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Resumo 

A inclusão de todas as pessoas na escola é um desafio que requer a capacidade de dialogar, negociar 
e transitar por caminhos desconhecidos, assumindo uma busca por ressignificar os sentidos da 
educação, de modo a entender os processos de construção de políticas curriculares inclusivas 
voltadas para a pessoa com deficiência. Nesse sentido, delimitou-se como objeto de estudo o 
currículo e a inclusão de pessoas com deficiência intelectual em uma escola municipal de  Várzea 
Grande-MT. Optou-se por uma abordagem metodológica qualitativa a partir da Teoria do Discurso 
de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (2004). As narrativas apontaram que o currículo investigado é 
visto para além de grades, planos e disciplinas, porém a neutralidade política também é marcante no 
contexto investigado. Se pode evidenciar que o currículo que pretende incluir a pessoa com 
deficiência intelectual é um espaço discursivo cujos embates e articulações tendem a tensionar a 
escola que padroniza seus métodos pedagógicos e sua organização escolar voltada para as 
identidades hegemônicas da normalidade. 

Palavras-chave: Diferença. Identidade. Teoria do Discurso. 

 

Abstract 
The inclusion of everyone in the school is a challenge that requires the ability to dialogue, negotiate 
and transit through unknown paths, assuming a search for reframe the meanings of education in 
order to understand the processes of construction of inclusive curriculum policies aimed at disabled 
person. In this sense, it was delimited as object of study curriculum and inclusion of people with 
intellectual disabilities in a school in Varzea Grande-MT. I opted for a qualitative methodological 
approach from the discourse theory Ernesto Laclau and Chantal Mouffe  (2004). The narratives 
indicated that investigated the curriculum is seen beyond railings, plans and disciplines, but political 
neutrality is also striking in the context investigated. So that you can show that the curriculum you 
want to include intellectual disabled person is a discursive space whose struggles and joints tend to 
tense school that standardizes their teaching methods and school organization geared to their 
hegemonic identities of normality. 

Keywords: Difference. Identity. Discourse Theory.  
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INTRODUÇÃO 
A nova conjuntura social lançou à educação o desafio de estar-junto, assumindo uma 

procura por ressignificar os sentidos da educação. Esses anseios se pautam na busca por uma 
escola democrática e comprometida com a inclusão de todos os sujeitos. Múltiplas formas de 
articulação de demandas que trazem à tona a luta por direitos são aventadas, exigindo o 
atendimento de carências e reconhecimento de identidades (BURITY, 2010). Tal 
manifestação corrente reconhece a importância de todas as pessoas como seres humanos, 
independentemente de suas singularidades. É uma procura social por compreender “o caráter 
plural das sociedades ocidentais contemporâneas, essa condição inescapável do mundo atual, 
à qual se pode responder de diferentes formas, mas não se pode ignorar” (MOREIRA, 2002, 
p. 15). 

O objeto de estudo ora apresentado problematiza a política de currículo e a inclusão 
de pessoas com deficiência intelectual na escola a partir das narrativas de professores. Tais 
narrativas, tidas como instrumento de investigação educativa, nos permite acessar à 
autopercepção dos sujeitos, o olhar dos entrevistados sobre os alunos com deficiência 3, 
assim como as relações em que se conjugam aspectos dinâmicos que configuram redes de 
relações significantes e o rastro dos elementos que estes reconhecem como constituintes de 
sua identidade a partir da qual é possível compreender o currículo escolar. 

A compreensão do currículo por meios das narrativas enunciadas pelos sujeitos 
implica na combinação e apropriação de complexos elementos que mostram a construção de 
uma subjetividade nutrida pelas diferenças identitárias. Nesse sentido, investigar o currículo 
escolar a partir das narrativas dos sujeitos significa explorar os sentidos singulares 
produzidos, bem como a ressignificação estabelecida nas relações com o aluno com 
deficiência intelectual. Ao narrar tais relações, os sujeitos revelam os sentidos atribuídos a 
esses processos e suas práticas de apropriação. É justamente nessas práticas que são 
identificadas as noções que constituem o currículo enquanto campo discursivo. 

A partir de aproximações com a teoria laclauniana, propõe-se uma análise do 
currículo como discurso, da inclusão como prática articulatória e a identidade de pessoas com 
deficiência intelectual como elementos que se relacionam com outros mediante a diferença. 
Esta proposta de análise põe em jogo distintas lógicas de pensamento, posicionamento que 
nos proporciona ferramentas flexíveis e aberta para compreender o campo discursivo a partir 
das narrativas de tais sujeitos. 
 
O CONTEXTO DA PESQUISA 
 

O lócus da pesquisa compreende uma escola pertencente à rede municipal de Várzea 
Grande, município localizado no Estado de Mato Grosso, banhado pelo rio Cuiabá, que serve 
como fronteira política com o município do mesmo nome. Atualmente a cidade possui uma 
população estimada em 268.594 habitantes2. Sua rede de ensino conta com aproximadamente 
22.708 alunos na educação básica. 

A unidade escolar pesquisada oferece a modalidade de Educação Infantil e os anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Contempla em seu quadro de recursos humanos um total de 
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19 técnicos administrativos educacionais, 18 professores, 12 técnicos em desenvolvimento 
educacional especializado, 01 coordenadora pedagógica e 01 diretora. A escola atende 419 
alunos, sendo que 23 são classificados pela escola como alunos especiais e, destes, 20 alunos 
são classificados como deficientes intelectuais, nomeados nesta pesquisa como pessoas com 
deficiência intelectual. Quanto à infraestrutura, o espaço físico dispõe de 10 salas de aula e 
uma sala para Atendimento Educacional Especializado. O funcionamento se dá em dois 
turnos (matutino e vespertino). 

