do Consenso de Washington e, implantadas através de 

mecanismos ideológicos que se utilizou da educação, religião, meios de comunicação 

entre outros, para naturalizar as relações referentes à divisão entre classes. No caso 

do Brasil o divisor de águas no que diz respeito à política educacional foi a 

Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases.  

A Constituição Federal de 1988 traz dizeres importantes no que se refere a 

educação como os artigos:  

 
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. 

                                            

5 Ver em GRAMSCI, A., Cadernos do Cárcere: Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. 
(vol.2) 2º Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
6 Ver em MARX K.: O capital, 1867. 
7 Para Gramsci, hegemonia é o domínio de uma classe social sobre as outras, em termos ideológicos, 
em especial a burguesia sob a classe trabalhadora. 
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 Art. 209 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 
I - Cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 
Art. 213 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 
definidas em lei, que: 
I - Comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação; 
 
II - Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento 
de suas atividades. 
 
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas 
de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que 
demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 
cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, 
ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de 
sua rede na localidade. 
§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber 
apoio financeiro do Poder Público. 
 
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:  
I - Erradicação do analfabetismo; 
II - Universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - Formação para o trabalho; 
V - Promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto 

 

Observamos que alguns artigos traduzem nitidamente as propostas do Banco 

Mundial para a educação brasileira, o Art. 205, por exemplo, afirma que a educação 

deve estar voltada para uma formação orientada para atender as necessidades do 

mercado; o Art. 209 favorece a iniciativa privada, ou seja, o mercado capitalista; o Art. 

213 condiciona o financiamento público na iniciativa privada onde, mais uma vez o 

mercado foi prevalecido. 

Nas eleições presidenciais de 1989 em que Fernando Collor de Mello foi eleito 

presidente o Brasil começou a ter as primeiras experiências neoliberais iniciando um 

processo de privatizações de estatais e planos que favoreciam a iniciativa privada. 

Segundo Arelaro (2005) naquele período o Brasil era considerado um dos sete 

países em piores condições educacionais apresentando as seguintes estatísticas: 

baixo índice de escolarização básica na faixa de sete a quatorze anos; alta taxa de 
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evasão e repetência escolar em todos os níveis do ensino; baixo nível de matrícula no 

ensino superior; baixo atendimento na educação infantil e alta taxa de analfabetismo. 

Foi no governo de Collor que foi assinado o acordo “Compromisso Educação 

para Todos’ assinado na Conferência de Jomtien, na Tailândia que firmava o 

compromisso do governo em ampliar e expandir a educação básica no país, segundo 

critérios do Banco Mundial em detrimento de novos empréstimos como aponta 

Pereira: 

 
 O BM passou a exigir dos países periféricos, para a liberação de 
empréstimos, condicionalidades de ordem estrutural (e não mais setorial), 
com as reformas educacionais inseridas no processo de ajuste estrutural das 
economias periféricas...o BM direcionou sua defesa ao ensino fundamental, 
enfatizando a privatização do ensino secundário e reiterando o discurso da 
universidade pública como lócus dos privilegiados. O objetivo do ensino para 
o BM, é o mercado de trabalho, visando à flexibilidade do trabalhador e à 
formação de valores e atitudes favoráveis ao mercado” (2008, p.62). 

 
Um dos principais feitos durante o governo de Fernando Collor foi a aprovação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei n.º 8.069 de 1990) um marco no 

que se refere à garantia dos direitos e que muito contribui para abertura de mais um 

campo para inserção do assistente social em detrimento das perdas dos direitos no 

contexto de ajuste global da economia como destaca Iamamoto: 

 
É exatamente o legado de direitos conquistados nos últimos séculos, que hoje 
está sendo desmontado nos governos de orientação neoliberal, em uma 
nítida regressão da cidadania social. Transfere-se para distintos setores da 
sociedade civil significativa parcela da prestação de serviços sociais, 
afetando diretamente o espaço ocupacional de várias categorias 
profissionais, dentre os quais os assistentes sociais (IAMAMOTO, 2001, 
p.25).   

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente os principais artigos 

que tratam do direito a educação são: 

 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - Direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores; 
IV - Direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 
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II - Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade; 
V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 
trabalhador; 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua 
oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola. 

 

Como podemos observar muitos direitos foram estabelecidos no ECA, porém 

existe um abissal entre as Leis e sua efetivação principalmente em tempos de políticas 

neoliberais. Devido o despreparo de Fernando Collor  e inúmeras denúncias de 

corrupção apresentado durante seu governo, Collor sofreu impeachment em 

dezembro de 1992. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) colocou-se em prática 

o decálogo de medidas do Consenso de Washington, para isso os organizadores do 

governo “puderam recontextualizar o Consenso objetivando adequá-lo à realidade 

brasileira sem perder de vista a correlação de forças entre os setores dominantes e 

os subalternos” (LEHER, 2010, p.38). Neste governo, grandes empresas estatais 

foram privatizadas colocando em ação a Reforma do Estado, a fim de torná-lo mais 

ágil e eficiente para coordenar e planejar suas políticas focalizadas e seletivas como 

afirma Arelaro: 

 
“A opção do governo seria pela adesão simplista às políticas sociais seletivas 
e focalizadas, já em desenvolvimento em outros países da América Latina - 
entre eles, o Chile era sempre o exemplo citado como o mais bem-sucedido 
-, justificadas e incentivadas pelos diagnósticos “científicos” e “neutros” de 
órgãos internacionais, em especial o Banco Mundial” (2005, p. 39).   

 

As privatizações e principalmente as transferências das prestações de serviços 

para a sociedade civil foram objetivos da Reforma do Estado, como dito anteriormente 

no item 1.1, no entanto, como aponta Behring (2003) a privatização gera “uma 

dualidade discriminatória” entre os que podem pagar pelos serviços (saúde, 

educação, previdência) e os que não podem, ficando a sociedade civil responsável 

em fornecer a esta parcela da população as condições mínimas para sua reprodução. 
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Este processo de transferência de prestação de serviços para sociedade civil 

vem abrir caminhos para subsidiar programas sociais focalizados e compensatórios 

sendo atrelados à educação, como exemplo: Programa Bolsa Família; que apenas 

contribuiu para fortalecer o clientelismo e assistencialismo e fortalecer o mercado. 

Uma das ideologias mais massificada pelo governo para justificar os ajustes 

neoliberais foi à necessidade da globalização para que o país não ficasse a margem 

dos países em desenvolvimento e como condição para seu crescimento como afirma 

Pereira “caso contrário poderiam perder o ‘bonde da história’, restando-lhes o ‘lugar’ 

de zonas de pobreza” (Pereira, 2008) e como defendido pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso: 

 
O mundo pode ser dividido entre os países que participam do processo de 
globalização e usufruem os seus frutos e aqueles que não participam. Os 
primeiros estão geralmente associados à ideia de progresso, riqueza, 
melhores condições de vida; os demais à exclusão, a marginalização e a 
miséria” (CARDOSO, 1996) 
 

A reconfiguração da educação foi sendo desenvolvida a partir da combinação 

da coerção econômica com ações de diversos níveis por meios de reformas na 

Constituição Federal, alicerçadas na: eficiência interna, equidade e empregabilidade, 

a fim de adequá-la à nova estrutura produtiva do país, assim ganha espaço conceitos 

como o de empregabilidade, que atribui à baixa escolaridade, os problemas de 

desemprego, quando na verdade “o desemprego, a “exclusão”, dependem, 

decisivamente, de fatores macro e meso-econômicos e de políticas gerais preventivas 

e não apenas de reparação, capazes de enfrentar esses ataques destrutivos.” 

(GERMANO, 1998, p.16 e 17).  

Um fato importante foi a regulamentação da LDB, sancionada durante o 

governo de Fernando Henrique Cardoso e que trouxe avanços para educação, 

embora durante sua elaboração tivesse dois projetos distintos disputando  pela 

aprovação na Câmara, o Projeto Substituto Jorge Hage elaborado pelo Fórum 

Nacional de Defesa da Escola Pública (FNDEP) que defendia a escola de caráter 

unitária e o Projeto de Darcy Ribeiro que continha pontos que favoreciam o projeto 

educacional do  Ministério da Educação e Cultura (MEC) e do Banco Mundial. 

