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CONCEITOS

• “Temos clareza que a 
questão da inclusão 
social, ou seja, da 
distribuição de riqueza 
para as pessoas é 
elemento crucial de 
qualquer política 
econômica, de qualquer 
tempo. E isso também diz 
respeito à questão do 
meio ambiente” 
(Presidenta Dilma)
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CONCEITOS

• Inclusão social é um conjunto de meios e 
ações que combatem a exclusão aos 
benefícios da vida em sociedade, provocada 
pela falta de classe social, origem 
geográfica, educação, idade, existência 
de deficiência ou preconceitos raciais. 
(Wikipédia)
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CONCEITOS

• Inclusão Social é oferecer aos mais 
necessitados oportunidades de acesso a bens 
e serviços, dentro de um sistema que 
beneficie a todos e não apenas aos mais 
favorecidos no sistema meritocrático em que 
vivemos. (ONU)



CONCEITOS

• “A inclusão está ligada a todas as pessoas que não têm 
as mesmas oportunidades dentro da sociedade. Mas os 
excluídos socialmente são também os que não 
possuem condições financeiras dentro dos padrões 
impostos pela sociedade, além dos idosos, os negros e 
os portadores de deficiências físicas, como cadeirantes, 
deficientes visuais, auditivos e mentais. Existem as leis 
específicas para cada área, como a das cotas de vagas 
nas universidades, em relação aos negros, e as que 
tratam da inclusão de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho”. (Brasil 
Escolahttp://brasilesco.la/b342, )



CONCEITOS

• Inclusão social é um termo amplo, utilizado em 
contextos diferentes, em referência a questões 
sociais variadas. De modo geral, o termo é 
utilizado ao fazer referência à inserção de pessoas 
com algum tipo de deficiência às escolas de 
ensino regular e ao mercado de trabalho, ou 
ainda a pessoas consideradas excluídas, que não 
tem as mesmas oportunidades dentro da 
sociedade, por motivos como: condições sócio-
econômicas, gênero, raça, deficiências etc...

• (Thais Pascievitch)



INCLUSÃO SOCIAL E PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIAS?

• É importante ressaltar 
como o tema inclusão 
social está muito mais 
divulgado ligado às 
questões das pessoas 
com deficiências 
tornando-as participantes 
da vida social, econômica 
e política do país. E por 
quase 50 anos tem sido 
assim.
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PROPOSTA DE INCLUSÃO PARA 
ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIAS

• A proposta de inclusão social de alunos com 
necessidades especiais, no ensino regular, é hoje 
garantida pela legislação educacional brasileira. 
Contudo, a inclusão com garantia de direitos e 
qualidade de educação ainda é um sonho a ser 
alcançado, um caminho a ser construído, onde 
várias mudanças serão necessárias: estruturais, 
pedagógicas e sem duvida capacitação de 
professores no que se diz respeito a lidar com 
situações corriqueiras do dia a dia de sala de aula



INCLUSÃO E CONVIVÊNCIA A PARTIR 
DA DIVERSIDADE

• Compartilho do aspecto do conceito que 
consiste em tornar toda a sociedade um lugar 
viável para a convivência entre pessoas de 
todos os tipos e inteligências na realização de 
seus direitos, necessidades e potencialidades 
nos campos da educação, trabalho, lazer, 
saúde e organização.



IDENTIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS

• Fundamental entender que inclusão social se 
faz com políticas públicas através de decretos, 
leis.



POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

• 1. Constituição de 1988 (consultar o artigo 208)
• 2. Lei 7.853, de 1989, dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social
• 3. Estatuto da Criança e do adolescente, de 1990
• 4. Íntegra da Declaração de Salamanca, de 10 de junho de 1994, sobre princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educacionais especiais
• 5. Capítulo da LDB, de 1996, sobre a Educação Especial
• 6. Decreto nº. 3.298, de 1999, regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
• 7. A lei 10.172, de 2001, aprova o Plano Nacional de Educação que estabelece vinte e oito objetivos e metas para a 

educação das pessoas com necessidades educacionais especiais
• 8. Resolução número 2, de 11 de setembro de 2001 que institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica
• 9. Íntegra do Decreto no. 3.956, de outubro de 2001, que promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção da Guatemala)
• 10. Resolução do Conselho Nacional de Educação nº1/2002, define que as universidades devem prever em sua 

organização curricular formação dos professores voltada para a atenção à diversidade e que contemple 
conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais

• 11. A lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de
comunicação e expressão

• 12. Decreto No. 5.626/05 - Dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação 
de professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras

• 13. Decreto número 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o atendimento educacional 
especializado

• 14. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva
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POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO 
DA MULHER 

• Lei 11.340/06 - Maria da Penha – cria mecanismos para 
coibir e prevenir a violência doméstica

• Lei 11.634/07 – Parto e prenatal devem ocorrer no 
mesmo hospital do SUS

• Lei 11.770/08 – 180 dias de licença maternidade
• Lei 11.108/05 - Acompanhante durante o parto 
• Lei 11.664/08 - garante exames gratuitos de prevenção 

contra o câncer de mama e colo de útero à mulheres 
acima de 40 anos

• Lei 11.804/08 – pensão alimentícia durante a gestação
• Entre outras...





POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO 
DOS/AS NEGROS/AS

• Lei 12.288/2010 – institui o Estatuto da 
Igualdade Racial

• Lei 10.639/03 – obriga o ensino da História da 
África e da cultura afrobrasileiras nas escolas 
do país

• Lei 1390/51 – Afonso Arinos – proibia a 
discriminação racial no país

• Lei 7.437/1985 – Caó - determina igualdade 
racial e crime de intolerância religiosa





CAMINHOS EDUCACIONAIS

• Vamos elaborar isto?

-

-

-