Segundo as entrevistas realizadas com as professoras, não foi a Secretaria Municipal 
de Educação que “implementou” um projeto de sala especial. Foi a escola que, a partir das 
articulações de seus sujeitos, buscou viabilizar espaços de aprendizagem e desenvolvimento 
aos alunos com deficiência intelectual com a criação de uma sala de primeira série somente 
com alunos com deficiência intelectual. A nova organização das políticas curriculares da 
escola foi negociada com a SMEC e uma sala especial foi criada no ano de 2001. De acordo 
com o Projeto Político Pedagógico (EMEB ANTÔNIO SALÚSTIO AREIAS, 2009, p. 16), 
“[...] no ano de 2001 iniciou-se o atendimento aos alunos Portadores de Necessidades 
Especiais”. 

Essa ação política realizada no contexto destacado pode ter sido influenciada pelas 
fortes demandas pelo fim das escolas especiais e a inclusão das pessoas com deficiência 
intelectual nas escolas. A Constituição Federal (BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (BRASIL, 1990), o Plano Decenal de Educação (1993), a Declaração de 
Salamanca (1994), a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) e a Política 
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 1999) são textos 
oficiais que assinalam para a inclusão das pessoas com deficiência intelectual nas escolas. 
Nessa concepção de inclusão, as escolas teriam currículos flexíveis e metodologias 
específicas, adequando a prática pedagógica aos ritmos de aprendizagem e habilidades em 
todos os níveis de ensino (MAZZOTTA, 2011; MAGALHÃES, 2002; PLETSCH, 2010; 
GLAT e PLETSCH, 2011). 

A sala especial inicialmente funcionou em um espaço improvisado, a partir de 2005, 
“[...] foram construídas mais três salas de aulas e uma delas destinada especificamente para 
o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais no Ensino Regular” 
(Projeto Político-Pedagógico, EMEB ANTÔNIO SALÚSTIO AREIAS, 2009, p. 14). Neste 
momento, a escola oferecia uma classe especial com uma turma no período matutino e outra 
no turno vespertino. As políticas de inclusão realizadas pela escola se localizam na 
indecibilidade, são tensões contingenciais, uma vez que não podem garantir que as 
reinterpretações promovam a efetividade de práticas inclusivas, contudo há que se evidenciar 
que as entrevistas indicam que a criação da sala especial foi pautada na responsabilidade dos 
sujeitos da escola. 

Os estudos apontaram que, a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas 
regulares recebeu influências das políticas de normalização e integração3, desenvolvidas de 
1994 a 1999, que pretendiam oferecer condições “normais” para as pessoas com deficiência 
intelectual. Sendo assim, para que esses sujeitos ingressassem na escola, era possibilitada 
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uma preparação prévia. As crianças que conseguissem acompanhar os conteúdos propostos 
como os colegas das salas comuns eram a elas integrados (PLETSCH, 2010). 

Isso destaca que, mesmo diante da vontade de incluir, a escola não questiona as 
estruturas fixas do currículo escolar. Essa inclusão não tensiona as tradições curriculares 
hegemônicas. Dessa forma, a escola continua a definir um parâmetro universal para a 
inclusão, a selecionar conhecimentos a partir de parâmetros nacionais, manter os rígidos 
tempos escolares, as mesmas práticas homogeneizadoras. 

A política proposta não possibilitou aos professores, alunos e comunidade escolar a 
busca por novos significados. No ano de 2008, a SMEC-VG determinou o fechamento da 
sala especial na escola pesquisada e a transferência de todos os alunos para salas regulares a 
partir do início do ano letivo de 2009. A resistência inexistiu nesse espaço, como também 
inexistiu a contestação por parte da maioria dos professores da escola, pois os mesmos 
compartilhavam da opinião de que estudar em salas comuns era um direito das pessoas com 
deficiência intelectual. 

Na reunião que estabeleceu o fechamento da sala especial, foi comunicado pelos 
representantes da SMEC que além dos dispositivos jurídicos-institucionais que estabeleciam 
a transferência das pessoas com deficiência intelectual para as salas regulares, aquela decisão 
sofreu influências da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (2008), que previa o atendimento educacional especializado em salas de recursos e 
centros especializados de referência para atender a escola. No ano de 2009, os alunos com 
até 14 anos foram incluídos em salas regulares e os alunos com mais de 14 anos foram 
encaminhados para Educação Profissional. 

Isso nos remete às análises sobre políticas inclusivas, nas quais inclusão não tem sido 
compreendida como um projeto finalístico e harmônico com ações reivindicativas alcançadas 
através da organização da sociedade civil, implicando em profundas transformações na vida 
das pessoas com deficiência. A inclusão de pessoas com deficiência intelectual no currículo 
é prática articulatória, marcada por antagonismos, que precisa ser continuamente recriada 
pelos sujeitos do currículo. São movimentos instituintes, parciais, precários e incompletos 
(MACEDO e ARAÚJO, 2009). 

Historicamente, sabemos que os acontecimentos negam qualquer linearidade e são 
desencadeados em diversas direções. O que se pretendeu até o momento, foi apresentar o 
contexto histórico do lócus da pesquisa, destacando-se as múltiplas influências na 
constituição do contexto escolar. 