A LDB aprovada foi justamente aquela que traduzia os interesses capitalistas e 

que “afronta diversos preceitos educacionais constitucionais, prevendo a 

‘diferenciação’ de universidades, uma possibilidade não prevista na Carta Magna, e a 
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inversão dos termos do dever de educar, atribuindo essa responsabilidade primeiro à 

família e somente em segundo lugar o Estado” (LEHER, 2010, p.49). 

Segundo Leher (2010), a partir da LDB foi criado o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef)8; os 

exames nacionais de educação, sob a coordenação do Ministério da Educação que 

através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) “orientava” as “sugestões” 

metodológicas de ensino e especialmente a formulação do Plano Nacional de 

Educação. 

Importantes entidades participantes do Fórum Nacional de Defesa da Escola 

Pública pretendiam intervir nas formulações do PNE, elaborando um projeto 

alternativo ao que estava sendo formulado pelo governo, era então o Plano Nacional 

de Educação: Proposta da Sociedade Brasileira, que previa a aplicação de 10% do 

PIB para a educação, porém tal proposta não foi aprovada pelo Congresso sendo que 

o projeto aprovado, segundo Leher (2010) continha a lógica do Banco Mundial em 

todos os níveis e modalidades da educação.    

Por meio do Plano de Desenvolvimento da Educação, estabelecido pelo Plano 

Nacional de Educação, o setor empresarial passou a ter prestígios sobre a educação 

através da implementação de programas sociais fragmentados, como nos afirma 

Leher (2010).  

O Plano de Desenvolvimento da Educação também dispõe do plano de metas 

Compromisso Todos pela Educação, que segundo orientações do Banco Mundial, 

envolve participação da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios 

(também em conjunto com o Preal9 e o Itaú Social, segundo Leher (2010) e como o 

próprio nome sugere “chama” a sociedade civil para melhorar a qualidade da 

educação redirecionando o papel do Estado como provedor deste direito, segundo 

Helfreich (2013) foram definidos cinco pontos centras no documento Todos pela 

Educação: 

 
“1- Todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos deverão estar na escola; 
 2- Toda criança de 8 anos deverá saber ler e escrever; 
 3- Todo aluno deverá aprender o que e apropriado para sua série; 
 4- Todos os alunos deverão concluir o ensino fundamental e o médio; 

                                            

8 Ver em DAIVES, Nicholas. O Fundef e as verbas da educação. São Paulo. Xamã, 2001a. 
9 Para mais informações pesquisar SANTOS, A. F. T. Entre a Cooptação e a Repressão: Capital e 
Trabalho nas Reformas Educacionais Latino-americanas. In: Escola Politécnica de Saúde Joaquim  
Venâncio/FIOCRUZ; GOMES, Claudio. (Org.). Temas do Ensino Médio: Trilhas da Identidade.  
01 eds. Rio de Janeiro: EPSJ. 
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 5- Os investimentos necessários na educação básica deverá estar garantido 
e bem gerido” (DOCUMENTO TODOS PELA EDUCAÇÂO, 2007)  

 
Tais pontos traduzem as propostas do governo de ajustes, focalização, 

filantropia, para utilizarem o espaço público, a escola, como mais um campo a ser 

conquistado pelo mercado e os alunos mais uma mercadoria. 

O referido Compromisso Todos pela Educação traduz exatamente os ideais 

neoliberais, pois destrói a obrigatoriedade do Estado em efetivar os direitos garantidos 

na Constituição Federal de 1988, na LDB e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Behring (2003), nos aponta para o aumento dos programas assistenciais dentro 

das escolas, orientados pelo Terceiro Setor10, pois, além de não contribuir para 

construção de uma escola unitária ainda representa um retrocesso.  

Uma outra questão a ser problematizada se refere ao favorecimento da 

“neofilantropia empresarial” onde famosas instituições privadas recebem recursos 

públicos para implementarem seus projetos sociais dentro das Escolas, como 

exemplos: “ projetos Cientistas do amanhã, da empresa Sangari; Educopédia, da 

empresa Oi; Tecendo Saber, da Fundação Roberto Marinho; Acelera Brasil, do 

Instituto Ayrton Senna; Bairro Educador, executado pela Ong Cieds; Método Uerê 

Melo de desbloqueio cognitivo, executado pela ONG Uerê; Programa Saúde na 

Escola, executado pelo Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS)” 

(HELFREICH, p.8 2013). 

É importante conhecer as questões que estão por de traz destes programas 

sociais, que a mídia socializa como se os atores que “financiam” tais programas 

fossem “bondosos e caridosos” sem nenhuma intenção para o próprio benefício, 

apenas fazer o bem ao próximo, escondendo o real e único objetivo: comercialização 

dos direitos sociais. 

Uma outra “bandeira” muito levantada pelas instituições filantrópicas 

empresariais se refere a inclusão de crianças com deficiência em diversos programas 

e principalmente nos espaços educacionais, sendo este campo mais um elemento a 

ser analisado em vista de todo processo de desmonte dos direitos sociais e fragilidade 

                                            

10  Ver Montaño, Carlos. Terceiro Setor e Questão Social. Ed. Cortez, São Paulo, 2002. 
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das redes de apoio para dar suporte e efetivar o processo de inclusão e emancipação 

da criança com deficiência. 
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3.  INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E AS 

DIFICULDADES DESSE PROCESSO 

 

A educação inclusiva se configura na diversidade inerente da pessoa humana, 

buscando perceber e atender todas as necessidades educativas especiais de todos 

os alunos, em sala de aula homens tem um sistema regular de ensino de forma a 

promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos. Prática pedagógica 

multifacetada, etc. De maneira geral, a educação inclusiva refere-se à ideia de 

promoção da escola para todos. A questão da inclusão parte do pressuposto de 

questionar as políticas e a organização da educação especial e regular. Na 

perspectiva da educação inclusiva não é o aluno que deve se adaptar a escola e sim 

a escola que deve se adaptar ao aluno.   

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 

indissociáveis, e que avança em relação a ideia de equidade formal ao contextualizar 

as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Ao 

reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a 

necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para 

superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da 

sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão 

(GONÇALVES, 2013).  

É necessário evidenciar o papel dos atores como governos nacionais, 

organizações não governamentais e também o papel da comunidade internacional no 

desenvolvimento de políticas educacionais. As conquistas e limitações das políticas 

públicas para a América revelam que as conquistam ficam por conta da criação de 

políticas públicas enquanto os limites são atribuídos à implementação das políticas 

públicas em benefício da população.  

A partir dos aportes legais para a construção de sistemas educacionais 

inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, 

implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos 

tenham suas especificidades atendidas. Assumir que todos têm o direito à educação 

implica no direito das pessoas com deficiência de frequentarem escolas regulares e 

também afirma que é necessário transformar as organizações escolares para que 

sejam capazes de incluir alunos com necessidades educacionais especiais. 
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3.1  - Notas para o processo histórico da Educação Especial e Inclusiva 

 

Para falar de educação especial é necessário analisar os quatros estágios do 

desenvolvimento no que tange ao atendimento às pessoas com deficiências. No início 

é possível analisar que havia uma certa negligência no atendimento já que na era pré-

cristã os deficientes eram abandonados e perseguidos. Algumas vezes eram 

eliminados devido as suas condições e havia uma certa legitimidade em marginalizar 

as pessoas com deficiência. (KIRK E GALLAGHER, 1979; MENDES, 1995; SASSAKI, 

1997) 

Já no segundo estágio em meados do século XVIII e XIX começa a ocorrer um 

processo de institucionalização onde os indivíduos com deficiência eram protegidos 

em ambientes residenciais. O terceiro estágio é marcado, durante o século XIX e XX 

por uma maior busca de desenvolvimento de escolas especiais e uma maior inclusão, 

mas, que ainda visava oferecer uma educação a parte. Apenas por volta da década 

de 70 é que se começa a perceber um movimento de integração social desses 

indivíduos onde o objetivo principal era aproximá-los de ambientes escolares onde se 

encontravam as pessoas normais.  