Para a coleta de dados empíricos, optou-se por uma escola de anos iniciais porque a 
deficiência intelectual se acentua à medida que os saberes escolares vão se tornando mais 
complexos, caminhando para uma racionalidade única, para a aquisição do sistema de escrita 
alfabética, apropriação das operações aritméticas, podendo impor obliterações na construção 
de um currículo inclusivo. 

A pesquisadora realizou uma reunião com os sujeitos da escola a fim de explicitar os 
objetivos da pesquisa. Após a autorização da gestão escolar, juntamente com a participação 
do Conselho Consultivo e Deliberativo Escolar, os professores anuíram em participar da 
pesquisa e assentiram a divulgação dos dados.  
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Para a coleta de dados, utilizou-se inicialmente questionários, posteriormente aplicou-
se entrevistas para analisar os sentidos produzidos a partir dos dados fornecidos pelos 
questionários. Cabe informar que as entrevistas buscavam compreender os sentidos de alguns 
significantes informados pelos professores no questionário. A pesquisadora buscou 
compreender os sentidos em torno desses significantes. Realizou-se 32 sessões de entrevistas 
com aproximadamente 20 minutos cada sessão. As entrevistas eram realizadas quando os 
professores sentiam se a vontade para conversar sobre a pesquisa. Alguns professores 
utilizaram mais de uma sessão para fornecer os dados que foram coletados durante uma 
pesquisa de mestrado em 2012. 

Daqueles que aceitaram responder o questionário e fornecer a entrevista, somente dois 
professores optaram pelo anonimato, mas não escolheram pseudônimos para representá-los. 
Dessa forma, a pesquisadora escolheu nomes de cantoras brasileiras para ficticiamente 
nomear os sujeitos da pesquisa. O Quadro 2, a seguir, expõe o perfil dos professores cujos 
dados foram coletados mediante questionários.  
 
Quadro 1 – Perfil dos professores sujeitos da pesquisa 
 
Nome 
fictício  

Formação  Situação 
Funcional  

Especialização Tempo de 
Magistério  

Tempo de 
experiência 
com PDI 

Elis Regina  Pedagogia  efetiva Psicopedagogia 25 anos 2 anos  
Simone  Pedagogia  contratada Psicopedagogia 9 anos 4 anos  
Gal Costa  Pedagogia  permutada Gestão 16 anos 3 anos  
Adriana 
Calcanhoto  

Pedagogia  contratada  Psicopedagogia 
na Ed. Infantil e 
Especial 

32 anos  12 anos  

Fagner  Pedagogia  efetivo Gestão escolar 20 anos 5 anos  
Ana 
Carolina  

Pedagogia e 
Direito  

efetiva  Direito Penal e 
Psicopedagogia 

2 anos  2 anos  

Maria 
Bethânia  

Pedagogia  efetiva  O fazer 
pedagógico nas 
séries iniciais 

31 anos  8 anos  

Bruna Karla  Pedagogia  contratada Não possui 3 anos 3 anos  
Alcione  Letras  efetiva  Gestão Escolar 

e 
Psicopedagogia 

21 anos  10 anos  

Ivete 
Sangalo  

Pedagogia  efetiva  Gestão Escolar 20 anos  3 anos  

Maria Gadú  Pedagogia  contratada  Educação 
Infantil 

Um mês  Um mês  
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Mallu 
Magalhães  

Pedagogia  efetiva  Psicopedagogia 
e AEE 

23 anos  7 anos  

Aline 
Barros  

Pedagogia  contratada  Educação 
Especial com 
ênfase em AEE 

5 anos  5 anos  

Claudia 
Leite  

Pedagogia  contratada  Não possui  2 anos  Não 
informou 

Marisa 
Monte  

Pedagogia  contratada  Não possui  2 anos  Não 
informou 

Roberto 
Carlos  

Pedagogia  efetivo  Não possui  3 anos  2 anos  

Patricia 
Marx  

Pedagogia  contratada  Educação 
Infantil e 
Especial e 
Psicopedagogia 

12 anos  12 anos  

Daniela 
Mercury  

Pedagogia  efetiva  Inclusão Social 7 anos  2 anos  

Débora 
Blando  

Pedagogia  efetiva  Matemática e 
Ed. Infantil 
(cursando) 

15 anos  Não te  

Elab.: SILVA, G. E. G. da (2014) 
 
A pesquisa contou com a contribuição de 19 professores, sendo 17 participantes do 

sexo feminino e dois do sexo masculino, cujas idades variam entre 32 e 54 anos de idade. 
Tais professores têm entre um mês e 32 anos de atividade docente. Quanto ao tempo de 
prática docente com pessoas com deficiência intelectual, há uma variação entre 1 mês e 16 
anos. No que se refere à formação em nível superior, 18 sujeitos pesquisados são pedagogos 
e 01 formado em Letras. Em relação à pós-graduação, 15 professores apresentam cursos de 
pós-graduação lato sensu, sendo que 11 possuem especialização em áreas formativas que 
contemplam a Educação Especial. 

Após a coleta de dados, a pesquisadora denominou as noções conceituais como um 
ângulo de visibilidade teórica que permite uma análise clara e organizada dos dados 
coletados. Essas noções, à luz da teoria do discurso de Ernesto Laclau, apontam os sentidos 
sobre currículo no contexto escolar pesquisado. 
 