 

No início do século XIX, o médico Jean Marc Itard (1774-1838) 
desenvolveu as primeiras tentativas de educar uma criança de doze 
anos de idade, chamado Vitor, mais conhecido como o “Selvagem de 
Aveyron”. Reconhecido como o primeiro estudioso a usar métodos 
sistematizados para o ensino de deficientes, ele estava certo de que a 
inteligência de seu aluno era educável, a partir de um diagnóstico de 
idiotia que havia recebido (MIRANDA, 2003). 
 

O movimento mundial da educação inclusiva é uma ação política cultural social 

e pedagógica, desencadeando a defesa do direito a todos os estudantes de estarem 

juntos, aprendendo e participando sem nenhum tinjo de discriminação. Com a LDB11 

as políticas educacionais atuais priorizam a interesses capitalistas e causam 

dificuldade no processo educacional já que atribuem a responsabilidade educacional 

à família e em segundo lugar, ao Estado.  

O ensino inclusivo não deve ser confundido com educação especial embora o 

contemple. No Brasil, a política nacional de Educação Especial na perspectiva da 

                                            

11 Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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educação inclusiva assegura acesso ao ensino regular a alunos com deficiência 

diversificada como: mental, física, surdos, cegos, etc. com transtornos globais do 

desenvolvimento e alunos com habilidades/superdotados desde a educação infantil 

até a educação superior. Nesse país o ensino especial, na sua origem tem um sistema 

separado de educação das crianças com deficiência. A ideia é que elas não poderiam 

ser supridas na educação regular. 

Na perspectiva da educação inclusiva outras racionalidades estão surgindo 

sobre a aprendizagem fazendo uso da concepção vygotskyana12 principalmente uma 

atitude em que a participação exclusiva dos alunos facilita o aprendizado para todos. 

Este entendimento está baseado no conceito da zona de desenvolvimento 

profissional, ou seja, zona de conhecimentos a serem conquistados por meio de 

mediação do outro, seja esse o professor ou os profissionais colegas de trabalho.  

Enquanto profissional de educação infantil e estagiária de serviço social foi 
analisado e observado a forte prática do clientelismo, a fragilidade e 
precariedade dos atendimentos destinados à população, principalmente os 
de saúde e assistência, como exemplo: os poucos profissionais da área de 
saúde mental, como neuropediatras, psiquiatras entre outros profissionais da 
saúde; a fragilidade das redes de apoio que ainda não estão atendendo como 
deveriam, é o caso do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e a falta 
de recursos materiais e humanos para melhorar os atendimentos nas 
instituições existentes como o CIES e Associação Pestalozzi de Tanguá. 
(GONÇALVES, 2013).  
 

O Brasil apresenta pouco, ou quase nenhum interesse pela área durante os 

séculos XVIII e XIX já que os deficientes eram considerados idiotas, imbecis e, assim, 

davam continuidade ao período de negligência. Durante um século, tais providencias 

caracterizaram-se como iniciativas oficiais particulares isoladas, refletindo o interesse 

de alguns educadores pelo atendimento educacional desses portadores de deficiência 

(MAZZOTA, 1996). Oficialmente o atendimento aos portadores de deficiência teve 

início em setembro de 1854, no Rio de Janeiro quando Don Pedro II fundou o Instituto 

Imperial dos Meninos Cegos (hoje “Instituto Benjamin Constant”) e em 1857 fundou o 

Instituto Imperial dos Surdos e Mudos (hoje “ Instituto Nacional de Educação de 

Surdos – INES”).  

Esses dois institutos representaram uma conquista para o atendimento a 

pessoas com necessidades especiais dando início a um processo de conscientização 

e uma maior discussão sobre educação. Ainda assim, continuou a “se constituir em 

                                            

12 Concepção onde o professor configura uma figura essencial do saber já que o mesmo atua como 
elo entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. 
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uma medida precária em termos nacionais, pois em 1872, com uma população de 

15.848 cegos e 11.595 surdos, no país eram atendidos apenas 35 cegos e 17 surdos” 

(MAZZOTTA, 1996, p.29) Portanto, a educação especial e inclusiva fica caracterizada 

como “ações isoladas”.  

Na primeira metade do século XX, portanto, até 1980, haviam quarenta 

estabelecimentos de ensino regular mantidos pelo poder público, sendo um federal e 

os demais estaduais. Estes prestavam algum tipo de atendimento escolar especial 

para deficientes mentais. Quatorze estabelecimentos de ensino regular, dos quais um 

federal, nove estaduais e quatro particulares, atendiam alunos com outras deficiências 

(MAZZOTA, 1996).  

Durante a maior parte da História da Humanidade, o deficiente foi 
vítima de segregação, pois a ênfase era na sua incapacidade, na 
anormalidade. Na década de 70 surgiu o movimento da Integração, 
com o conceito de normalização, expressando que ao deficiente devem 
ser dadas condições as mais semelhantes às oferecidas na sociedade 
em ele vive. Em meados da década de 90, no Brasil, começaram as 
discussões em torno do novo modelo de atendimento escolar 
denominado Inclusão Escolar. Esse novo paradigma surge como uma 
reação contrária ao princípio de integração, e sua efetivação prática 
tem gerado muitas controvérsias e discussões. (MIRANDA, 2003) 
 

Pesquisadores já constataram que falar da educação especial e inclusiva para 

deficientes mentais no Brasil é uma tarefa difícil já que existem poucos trabalhos 

literários a respeito. Pode-se perceber que o atendimento educacional especial se 

desenvolve com características diferentes dos países europeus e norte-americanos. 

A omissão, no Brasil, pode ser observada até, aproximadamente, a metade da década 

de 40, e início da década de 50. A produção teórica estava apenas nos meios 

acadêmicos a haviam poucas ofertas de atendimento educacional. 

 

3.2 - O processo histórico da educação especial e inclusiva no Brasil  

 

No início do século XX um conjunto de ações foram organizadas em prol dos 

atendimentos as pessoas com deficiência, assim fundados várias instituições como; 

Instituto Pestalozzi em 1926 (instituição especializada no atendimento às pessoas 

com deficiência mental); em 1954 é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE) e; em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional 

especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena 

Antipoff. Tais iniciativas favoreceram para ampliar a discussão sobre a educação de 
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pessoas com deficiência, sobre os currículos e formação de professores 

(GONÇALVES, 2013). 

Para os deficientes mentais a educação foi deixada de lado por um período já 

que evitava a segregação dos mesmos em asilos e manicômios, ou até mesmo 

penitenciárias e assim economizavam-se nos gastos públicos. No Brasil havia quase 

nenhuma preocupação com esses deficientes enquanto em outros países já 

começavam a se desenvolver escolas ou classes especiais para a inclusão de alunos 

com problemas mentais. A Sociedade Pestalozzi do Brasil começa a crescer e 

também traz um grande aumento do número de instituições privadas de caráter 

filantrópico e sem fins lucrativos. Desta maneira o governo se viu isento da 

obrigatoriedade de oferecer atendimento aos deficientes na rede pública de ensino.  

 A primeira campanha do governo voltada para indivíduos com deficiência se 

deu em 1957 “Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro” onde o objetivo era 

promover medidas para a educação e assistência dos surdos, no ano seguinte é 

criada a “Campanha Nacional da Educação e Reabilitação do Deficiente da Visão. ” 

Dando assim início a uma maior participação do governo brasileiro na educação 

especial e inclusiva. Em 1960 foi criada a “Campanha Nacional de Educação e 

Reabilitação de Deficientes Mentais” (CADEME). A CADEME tinha por finalidade 

promover em todo território Nacional, a “educação, treinamento, reabilitação e 

assistência educacional das crianças retardadas e outros deficientes mentais de 

qualquer idade ou sexo” (MAZZOTTA, 1996, p. 52). 

Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser 

fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº. 024/61), que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de ensino, estabelecidos nos Artigos: 

 

“Art. 88- A Educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-
se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. 
Art.89- Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá dos 
poderes públicos tratamento especial mediante bolsa de estudo, empréstimos 
e subvenções. ”  (LDBEN nº4.024/1961) 

 

A Lei nº. 5.692/71, que altera a LDB de 1961, reforçou a organização da 

Educação Especial e trouxe mudanças referentes à educação dos alunos com 
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necessidades educativas especiais, principalmente ao que se refere ao direito, de 

acordo com o Art. 9: 

“Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as 
normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação. ” (BRASIL. Lei 
5.692/71. Diário Oficial, 12/08/71. p. 15) 
 

A educação de qualidade é um direito garantido pela Lei de Diretrizes e Base 

da Educação Nacional para todos. Significando que é função da escola identificar qual 

é a necessidade que a criança tem independente de ser ou não portadora de 

necessidades especiais. Os professores devem ter uma formação adequada para 

trabalhar com a inclusão além de ter a clareza da diversidade que os alunos 

apresentam e da necessidade de uma reflexão constantes sobre a educação inclusiva 

em todos os seus aspectos. A família, a sociedade e a escola inclusiva.  

 
Constatamos que o capítulo V dessa lei trata especificamente da Educação 
Especial, expressando no artigo 58 que a educação especial deve ser oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino e, quando necessário, deve haver 
serviços de apoio especializado. É interessante considerar que os serviços 
especializados e o atendimento das necessidades específicas dos alunos 
garantidos pela lei estão muito longe de serem alcançados. Identificamos, no 
interior da escola, a carência de recursos pedagógicos e a fragilidade da 
formação dos professores para lidar com essa clientela (MIRANDA, 2003). 
 

A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais: 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º inciso IV). Define, no artigo 205, a 

educação comum direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, 

estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, como um 

dos princípios para o ensino e, garante, como dever do Estado, a oferta do 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino 

(art. 208), o que fortaleceu e aumentou os incentivos do Estado para promover a 

inclusão das pessoas com deficiência nos diversos espaços, principalmente nas 

unidades de ensino. 

O movimento da escola inclusiva teve projeção internacional com a Declaração 

de Salamanca (1995) quando se passou a defender a escola sem discriminação com 

um ambiente integrado e para todas as pessoas. Inclusive aos portadores de 

necessidades educacionais especiais. No âmbito educacional no brasil alguns 
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momentos foram decisivos para a inclusão inspirados em experiências caracterizadas 

na Europa e EUA alguns brasileiros iniciaram, já no século XIX, a organização de 

serviços para atendimentos a cegos, surdos, deficientes mentais e deficientes físicos. 

A Declaração de Salamanca trouxe conceitos inovadores relacionados ao conceito 

das pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, desconstruindo a 

ideia de Educação Especial voltada apenas para os deficientes, ampliando o 

atendimento as pessoas que apresentam dificuldades no processo 

ensino/aprendizagem. 

A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 

3.956/2001, afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos 

e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com 

base na deficiência, toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o 

exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Este Decreto tem 

importante repercussão na educação, exigindo uma reinterpretação da educação 

especial, compreendida no contexto da diferenciação adotada para promover a 

eliminação das barreiras que impedem o acesso à escolarização. 

Em 2003, o Ministério da Educação cria o Programa Educação Inclusiva: 

contemplando o direito à diversidade, visando transformar os sistemas de ensino em 

sistemas educacionais inclusivos, que promove um amplo processo de formação de 

gestores e educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso 

de todos à escolarização, a organização do atendimento educacional especializado e 

a promoção da acessibilidade. 

Em 2004, o Ministério Público Federal divulga o documento o Acesso de Alunos 

com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, com o objetivo de 

socializar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando o direito e 

os benefícios da escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns 

do ensino regular. Impulsionando a inclusão educacional e social, o Decreto nº 

5.296/04 regulamentou as leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, estabelecendo normas e 

critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida (GONÇALVES, 2013). 

Nesse contexto, o Programa Brasil Acessível é implementado com o objetivo 

de promover e apoiar o desenvolvimento de ações que garantam a acessibilidade.  

O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando a 

inclusão dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina 
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curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de 

Libras, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a 

organização da educação bilíngüe no ensino regular. 

Em 2005, com a implantação dos Núcleos de Atividade das Altas 

Habilidades/Superdotação (NAAH/S) em todos os estados e no Distrito Federal, são 

formados centros de referência para o atendimento educacional especializado aos 

alunos com altas habilidades/superdotação, a orientação às famílias e a formação 

continuada aos professores. Nacionalmente, são disseminados referenciais e 

orientações para organização da política de educação inclusiva nesta área, de forma 

a garantir esse atendimento aos alunos da rede pública de ensino. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela 

ONU em 2006, da qual o Brasil participou, estabelece que os Estados devem 

assegurar um sistema de educação inclusivo em todos os níveis de ensino, em 

ambientes favoráveis ao desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta 

de inclusão plena, adotando medidas para garantir que:  

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral 

sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam 

excluídas do ensino fundamental gratuito, sob alegação de deficiência; 

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental 

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

pessoas na comunidade em que vivem (Art.24). 

Em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da 

Educação, o Ministério da Justiça e a UNESCO lançam o Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos que objetiva, dentre as suas ações, incluírem no currículo da 

educação básica, as temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver 

ações que possibilitem inclusão, acesso e permanência na educação. 

Em 2007, no contexto com o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), é 

lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), reafirmado pela Agenda 

Social de Inclusão das Pessoas com Deficiência, tendo como eixos a acessibilidade 

arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de recursos 

multifuncionais e a formação docente para o atendimento educacional especializado. 

No documento Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e 

programas; publicado pelo Ministério da Educação, é reafirmado à intenção da 

educação de buscar superar a oposição entre educação regular e educação especial. 
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O Decreto nº 6.094/2007 estabelece dentre as diretrizes do Compromisso 

Todos pela Educação, a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o 

atendimento às necessidades educativas especiais dos alunos, fortalecendo a 

inclusão educacional nas escolas públicas e assegurando a igualdade de direto ás 

pessoas com deficiência. 

Todas as Leis acima mencionadas significaram importantes avanços para 

inclusão das pessoas com deficiência, porém os direitos não são oferecidos de 

maneira igual para as inúmeras crianças com deficiência que estão fora das Escolas, 

e sem garantias nenhuma de que irão ter este direito e todos os outros efetivados.  

Contrariando o próprio direito estabelecido na Constituição Federal de 1988, a 

educação especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, não se 

estruturou na perspectiva da inclusão e do atendimento às necessidades educativas 

especiais, limitando, o cumprimento do princípio constitucional que prevê a igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola e a continuidade nos níveis 

mais elevados de ensino. 

O que se observa ainda, não somente nas escolas, mas em todos os espaços, 

é a desestrutura completa para atender de forma necessária as pessoas com 

deficiência, pois inseri-las na Escola é apenas a primeira etapa para garantia da 

inclusão, pois a inclusão não está e não deve ser restrita apenas aos espaços 

escolares, ele deve ser plena e que garanta uma integração física, social, funcional e 

societal.  

Diante dos aportes Legais relacionados à inclusão das pessoas com deficiência 

é que se faz necessário a inserção do Assistente Social na educação, o que acontece 

em poucos municípios do Brasil, porém existe Projetos de Lei como o Projeto de Lei 

nº3.466 de 2012 do Deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE) que tem como 

objetivo manter serviço social escolar em todas as escolas públicas, entidades 

filantrópicas, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e 

fundações, porém isto não é Lei, os municípios não são obrigados a efetivarem o 

Serviço Social nas unidades de ensino. 

Alguns municípios brasileiros estão completando o quadro de profissionais da 

educação com o assistente social, que fazendo parte da equipe multidisciplinar vem 

contribuindo para diminuir as injustiças sociais que acontecem dentro do espaço 

escolar, como exemplo de tal iniciativa podemos citar o Município e Tanguá, que 
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desde 2008, tem um Assistente Social na Secretaria de Educação atuando 

diretamente com a Educação Especial (GONÇALVES, 2013). 