CURRÍCULO E INCLUSÃO: POSSÍVEIS ARTICULAÇÕES ENTRE IDENTIDADE E 
DIFERENÇA  
 

Há um grande número de pesquisas discutindo inclusão e currículo, entretanto, 
compreende-se que é imprescindível tensionar o sentido de currículo que exige da pessoa 
com deficiência intelectual uma mudança de sua identidade, quer seja, adaptando-a às marcas 
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homogêneas da escola, quer seja excluindo-a dos processos de aprendizagem no interior 
destas instituições. Nesta pesquisa, a discussão voltada para um currículo inclusivo 
empreende a noção de currículo como espaço-tempo de diferença e, portanto, como, práticas 
articulatórias que mobilizam vários sujeitos que se diferenciam nos processos de 
identificação e subjetivação. O espaço-tempo aglutina os discursos da ciência, da nação, do 
mercado, os "saberes comuns", as religiosidades e tantos outros, todos também híbridos em 
suas próprias constituições. É um processo que explicita as fronteiras desbalizadas entre as 
culturas do Eu e do Outro e tensiona as relações estáticas de poder (MACEDO, 2006). 

Nesta interrelação, o currículo é concebido como campo discursivo, relacional, 
político, cultural e social. É discursivo porque articula palavras, textos, objetos e ações 
imbricadas em relações de poder; é relacional porque somente se admite falar de um “Eu” na 
presença de um “Outro”; é político porque há disputas que tentam (des) estabilizar 
significados e competem para se tornar hegemônicos; é cultural porque é produzido por 
processos simbólicos de significação; e é social uma vez que é articulado por meio de códigos 
culturais coletivamente construídos e propagados na sociedade (RESENDE, 2009). 

Nessa perspectiva de inclusão, o currículo abarca um espaço-tempo que permite a 
diferença/diferenciação sem transformá-la em desigualdade. O que não corresponde a 
culturas diferentes que dividem o mesmo espaço, cuja tolerância permite o convívio pacífico 
e “respeitoso”. A diferença é concebida como processo de produção de sentido nas relações 
de diversas identidades que compõe o currículo. 

Na tessitura das identidades, os sujeitos podem conceber currículo como um elemento 
desprovido de relações de poder, cujas características estão associadas estritamente a 
conteúdos, metodologia, avaliação, planejamento e organização. Essa concepção de currículo 
produz identidades marcadas pela exclusão/inclusão, baliza fronteiras, classifica os sujeitos, 
concebe a diferença como um elemento depreciativo. Esta noção de currículo aniquila a 
diferença e exalta a homogeneidade. 

Para Silva (2011, p. 82), “Dividir e classificar significa, neste caso, também 
hierarquizar. Deter o privilégio de classificar significa também deter o privilégio de atribuir 
diferentes valores aos grupos assim classificados”. Esse olhar sobre o currículo como um 
elemento neutro, asséptico, presente nas políticas educacionais realizadas por instituições 
extensivas vinculadas à escola, tende a conceber a identidade da pessoa com deficiência 
intelectual como uma condição essencialmente biológica. 

Nessa perspectiva essencialista, a pessoa com deficiência intelectual tem sua 
potencialidade ligada à sua natureza biológica, é uma condição definitiva, cuja essência 
limitada é determinada por um núcleo físico que não permite avanços, já que este sujeito está 
naturalmente determinado. Tal concepção se aproxima de uma ideia tradicional de currículo 
“[...] em que é preciso diagnosticar e registrar, incluir e dominar, controlar e regular, 
hegemonizar e normalizar” (DORZIAT, 2010, p. 121). 

Quer seja pelas políticas educacionais, quer seja pelas políticas curriculares 
vivenciadas nas escolas, o currículo tradicional é pensado para atender ao aluno idealizado, 
cuja identidade é pautada em valores universais, fixos, estáveis e naturais. Tal modelo 
curricular limita as infinitas multiplicidades da identidade humana. 
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Em uma perspectiva inclusiva, o currículo é concebido como redes de significação 
imbricadas de relações de poder que se articulam em processos de hibridização cultural e 
pertencimentos identitários. Nesse sentido, o currículo se torna um processo de negociação 
cultural. 

Com a palavra negociação, tento chamar a atenção para a estrutura de 
interação que embasa os movimentos políticos que tentam articular 
elementos antagônicos e oposicionais sem a racionalidade redentora da 
superação dialética ou da transcendência (BHABHA, 2003, p. 52). 
 

A noção de currículo destacada possibilita compreender as necessidades educativas 
de pessoas com deficiência intelectual como um produto cultural forjado nas diversas 
relações sociais estabelecidas pelos sujeitos, em que seus limites e possibilidades não estão 
fundados nas suas condições biológicas. Esse currículo valoriza a diferença, pois reconhece 
que os processos identitários se produzem na diferenciação e identificação entre os vários 
sujeitos de tal campo discursivo. Para Mendonça (2009, p. 167), “[...] discursivo não é 
somente um jogo entre fala e escritura – centrado tão somente em aspectos linguísticos – mas 
um espaço constitutivo de práticas articulatórias e de sentidos sociais”. 

Considera-se, ainda, que o currículo inclusivo corrobora com um lugar desprovido de 
classificações e estigmas. “Os alunos não se reduzem a pessoas rotuladas por professores, ou 
por especialistas, que os condenam a categorizações e hierarquizações, impostas por aparatos 
psicológicos e pedagógicos” (MANTOAN, 2011, p. 11). Esse currículo é desafiador e propõe 
uma reinvenção da escola, das práticas pedagógicas e dos parâmetros de normalidade tão 
determinantes na tradição curricular. 

Esse currículo concebe a pessoa com deficiência intelectual em uma perspectiva 
cultural, na qual suas características identitárias estão engendradas em relações de poder, em 
que, deter a posição hegemônica oportuniza a universalização dos aspectos culturais de uma 
determinada identidade. A condição humana permite uma diversidade de características 
orgânicas, contudo, a seleção de quais características serão elencadas como universais é uma 
escolha de caráter cultural e provisório, ligada ao tempo e ao espaço ocupado pelos sujeitos. 

Esse é um ponto basilar para conceber o currículo inclusivo, pois esta noção 
apresentada permite a compreensão de que processos de diferenciação e identificação não 
implicam sujeição ou subordinação entre os grupos identitários. Deixa de ser aceitável que 
uma determinada identidade hegemônica imponha sua identidade universal em detrimento 
de toda sucumbência das identidades particulares. 

É a relação dessas identidades que produz significação a partir da existência do Outro, 
pois, se a particularidade se afirmar apenas como uma única identidade existente e presente 
naquele espaço, formula-se um apartheid, isto é, somente o aspecto cultural é enfatizado, 
enquanto as relações de poder são ignoradas, as particularidades do grupo minoritário são 
mantidas, mas este grupo não altera as relações de poder nem tensiona a hegemonia do grupo 
dominante (LACLAU, 2011). 

Há uma incomensurabilidade entre o universal e o particular, porém um não existe 
sem o outro. 
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Isso quer dizer que o universal é parte de minha identidade na medida em 
que sou penetrado por uma falta constitutiva, isto, é, na medida que minha 
identidade diferencial fracassou no processo de sua constituição. O 
universal surge a partir do particular não como um princípio subjacente a 
este e que o explica, mas como um horizonte incompleto, que sutura uma 
identidade específica deslocada (LACLAU, 2011, p. 57). 
 

Toda identidade universal já foi particular, é essa inconstância que permite a 
mobilidade das condições sociais e as transformações. No currículo inclusivo, conceber a 
relação entre a universalidade e a particularidade implica em manter a diferença, em sempre 
se referenciar ao Outro por meio de uma renegociação constante de sua presença. 

Tradicionalmente, compreendemos que para nos livrar das relações de opressão 
temos que aniquilar as universalidades, extinguindo-as, fazendo com que as particularidades 
puras dos grupos minoritários venham a se tornar universais. Esse pensamento mostra que os 
polos das relações entre opressores e oprimidos eram apenas invertidos, pois, se não há 
negociação entre as identidades conflitantes, o sistema de opressão será mantido. As relações 
entre as universalidades e particularidades são construídas a partir das demandas das 
identidades. “O universal não tem conteúdo concreto próprio (que enclausuraria em si 
mesmo), mas é o horizonte sempre móvel que resulta da exclusão de uma cadeia indefinida 
de demandas equivalentes” (LACLAU, 2011, p. 65). 

Assim, não existe o universal sem o particular e a recíproca também é verdadeira. 
Logo, essas afirmações identitárias podem se apresentar como resistência ou negação dos 
valores universalistas. A universalidade não carrega em si conteúdo hegemônico, tal 
conteúdo é constituído a partir de relações que ora se mantêm mediante as equivalências, ora 
se constituem por meio das diferenciações que tornam os valores particulares em valores 
universais. Essa disputa sobre a identidade universal é que mantém relações verdadeiramente 
democráticas, é a negação de um presente eterno, é um deslocamento constante. 

As relações de centralidade da identidade resultam de uma historicidade que atribui 
“normalidade” a determinadas identidades, tornando-as universais. Neste cenário, é 
perceptível que a identidade da pessoa com deficiência intelectual aparece no currículo em 
uma dimensão particular. Assim, cabe ao currículo inclusivo práticas de descentramento que 
não atribuam valores de normalidade a nenhuma identidade. 

O currículo, em uma perspectiva inclusiva, possibilita um espaço de alteridade e 
democracia. Esse espaço de múltiplos saberes não sugere adaptações curriculares, pois o 
currículo que estabelece adaptações para que a pessoa com deficiência intelectual alcance 
padrões universais desconsidera os valores particulares desses sujeitos, portanto há apenas 
coexistência dos diferentes grupos no mesmo espaço. Adaptar é adequar-se a algo existente, 
quando a pessoa com deficiência intelectual é adaptada a um currículo, nega-se sua 
identidade, pois o currículo já está construído em torno de uma identidade e as demais não 
têm com que contribuir. As diferenças são eliminadas em prol da adaptação. 
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As políticas de identidade contemporâneas - progressistas ou reacionárias - 
têm que ser confrontadas com um elemento complicador, que desestabiliza 
as pretensões essencialistas de posse de uma identidade definida prévia e 
naturalisticamente à entrada na cena social onde outras já se encontram. 
Assim é que a noção de identidade passa a ser substituída (ou 
suplementada) pela de identificação, que pressupõe um caráter inacabado, 
processual e habitado constitutivamente pela diferença (BURITY, 1997, p. 
05, grifo nosso). 
 