A inclusão de estudantes com deficiência no sistema regular de ensino está 

baseada na perspectiva de educação para todos, pois, ao serem feitas adaptações 

pedagógicas para um aluno que tenha algum tipo de deficiência, leva-se em conta 

diferentes formas de aprender e de ensinar, como a educação deve ser desenvolvida. 

Pensando em como realizar da melhor maneira as práticas inclusivas para essas 

pessoas, de forma a desenvolver suas potencialidades, busca-se também a qualidade 

do ensino para todos os estudantes, independentemente de terem ou não deficiência 

(GONÇALVES, 2013). 

O uso de estratégias de ensino adequadas a diferentes tipos de necessidades 

específicas de aprendizagem só vem a contribuir para o desenvolvimento de todos os 

estudantes envolvidos no processo de aprendizagem, ou seja, indivíduos com 

diferentes deficiências ou necessidades educacionais específicas, de diferentes 

origens socioeconômicas e contextos culturais distintos, com habilidades igualmente 

distintas, poderão beneficiar-se de estratégias didático-metodológicas diversas. 

O Decreto Nº 6.571/08 (BRASIL, 2008) dispõe sobre o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) definindo este sistema de apoio a escolarização de 

alunos com NEEs como sendo: “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade 

e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou 

suplementar à formação dos alunos no ensino regular. ” (Brasil/SEESP, 2008, § 1). 

Ao definir a função do AEE o documento da PNEE-EI estabelece como sendo 

de: [...] identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas (BRASIL, 2007, p. 10). 

Adicionalmente, o Decreto Nº 6.571/08 (BRASIL, 2008) especifica que o AEE 

poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou pelas instituições 

especializadas e define as Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) como 

ambientes equipados de mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta 

do atendimento educacional especializado. 

A constituição da sala de recursos objetiva, exatamente, atender as pessoas 

que estão frequentando o ensino regular, visando obviamente expandir seu 

conhecimento, oportunizando que os estudantes possam desenvolver suas 

capacidades a fim de superar as dificuldades que ainda existem no ensino regular. 
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As salas de recursos multifuncionais fazem parte da ação do MEC, sendo 

desenvolvida com os estados e municípios, constituindo-se em um espaço para 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), tendo como objetivo oferecer suporte 

aos alunos com Necessidades educacionais Especiais, favorecendo seu acesso ao 

conhecimento, possibilitando o desenvolvimento de algumas competências e 

habilidades próprias. 

O papel do AEE é de oferecer procedimentos educacionais específicos de 

acordo com cada tipo de deficiência, ou seja, as ações são definidas de acordo com 

cada aluno, numa perspectiva de complementar e/ou suplementar suas necessidades 

educacionais, não se configurando em reforço escolar. 

Os professores que atuam nas salas de recursos devem participar de maneira 

Colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias 

pedagógicas que favoreçam o acesso ao aluno com deficiência ao currículo e a sua 

interação no grupo, entre outras ações para promover, de fato, a inclusão deste aluno 

(GONÇALVES, 2013). 

O movimento pela inclusão consolida um novo modelo educacional de 

construção de uma escola aberta as diferenças e promove a necessária 

transformação da escola com o propósito de uma educação de qualidade para todos 

no ensino regular. A educação inclusiva é produto de realidades educacionais de uma 

época contemporânea que exige o abandono de preconceitos e estereótipos. É 

destinado a criança com deficiência física, ao superdotado, ao que apresenta 

comprometimento mental, enfim, a todos aqueles que são discriminados por qualquer 

motivo. Portanto conceituar é fundamental para que a educação seja verdadeiramente 

inclusiva. Pois toda escola deve estar preparada para as mudanças, deve ser 

dinâmica com a organização própria e capaz de dar respostas educativas a todos os 

alunos que nela estejam inseridos.  
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4. A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

INCLUSIVA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

O Serviço Social como profissão encontra-se no processo de reprodução das 

relações sociais. No Brasil, a profissão tem sua origem por volta dos anos de 1930. 

Na atualidade está vinculada ao campo das ciências sociais aplicadas que tem como 

objetivo as questões sociais ou os problemas sociais O Serviço Social envolve áreas 

como sociologia, economia, ciência política, psicologia, antropologia, ética, direito e 

até mesmo estatística. A profissão em si faz uso das áreas de ciências humanas e 

ciências sociais para análise das desigualdades que surgem com a produção e a 

apropriação privada dos frutos do trabalho.  

O assistente social, profissional responsável pelo serviço social, deve estar 

registrado no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS). Já o profissional 

licenciado na área não está inscrito no órgão mas é qualificado com as competências 

do nível superior. Esse profissional precisa possuir uma intervenção investigativa 

através da pesquisa e análise da realidade social e também atua com o objetivo de 

solucionar e avaliar serviços e programas de políticas sociais que visam preservar, 

defender e ampliar os direitos humanos e a justiça social.  

A atuação desses profissionais se dá nos campos rurais e urbanos, em 

organizações públicas, em ONGs, em entidades filantrópicas, fundaçõs privadas, 

organizações socias, etc. Trabalham em unidades de saúde, creches, presídios, 

abrigos, estabelecimentos escolares, centros de  convivência e de referência, 

universidades, administrações municipais, serviços de proteção jurídica, no âmbito 

das forças armadas, conselhos tutelares, nos movimentos sociais, etc. 

Karl Mager (1844)13 foi responsável por por em pauta a questão temática da 

pedagogia social em sua publicação Pädagogischen Revue, mas, o surgimento da 

profissão se dá em Londres no ano de 1898 e também em Nova York graças a 

ascenção da classe burguesa e o surgimento das classes sociais. Era necessário, 

para a burguesia, que houvesse um profissional que fosse responsável pelo 

proletariado de forma que a mesma exercesse um certo controle sobre os mesmos. 

                                            

13 Educador alemão que nasceu em Gräfrath e estudou filologia em Bonn, Berlin e Paris. Também 
estudou filosofia e pedagogia e escreveu artigos sobre como ensinar língua estrangeira, foi professor 
em Genova e influenciou a educação pública na Alemanha e na Suíça. 



 44 

Na época, não existia metodologia ou teoria para a profissão, havia uma certa herança 

franço-belga que influenciava nas explicações sobre o surgimento da mesma, 

principalmente no período do Primeiro pós-guerra e que data do final do século XIX. 

Na literatura em questão (VERDÈ-LEROUX, 1986), surge, em 1911, a École Normale 

Sociale (católica) e, em 1912, a École Pratique de Service Social (protestante). O 

serviço social surge da emergência da questão social do conjunto das expressões da 

desigualdade social, econômica como também cultural, ou seja, problemas da 

sociedade capitalista madura, do antagonismo entre o capital e o trabalho. 

O Serviço Social passa por um processo de tendências metodológicas e 

teóricas onde observa-se uma forte influencia da Igreja Católica no processo de 

criação da profissão de assistente social. As influencias de dar atenção a “questão 

social” como problema moral e religioso levaram o trabalho do assistente social a um 

cunho assitencialista e o Serviço Social acaba sendo reformulado nos seus 

fundamentos e objetivos e torna-se de cunho humanista e conservador sendo 

tecnificado pela matriz positivista que é caracterizada por uma compreensão do ser 

social com o objetivo de preservar aquilo que já existe.  

 

4.1 – A profissão do assistente social no Brasil 

 

Durante a década de 40 no Brasil, a Legião Brasileira de Assistência, que era 

responsável pel colaboração junto ao Estado para cuidar dos Serviços de Assistência 

Social acaba sendo criada. Logo após, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Em 43 é 

promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso mostra que nos anos 

40 as tendências eram positivistas e sociais as as mesmas ganhavam força. Durante 

os anos 50 ocorre o contrário, há um crescimetno do capital e uma diminuição do 

social já que há uma maior busca pela expansão econômica que busca um maior 

desenvolvimento e tem como foco o crescimento econômico acelerado para atingir 

prosperidade, paz, ordem social, grandeza material e retirar o atraso do país em 

relação as superpotências mundiais. 