Assim, o currículo homogêneo que preceitua igualdade, pautada na escola moderna e 
nos seus saberes fechados, estruturados e fixos, pressupõe valores identitários universais. 
Esse currículo pressupõe, igualmente, saberes e estabelece limites e índices, não possibilita 
a visualização de possibilidades a partir da identidade da pessoa com deficiência intelectual. 
As práticas pedagógicas nesse currículo são sempre um meio para alcançar o conhecimento 
universal. Desse modo, se a pessoa com deficiência intelectual não alcança aquele padrão, 
logo é inferiorizada, pois seus conhecimentos particulares não têm lugar na esfera 
universalista das identidades hegemônicas. 

No que se refere especificamente à pessoa com deficiência intelectual, a 
universalidade identitária se pauta em uma “verdade biológica”, isto é, usa o forte argumento 
de que na utilização dos saberes eleitos pelas identidades hegemônicas, os mesmos só podem 
ser manipulados por pessoas com dada condição biológica. O que precisa ser evidenciado é 
que o conhecimento foi selecionado por um grupo que detém determinadas habilidades 
hegemonizadas como universais. Dessa forma, os sujeitos que não detêm tais habilidades são 
excluídos do currículo, cujos saberes universais hegemônicos resultam de uma seleção 
cultural proposta por determinados grupos. Cabe, portanto, questionar os conhecimentos 
universais ensinados nos currículos escolares e discutir qual é a eficiência desses mesmos 
conhecimentos para as pessoas com deficiência intelectual, principalmente quanto à 
potencialidade desses conhecimentos para o desenvolvimento de suas potencialidades. 

Essas problemáticas alocam certa fragilidade na construção do currículo. Tal 
fragilidade se reporta à desconsideração da identidade das pessoas com deficiência intelectual 
nas produções curriculares, já que os currículos são produzidos para sujeitos homogêneos, 
sem quaisquer diferenças entre si. Nesse sentido, democracia e igualdade de direitos 
permanecem em torno do oferecimento de condições para adaptar-se ao currículo proposto. 
A pessoa com deficiência intelectual está na escola, mas sua identidade não é relacionada 
com os outros grupos identitários, portanto, essa negociação identitária não se estabelece, a 
pessoa com deficiência intelectual vive um apartheid no próprio espaço escolar. 

Na perspectiva, não só de dividir o espaço, mas de estabelecer relações de 
identificação entre pessoa com deficiência intelectual e os vários grupos identitários no 
currículo, busca-se práticas de negociação impulsionadas pela necessidade comum de 
enfrentamento da condição de preconceito, discriminação e processos culturais 
homogeneizantes. Essas relações entre os grupos identitários no interior do currículo 
possibilitam a presença de um exterior constitutivo, um elemento presente em relações 
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identitárias “[...] que possibilita que demandas diferenciadas sejam ordenadas em torno de 
pontos nodais que passam a expressar um sentido comum entre elas” (PEREIRA, 2011, p. 
05). 

Então, o currículo se torna produto contingencial de práticas articulatórias, ou seja, 
de relações entre elementos discursivos, cujas identidades presentes naquele campo são 
modificadas a partir das diferenciações/identificações construídas. A presença relacional da 
pessoa com deficiência intelectual na escola oportuniza a construção de uma política 
curricular como prática articulatória na qual as identidades e as diferenças são produzidas de 
modos simbólicos e discursivos, imbricadas em relações de poder. Os deslocamentos 
constantes destas práticas articulatórias permitem a produção de sentidos que transformam 
as próprias dinâmicas discursivas. 

Assim, o currículo necessita desconstruir velhas formas, propor diferentes sentidos e 
assumir novos significados, refutando qualquer ideia de homogeneidade e essencialismo. 
Para Macedo (2006), isso significa compreender currículo como um sistema discursivo cuja 
negociação, diferenciação e identificação sejam elementos constitutivos desse sistema. A 
proposta de currículo como discurso visa evidenciar que “[...] o currículo tal como 
conhecemos atualmente não foi estabelecido, de uma vez por todas, em algum ponto do 
passado. Ele está em constante fluxo e transformação” (GOODSON, 1995, p. 07). Pois uma 
concepção de currículo fixa e pautada em padrões normalizadores não é capaz de incluir o 
aluno com deficiência intelectual, já que este currículo oblitera a diferença. 

As dinâmicas de produção de políticas curriculares inclusivas implicam reconhecer a 
diferença nos processos de negociação entre as pessoas com deficiência e os demais atores 
da arena curricular, visto que essas negociações são precedidas pelo processo de 
diferenciação. Para que tal processo se constitua, faz-se necessária a afirmação da diferença 
entre as pessoas com deficiência e as demais identidades presentes no currículo. Essas 
relações de negociação rejeitam a homogeneização das identidades, pois as particularidades 
dos sujeitos são mantidas. Há uma aglutinação de demandas que se associam em busca de 
projetos mais amplos, possibilitando cadeias de equivalência entre as demandas de vários 
grupos identitários. 

A dicotomização do currículo não abarca a diferença. Acreditar que seja possível um 
currículo para a pessoa com deficiência intelectual e um outro para os demais sujeitos é 
aniquilar as possibilidades de diferenciação e negociação que o currículo oportuniza. Do 
mesmo modo, adaptar o currículo pensado a partir de um determinado grupo para outro é 
mutilar as particularidades de tais sujeitos, obrigando-os a aceitar universalismos que não os 
constituem e não foram negociados. Dessa forma, nem o sujeito que teve sua particularidade 
dilacerada, nem aquele que teve sua universalidade imposta são capazes de se relacionar nos 
processos identificatórios. 