Durante os anos 60 pode-se observar que as mudanças políticas, econômicas, 

culturais e sociais geram um questionamento maior da profissão que a visão 

conservadora não consegue esclarecer. A globalização e a expansão do capitalismo 

trazem um estilo de vida excludente e que gera desigualdades no acúmulo de capital. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-guerra
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quest%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
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A partir daí o movimento social latino-americano enfatiza que os assistentes sociais 

precisam construir uma nova agenda profissional, que seja mais voltada para as 

demandas da classe trabalhadora. Pode-se considerar uma época de renovação do 

serviço social e uma busca de ruptura com o conservadorismo trazendo uma maior 

aproximação aos movimentos de esquerda.  

No início dos anos 80 a teoria social de Marx inicia sua interlocução com a 

profissão do assistente social graças a Iamamoto. A teoria parte da posição de que a 

natureza relacional do ser social não é percebida em sua imediaticidade. As relações 

sociais sempre serão mediatizadas por instituições, situações, etc e ao mesmo tempo 

ocultam e revelam as relações sociais imediatas. Por isso, é necessário aceitar os 

fatos, dados como indicadores, como se eles fossem sinais, mas não fundamentos do 

horizonte analítico. É um conhecimento que não é apenas manipulador mas que 

apreende dialéticamente a realidade em seu movimento contratidório. Esses 

movimentos acabam engendrados entre as relações sociais e a configuração da 

sociedade capitalista. 

Segundo Yazbek (2009) exitem três vertentes que surgiram do movimento de 

Reconceituação, uma delas foi a vertente modernizadora que caracteriza-se pelas 

abordagens funcionalistas e positivistas; uma outra vertente aponta a fenomenologia 

baseada na metodologia da lógica, e na superficialidade, por último, a terceira vertente 

é a marxista onde remete a profissão do assistente social como consciência de classe. 

A vertente marxista teve várias divergências tanto nas suas abordagens reducionistas 

e pelo cientificismo, onde, segundo a autora, foi um marxismo equivocado que recusou 

determinações sócio-históricas da profissão.  

Com esse questionamento da prática institucional da profissão de assistente 

social e seus objetivos, com o tempo, vai aproximando-se de movimentos sociais e 

das organizações da classe trabalhadora. Já no início dos anos 80 a teoria marxista 

passa a contribuir efetivamente para a profissão do assistente social. 

 

Cabe aqui uma explicação: nem o doutrinarismo, nem o conservadorismo 
constituem teorias sociais. A doutrina caracteriza-se por ser uma visão de 
mundo abrangente fundada na fé em dogmas. Constitui-se de um conjunto de 
princípios e crenças que servem como suporte a um sistema religioso, 
filosófico, político, entre outros. O conservadorismo como forma de 
pensamento e experiência prática é resultado de um contramovimento aos 
avanços da modernidade, e nesse sentido, suas reações são restauradoras e 
preservadoras, particularmente da ordem do capitalista. A teoria social por sua 
vez constitui conjunto explicativo totalizante, ontológico, e, portanto, 
organicamente vinculado ao pensamento filosófico, acerca do ser social na 
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sociedade burguesa, e a seu processo de constituição e de reprodução. A 
teoria reproduz conceitualmente o real, é, portanto, constituição intelectual que 
proporciona explicações aproximadas da realidade e, assim sendo, supõe uma 
forma de autoconstituição, um padrão de elaboração: o método. Neste sentido, 
cada teoria social é um método de abordar o real. O método é, pois a trajetória 
teórica, o movimento teórico que se observa na explicação sobre o ser social 
(YAZBEK, 2009). 

  

O cotidiano do profissional de serviço social é político, todos os processos de 

pensar e agir durante a profissão são políticos, é necessário dimensionar essa política 

no horizonte dos interesses maiores da população como questão essencial para o 

exercício da profissão. O curso superior de serviço social foi oficializado no país pela 

lei nº 1889 de 1953. Em 27 de agosto de 1957, a Lei 3 252, juntamente com o Decreto 

994, de 15 de maio de 1962 que regulamentou a profissão e tornou, de maneira oficial, 

o assistente social como parte de um processo que compreende o ser humano como 

um “animal” social e político e que para isso precisa cuidar das relações humanas e 

das relações em sociedade.  

O assistente social faz parte da equipe multiprofissional e foi em várias 

instituições com diversos tipos de antendimentos especializados, com o objetivo de 

atender os alunos em suas necessidades sociais, para realizar diagnósticos sociais e 

econômicos, diminuir a desistência dos tratamentos e favorecer a inclusão garantindo 

a qualidade e o direito a educação dos alunos portadores de necessidades educativas 

especiais. É previsto que o profissional elabore, coordene e execute as exigências da 

profissão de maneira ética e com base nos conhecimentos teóricos adquiridos durante 

o curso de Serviço Social. Para enfrentamento de tais questões é preciso fortalecer 

as ações que promovam a democracia e a socialização de informações, 

principalmente as informações a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que foi constituído para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Outra questão de muita importância é a questão da prática profissional, que 

exige atualização constante do profissional para compreender as mudanças 

societárias que segundo Netto, (1996, p.87) “afetam diretamente o conjunto da vida 

social e incidem fortemente sobre as profissões, suas áreas de intervenção, seus 

suportes de conhecimento e de implementação, sua funcionalidade, etc.” 

Muitos profissionais ainda apresentam uma prática conservadora diante das 

problemáticas e o exercício profissional, num campo novo de inserção (como é o 

campo da educação) e precisam ser propositivos e principalmente agir conforme os 

Princípios Fundamentais do Código de Ética Profissional, como nos afirma Iamamoto: 
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 “O exercício da profissão exige um sujeito profissional que tenha 
competência para propor, para negociar com a instituição os seus projetos, 
para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições 
profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais para buscar apreender, 
no movimento da realidade, as tendências e possibilidades, ali presentes, 
passíveis de serem apropriadas pelo profissional, desenvolvidas e 
transformadas em projetos de trabalho. ” (1999, p.21) 

 
 

Quando o profissional de Serviço Social conseguir absorver esses elementos 

fundamentais para sua atuação, certamente conseguirá, se não eliminar, ao menos 

minimizar os efeitos da cultura clientelista, ainda muito predominante nos pequenos 

municípios. A aplicação do Código de Ética Profissional traz ao profissional de serviço 

social a capacidade de tratar as crianças e adolescentes com necessidades especiais 

de maneira imparcial e com uma maior compreensão das necessidades especiais de 

cada bairro.  

A inserção do Serviço Social na educação vai além das necessidades 

institucionais, tem como fundamento a garantia dos direitos sociais, tanto para alunos 

e suas famílias quanto para professores e funcionários, pois a escola, sendo um 

segmento da sociedade, também expressa fortemente as questões sociais e o 

profissional tem capacidade para intervir em tais questões e propor alternativas 

democráticas e coletivas para agir sob as mesmas de maneira que todos recebam 

atendimento imparcial e suficiente para cobrir as particularidades de sus necessidades 

especiais já que segundo Iamamoto: 

 

“Historicamente os assistentes sociais dedicaram-se à implementação de 
políticas públicas, localizadas na linha de frente das relações entre população 
e instituição ou nos termos de Netto (1992) ‘executores terminais de políticas 
sociais’. Embora este seja ainda o perfil predominante, não é mais exclusivo, 
sendo abertas outras possibilidades. O processo de descentralização das 
políticas públicas com ênfase na municipalização requer dos assistentes 
sociais-como de outros profissionais- novas funções e competências. Estão 
sendo chamados a atuar na esfera da formulação e avaliação de políticas 
públicas, assim como do planejamento e gestão, inscritos em equipes 
multiprofissionais” (2001, p.26 e 27)  
 

 

Assim, o assistente social na educação pode contribuir para construção de uma 

educação libertadora que traga inclusão para a criança, adolescente e para sua família 

como a educação unitária defendida por Gramsci que permitia as classes subalternas 

de organizar uma educação vinculada aos seus interesses, e não o modelo de 
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educação imposta pela classe hegemônica, resgatando assim o sentido de educação 

pública de qualidade e fortalecendo a lutas no interior da classe para romper com 

lógica do Capital que exclui e aliena as classes mais pobres. 

Analisando historicamente a educação inclusiva no Brasil nos séculos XVII e 

XVIII, é possível ver que se surgem teorias e práticas sociais de discriminação, 

promovendo inúmeras situações de exclusão. Esse período ficou conhecido pela 

ignorância e rejeição do indivíduo deficiente pela sociedade em geral, que condenava 

os mesmos de uma forma extremamente preconceituosa. No aspecto de legislação 

no Brasil, em 1961 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

4024 – fundamenta o atendimento educacional às pessoas com deficiência, 

chamadas no texto de “excepcionais”, onde pontua que: “A Educação de 

excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de Educação, 

a fim de integrá-los na comunidade. ” 

O profissional em Serviço Social, que é o assistente social, pode desenvolver 

seu trabalho em diversas áreas, inclusive na área da educação. É necessário que a 

realidade social contemporânea entenda a relevância dos assistentes sociais como 

agentes críticos envolvidos nas lutas sociais, que atuam junto aos usuários das 

políticas públicas, muitas vezes ajudando a elaborar, executar e também as tornar seu 

as participações de pessoas deficientes mais acessíveis. É destacada a importância 

da profissão como assistente social pois ele se torna a ponte entre as pessoas com 

necessidades especiais e as políticas de inclusão.  

Como amparo legal, o assistente social faz seu trabalho sob a Política de 

Assistência Social, conforme estudos já amplamente aplicados, avançando do 

patamar de assistencialismo para uma nova institucionalidade, manifesta na 

Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/88), onde a Assistência Social compõe o 

Tripé do qual fazem parte a Seguridade Social, a Lei Orgânica da Assistência Social 

- LOAS, de 1993; e, por fim, a Política Nacional de Assistência Social/PNAS de 2004 

e pelas Normas Operacionais Básicas do Sistema Único da Assistência Social. 

 

De fato, frente a toda a complexidade social que envolve o exercício 
profissional dos assistentes sociais, é necessário que haja um projeto 
profissional sólido para efetivar suas ações na realidade dinâmica da 
sociedade capitalista. O primeiro pressuposto para a consolidação do projeto 
profissional é ter total domínio e compreensão sobre seus princípios e 
fundamentos centrais, ou seja, especificamente, no projeto ético-político dos 

assistentes sociais, compreender o princípio da liberdade (EL ABED, 2017). 
 



 49 

Para falar dos assistentes sociais é necessário um suporte teórico-

metodológico voltado à qualificação técnica da sua parte prática e à modernização da 

profissão é procurada na matriz positivista e em sua apreensão manipuladora, 

instrumental onde esse viés analítico procura ver as relações sociais e suas vivências 

imediatas como fatos e dados que apresentam objetividade e imediaticidade. O viés 

positivista procura trabalhar com as relações de fatos aparentes e evolui procurando 

a regularidade, as abstrações e as relações invariáveis. O debate tem um viés mais 

significativo dentro da produção teórica do Serviço Social brasileiro com sua expansão 

bibliográfica que possui uma maior criação nos cursos de pós-graduação, incluindo 

mestrado e doutorado, iniciada durante os anos 70 no país.   

 

É importante lembrar que a pós‐graduação configura‐se, por definição, como 
espaço privilegiado de interlocução e diálogo entre as áreas do saber e entre 

diversos paradigmas teórico‐metodológicos. Neste espaço o Serviço Social 
brasileiro vem dialogando e se apropriando do debate intelectual 
contemporâneo no âmbito das ciências sociais do país e do exterior. Também 

neste espaço, o Serviço Social brasileiro desenvolveu‐se na pesquisa acerca 
da natureza de sua intervenção, de seus procedimentos, de sua formação, 
de sua história e, sobretudo acerca da realidade social, política, econômica e 
cultural onde se insere como profissão na divisão social e técnica do trabalho. 
Avançou na compreensão do Estado capitalista, das políticas sociais, dos 
movimentos sociais, do poder local, dos direitos sociais, da cidadania, da 
democracia, do processo de trabalho, da realidade institucional e de outros 

tantos temas. Enfrentou o desafio de repensar a assistência social colocando‐
a como objeto de suas investigações. Obteve o respeito de seus pares no 
âmbito interdisciplinar e alcançou visibilidade na interlocução com as ciências 
sociais, apesar das dificuldades decorrentes da falta de experiência em 
pesquisa, do fato de defrontar com restrições por se constituir em disciplina 
interventiva (de "aplicação") e das dificuldades na apropriação das teorias 
sociais. Nesta década o serviço social ganha espaço no CNPq como área de 
pesquisa (YAZBEK, 2009).  
 

A expansão das pesquisas no ambiente teórico é o que torna o trabalho do 

assistente social mais fácil de ser compreendido na sua praticidade. O estágio na área 

de serviço social ajuda o profissional a compreender como o mesmo deve atuar 

através de pesquisas metodológicas e científicas que evidenciam o que precisa ser 

aplicado na prática para uma maior inclusão de alunos que fazem parte da educação 

especial e inclusiva. O envolvimento do assistente social como agente intervencionista 

e propositivo traz uma compreensão maior do que é a inclusão de alunos com 

deficiência em ambientes escolares e mostra que durante a formação acadêmica e 

profissional é necessário participar ativamente de atividades e projetos que ensinem 

aos profissionais como se devem aplicar as políticas públicas de inclusão.  
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4.2  - O desenvolvimento de crianças e adolescentes portadores de necessidades 

especiais 

 

Ao longo dos séculos pode-se perceber que a inclusão de crianças e 

adolescentes portadores de necessidades especiais passou da marginalização para 

o assistencialismo e desta fase para a educação, reabilitação e por fim para a 

integração e inclusão social. Durante os anos 70 todos os estudantes brasileiros 

passavam pelo mesmo método pedagógico e eram avaliados da mesma maneira. 

Quem não se encaixasse nas avaliações era encaminhado para salas ou escolas 

especiais.  

Nos anos 80 há um maior questionamento de como essas crianças e 

adolescentes deveriam ser tratados a nível de inclusão social e as deficiências dos 

alunos começaram a ser vistas como resultado da falta de empenho das escolas em 

atender às necessidades diferenciadas de seus alunos. Por isso a Constituição 

Federal se torna tão importante, porque ela dá um grande avanço a educação 

inclusiva e traz um maior significado pedagógico e democrático. Era necessário incluir 

alunos com e sem deficiência nas mesmas escolas e salas e ensiná-los que suas 

diferenças podem ser importantes para que desenvolvam as suas potencialidades.  

Com o desenvolvimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

passam a ser estabelecidos programas na área de esporte e lazer, profissionalização, 

cultura, saúde, educação, etc. O ECA garante que nenhuma criança pode ser objeto 

de negligência e discriminação (Art. 5º) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

- 1996 – Lei Nº 9.394) em vigor tem um capítulo específico para a Educação Especial 

onde afirma que “haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 

escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial”.  

Para o assistente social sua importância se dá como agente diretamente 

envolvido na luta social onde busca constantemente a aplicação correta das políticas 

públicas para que sejam aplicadas e executadas de maneira que se tornem acessíveis 

para os alunos com necessidades especiais. O assistente social vai atuar sob o olhar 

da Política de Assistência Social saindo do assistencialismo e entrando para uma nova 

institucionalidade. O assistente social tem suas competências previstas na Lei 

8.662/93, em seu artigo 4º de Regulamentação da Profissão, que prevê, dentre outras:  
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II - Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação.  
III – encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos 
e à população.  
V – Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido 
de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 
defesa de seus direitos.  
VII – planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais (BRASIL, 
1993). 
 

De acordo com as regulamentações o assistente social tem total capacidade 

de desenvolver projetos e políticas públicas para atender crianças e adolescentes com 

necessidades especiais. Essa profissão possui projetos coletivos e hegemônicos onde 

o assistente participa de ações elaboradas nos projetos sociais e também nas visitas 

e entrevistas com o público alvo do projeto. É necessário que o profissional reconheça 

a necessidade do público alvo e as maneiras como melhor aplicar projetos para os 

mesmos para que se chegue aos objetivos propostos no projeto social que está sendo 

implementado.  