Em um primeiro momento, essa discussão parece abstrata e distante da realidade 
docente, mas é imprescindível para os educadores a compreensão de que as particularidades 
de pessoas com deficiência intelectual só podem ser assinaladas no contexto relacional. 
Assim, não cabe qualquer suposição de como proceder, não há prescrições, essas construções 
pedagógicas são oportunizadas no dia a dia. 
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A adaptação de conteúdos e programas é inócua se esta é universalizada, mesmo que 
a partir de particularidades de alguns sujeitos com deficiência intelectual. De acordo com 
esse ponto de vista, as práticas de diferenciação e identificação que contribuem para a 
formação de sujeitos de conhecimento podem ou não sofrer influências dos conteúdos 
didáticos a serem ensinados. 

Cabe ao currículo, e, portanto, aos atores que o constitui, a oportunização de processos 
de identificação entre as pessoas com deficiência intelectual e os demais grupos identitários. 
Esses processos de identificação pressupõem uma relação inacabada, processual e habitada 
constitutivamente pela diferença. Tais processos se desencadeiam quando os sujeitos 
direcionam, uns aos outros, conscientes ou não, suas expectativas de constituição de si, 
confirmando-as ou retificando-as. 

Para tanto, os processos de identificação se constituem a partir de relações que se “[...] 
dão na fronteira e na negociação e reinscrevem a identidade” (FRANGELLA, 2007, p. 04). 
Os sujeitos se constituem nas diferenças, mas as mesmas não são obrigatoriamente 
conscientes. Nesse sentido, cabe ressaltar que os processos de identificação dos sujeitos são 
sucessivos atos identificatórios subjetivos, sociais e contingenciais. Sendo assim, as 
identificações sempre serão uma constante histórica na constituição identitária dos sujeitos, 
por isso o sujeito nunca estará determinado, finalizado ou completo. A identificação é uma 
possibilidade indecidível que não dissolve a diferença, muito menos a subordina. 

Diante disso, em um currículo em que práticas identificatórias são possibilidades 
constantes, as mesmas se antagonizam com práticas pedagógicas que pretendem, sobretudo, 
definir padrões de normalidade e buscar elementos que adaptem os diferentes sujeitos a um 
padrão. Diferença é completude, é buscar no Outro o que completa o Eu; portanto, em uma 
perspectiva inclusiva de currículo, não cabe o sentimento de piedade para com as pessoas 
com deficiência intelectual; esse sentimento, não implica em diferença, implica em 
inferiorização. 

A exclusão das pessoas com deficiência intelectual é a consequência de conceber a 
diferença como inferiorização, pois há uma recusa ao convívio com o Outro. A diferença 
como oposição resulta “[...] em um discurso antagônico que ocorre entre um exterior 
constitutivo que ameaça a existência de um interior” (MENDONÇA, 2009, p. 161). Essas 
antagonizações identitárias provocam a polarização de relações entre os sujeitos, 
especialmente aqueles que detiverem mais poder e, diante disso, determinarão quem 
permanece em determinado espaço e quem deve se ausentar do mesmo. 

As forças antagonizantes entre estes sujeitos produzem a fixação provisória de 
significados que definem o currículo, a escola e as características dos sujeitos que desfrutarão 
desse espaço. Ao grupo excluído, caberá buscar, apartadamente, outros espaços, outro 
currículo, outra escola e se confinar exclusivamente com os sujeitos cujas características 
foram atribuídas como iguais. 

A tentativa de extirpar a diferença com o objetivo de elevar a pessoa com deficiência 
à categoria de igual é o que caracteriza a negação. Nesse caso, a diferença também é 
reconhecida pelos sujeitos, mas nesse caso, a diferença é sinônimo de desigualdade, logo, ser 
diferente é ser desigual, sendo assim temos que anular o que nos diferencia. A desigualdade 
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se estabiliza paradoxalmente no essencialismo da igualdade. A negação das diferenças opera 
pela descaracterização das diferenças, absolutizando-as, perdendo de vista os fluxos 
desiguais entre elas. Uma política de igualdade que nega as diferenças não inferiorizadoras 
é, de fato, uma política de desigualdade (SANTOS, 1999). 

Os slogans “diferente sim, diferença não”, “diferentes somos todos nós”, “ser 
diferente é normal”, são tentativas de demonstrar as características peculiares destes sujeitos, 
contudo, precisamos observar o que se pretende com cada expressão significante. O que 
buscamos são significantes que colocam a pessoa em condição de equidade e não de 
igualdade, pois não pretendemos anular as particularidades de cada sujeito, ao contrário, tais 
características precisam se tornar visíveis; é a partir delas que a criação de demandas se torna 
possível e, portanto, as pessoas com deficiência intelectual se colocam na disputa para 
transformar suas particularidades em universalismos. 

As diferenças existem e não podem ser anuladas, ao contrário, precisam ser 
reconhecidas. Quanto aos slogans, tentam alçar o aluno ao mundo da normalidade, buscam 
convencer os sujeitos do currículo de que é necessário existir uma relação de igualdade. Se a 
relação for de igualdade, Eu não reconheço o Outro, pois neste caso o Outro não existe.  

Para Boaventura Souza Santos (1999), 
 

[...] uma política de igualdade genuína é a que permite articulação 
horizontal entre identidades discrepantes e entre as diferenças em que elas 
assentam. Daí, o novo meta-direito intercultural que, em meu entender, 
deve presidir a uma articulação pós-colonial e multicultural das políticas de 
igualdade e de identidade: temos o direito a ser iguais sempre que a 
diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a 
igualdade nos descaracteriza (SANTOS, 1999, p. 313). 
 