Os serviços prestados pelo assistente social buscam garantir os direitos das 

crianças e adolescentes com deficiência com pauta nas ideias de inclusão social 

tornando a educação inclusiva um comprometimento do profissional e com base no 

Código de Ética do profissional de assistente social. Os assistentes desenvolvem 

projetos com o objetivo de estimular a autonomia da criança e do adolescente para 

que as famílias compreendam que apesar das dificuldades os alunos com 

necessidades especiais precisam estar incluídos sem cuidados exagerados e sem 

julgar que os mesmos são incapazes.  

Sob essa perspectiva, a assistente social realiza palestras, rodas de 
conversar, procurando orientar os familiares a estimularem a autonomia das 
pessoas com deficiência, passando-lhes confiança, salientando que é 
possível fazer algumas coisas, sempre respeitando as limitações de cada um. 
Essas ações estão em consonância com as competências do assistente 
social previstas na Lei 8.662/93 de Regulamentação da Profissão, conforme 
o artigo 4°, onde se lê: “elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação, encaminhar providências e prestar orientação social a 
indivíduos, grupos e à população” (EL ABED, 2017). 
   

Portanto, o profissional faz parte do processo de educar e aprender onde estão 

incluídas as dimensões cognitivas, afetivas e sociais de cada aluno. Seja em escolas 

voltadas para alunos com necessidades especiais como mencionadas anteriormente, 

seja em núcleos específicos de atendimento nas unidades de saúde de cada 

município. Também existem projetos ligados a interação familiar do aluno deficiente 
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onde o foco são as famílias da criança e do adolescente com necessidade especial. 

Esses projetos voltados para a família visam mostrar que as crianças e adolescentes 

são dotados de sentimentos e emoções e que a sua deficiência ou dificuldade não 

precisa ser vista como um empecilho a interação social e sim como uma das suas 

múltiplas características.  

O assistente social se envolve nas visitas a essas famílias com o objetivo de 

atender as demandas das pessoas com deficiência e assim dar maior capacidade de 

empoderamento as suas famílias. É necessário que a família esteja envolvida como 

parte da rede de apoio e proteção social de maneira que garanta o direito de defesa 

da pessoa com deficiência. Portanto, o trabalho do assistente social também é 

referência no encaminhamento de famílias necessitadas aos benefícios de auxílio 

financeiro propostos pelo governo para que os direitos da criança e do adolescente 

com necessidades especiais também estejam garantidos.  

O processo de qualificação continuada do assistente social é fundamental para 

a sobrevivência do mesmo no mercado de trabalho. Quando o profissional estuda, 

debate temas, foca em livros e textos relacionados ao seu objetivo o foco não está 

apenas na teoria que se aprende durante a graduação, é necessário expandir para o 

cotidiano e fazer o profissional questionar as demandas institucionais e acompanhar 

o movimento das realidades sociais. Se isso não ocorre a profissão estará fadada ao 

fracasso e a uma reprodução mecânica de atividades tornando o serviço social uma 

burocracia e sem as mudanças necessárias e significativas para o cotidiano da 

população usuária.  

Portanto, o trabalho do assistente social não está apenas vinculado a obtenção 

do Benefício de Prestação Continuada que é garantido por lei. Esta é apenas uma das 

formas de inclusão. O trabalho do assistente social vai além quando busca promover 

ações “articuladas à promoção e à ampliação dos direitos sociais, incluindo o 

reconhecimento da cidadania desses sujeitos” (EL ABED, 2017). O profissional 

precisa apresentar um grande grau de comprometimento para ajudar a prover as 

necessidades da família de cada indivíduo e assim garantir os direitos básicos de 

dignidade onde os projetos que sejam criados e aplicados tenham como objetivo 

diminuir a vulnerabilidade social, diminuir as fragilidades nos vínculos afetivos e 

potencializar a construção de uma rede de apoio e inclusão social.   

Espera-se que o profissional de serviço social atue com base em pelo menos 

cinco visões: a democrática, a política, a competência teórica e técnica e a cidadania. 
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Para crianças portadoras de necessidades especiais a garantia da cidadania é uma 

das prioridades do assistente social nos seus atendimentos. É necessário fazer a 

criança e a família se sentirem incluídos e parte da sociedade sem discriminações e 

marginalizações, principalmente por parte do profissional já que este é responsável 

pela ampliação da democracia dentro e fora das instituições e estas devem ser 

transparentes, abertas e plurais a todos os atendimentos.  

A exclusão e a miséria são, muitas das vezes, características vividas 

constantemente pelas crianças e adolescentes com necessidades especiais e que são 

atendidas por um assistente social que visam o atendimento inclusivo. Devido a isso 

o profissional precisa ser ousado e saber demonstrar acolhimento e imparcialidade 

para avaliar os casos e eliminar processos preconceituosos, movimentos 

discriminatórios e combater as injustiças sociais. Com o objetivo de atender as 

demandas da realidade atual, é necessário buscar um rompimento com a burocracia 

e ir além das rotinas desenvolvidas pelas instituições que barram o pleno exercício 

profissional na perspectiva da justiça, da cidadania, do direito e da luta contra todas 

as formas de opressão, injustiça e discriminação (GUIMARÃES, 2005).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir, que ao longo desse trabalho, foi avaliado como se deu o 

desenvolvimento do processo educacional no Brasil e como foram necessárias 

medidas, ao longo dos anos, para inclusão de crianças e adolescentes com deficiência 

física ou mental. O caminho percorrido foi composto por pesquisas bibliográficas e 

estruturação dos capítulos ao longo do ano onde o foco principal da pesquisa esteve 

em definir o conceito de educação de maneira geral e também como ferramenta de 

inclusão social. Observa-se que atividades filantrópicas foram muito necessárias para 

a inclusão do aluno especial no ambiente educacional.  

No primeiro capítulo foi possível compreender os processos históricos da 

educação no Brasil. Observou-se que o foco na educação inclusiva começou a ganhar 

força nos anos 80 com a Constituição de 1988 mas também pode-se observar ao 

longo de todo o trabalho que desde de meados de 1870 o país procura criar 

instituições para inclusão e acolhimento de alunos com necessidades especiais. A 

problemática da exclusão também alcança a relação do público-privado enfatizando 

as medidas governamentais adotadas que buscam, também, apoio de instituições 

patrocinadoras para alunos com deficiência. A diferença dentro da própria estrutura 

de ensino afeta as classes sociais que lutam pela escola pública gratuita e de 

qualidade. 

Já no segundo capítulo, foi avaliado o processo de inclusão de crianças e 

adolescentes ao longo dos séculos e também as dificuldades desses alunos de se 

adaptarem a educação regular. Conclui-se que quando alunos especiais estão 

incluídos na educação básica e regular sem um atendimento necessário e que seja 

voltado para suas limitações que estes podem sofrer atrasos cognitivos em relação a 

suas relações sociais e familiares; o fato da escola precisar ser inclusiva e mostrar 

que apesar das dificuldades o aluno possui capacidade para se tornar independente 

em alguns aspectos é de extrema relevância para a inclusão do aluno e até mesmo 

da sua família, daí a importância do assistente social nesse processo.  

Por fim, conclui-se no terceiro capítulo, que o assistente social é sim um 

profissional intervencionista e propositivo na educação especial e inclusiva, pois o 

mesmo pode contribuir com assistência educacional e familiar para evitar a exclusão 

desses alunos e dos seus pais do convívio social. Enfrentar esse problema tem sido 

o grande desafio do sistema educacional como um todo pois é dever do Estado prover 
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e garantir a educação pública de qualidade garantindo também a permanência do 

aluno na escola e consequentemente faz parte de sua competência dotar o sistema 

de infraestrutura necessária para que seja assegurado e efetivado esse direito. 

 A contribuição do Assistente Social consiste em identificar os fatores sociais 

que mais afligem o campo educacional no atual contexto. O Estado busca cada vez 

mais a privatização dos seus serviços, a ter o seu trabalho afetado de maneira que a 

diminuição das políticas públicas restrinja sua eficiência em auxiliar crianças e 

adolescentes com deficiência. O cenário se torna cada vez mais burocrático e 

conservador afetando todas as questões sociais. 
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