Incluir, em tal arena política, significa a construção de uma proposta que valorize 
todos os aspectos identitários das pessoas com deficiência intelectual, em uma sociedade em 
que a presença do Outro me impede de ser Eu, pois sempre que existir um Outro sujeito em 
uma relação é impossível que Eu não se transforme. A presença relacional com o Outro não 
permite manter a minha identidade imutável. O foco desta proposta curricular está 
direcionado ao conviver social, convidando a sociedade a enxergar que cada sujeito tem no 
Outro a completude de sua própria identidade. 

O currículo que queremos é pautado em uma nova racionalidade que tem por base as 
capacidades totalizantes do ser humano como sujeito social. Busca, é claro, meios físicos e 
estruturais para o devido desenvolvimento sócio cognitivo desses sujeitos. Contudo, o foco 
do currículo inclusivo é na criança que é acolhida com suas multiplicidades e diferenças 
próprias da natureza humana. O currículo que queremos não preconiza o regular, o já 
existente, o normalizante, mas aceita a contribuição que cada sujeito tem a oferecer. 
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PRÁTICAS DE SIGNIFICAÇÃO E CURRÍCULO A PARTIR DOS SUJEITOS DA 
ESCOLA 
 

Destarte, para se compreender o processo de construção de uma política de currículo 
voltada para a inclusão de pessoa com deficiência intelectual, os desdobramentos desta 
pesquisa demandaram a compreensão de currículo na visão dos professores. Os dados foram 
coletados a partir de entrevistas. A entrevista trazia as seguintes indagações: A partir de seus 
conhecimentos pedagógicos, quais significados você atribui a currículo? Como você 
caracteriza o currículo que inclui a pessoa com deficiência intelectual? 

A análise dos dados coletados apontou que os significados relacionados ao currículo 
evidenciam posições que interpõem tensões e conflitos no contexto curricular. Os professores 
apresentam noções híbridas de currículo, ora tendem ao currículo tradicional, ora alternam 
com um currículo inclusivo. 

Quando questionados sobre a concepção de currículo, os professores demonstram 
significados que apontam o currículo como instrumento, ou seja, como artefato cultural que 
aglutina diversas características e funções. Apareceram falas que concebem currículo como 
conteúdo, plano de ensino, metodologia e avaliação, mas foi maior a incidência de 
concepções de currículo como ação, intencionalidade, atitude. Vejamos o que dizem acerca 
de como entendem currículo: 

 
Currículo é a vida da escola que é marcada e construída dentro de alguns 
critérios e pressupostos a partir da realidade vivida que está dinamizada no 
PPP da escola, ou seja, é toda intenção da escola que norteiam o fazer 
pedagógico (GAL). 
O currículo é um conjunto de ações, atitudes, escritas ou não; metodologias, 
avaliações etc. [...] (ELIS). 
O currículo é o projeto que determina os objetivos da educação escolar e 
propõe um plano de ação adequada para consecução de ditos objetivos. O 
currículo especifica o que, como, quando ensinar e o que e quando avaliar 
(BRUNA KARLA). 
Currículo é todo um planejamento escolar sobre os assuntos tratados e 
trabalhados em uma unidade escolar, onde venham a contribuir para a 
melhoria da educação e do processo ensino aprendizagem, tanto dentro 
quanto fora da sala de aula (MARIA BETÂNIA). 
Currículo é o todo, ou seja, são ações, documentos, conhecimentos formais 
e informais, é tudo que acontece envolvendo a instituição escolar [...] 
(MALLU). 
[...] currículo é uma palavra muito abrangente na qual podemos explicá-la 
de várias formas, pois é um norteador de todo o trabalho escolar (CLARA 
NUNES). 
 

Intencionalidade foi um dos significantes aprofundados nas entrevistas e desvelou-se 
que esse significante estava associado ao planejamento que o professor faz, pois os conteúdos 
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e as atividades não são oferecidos aleatoriamente aos educandos. Essas ações pedagógicas 
têm uma intenção, um objetivo. Não houve associação entre intencionalidade e política, isto 
é, a ideia de um currículo caracterizado por uma postura compromissada com intenções/ 
interesses políticos. Assim, as ideias propostas pelos sujeitos pesquisados não mencionavam 
poder como elemento do currículo; essas ausências admitem uma compreensão de currículo 
como um artefato desprovido de relações de poder. 

Adaptação é um significante constante nas falas dos sujeitos. 
 

O currículo para a pessoa com deficiência intelectual é o mesmo para os 
ditos “normais”, mas é necessário fazer as adaptações de acordo com a 
necessidade de cada aluno, as diferenças e o tempo de aprendizagem de 
cada um (ADRIANA). 
 

A fala exposta evidencia o caráter híbrido e conflituoso do currículo inclusivo, o 
sujeito concebe que o currículo é o mesmo para os vários sujeitos identitários na escola, isso 
demonstra a multiplicidade de sujeitos no currículo, todavia, logo em seguida, o sujeito 
entrevistado demarca a fronteira e assinala quem é o Eu e o Outro, interpreta-se que o 
currículo é produzido tendo os “normais” como centro e sendo adaptado para os Outros. 

A entrevistada, assim como outros, traz a diferença como significante em sua fala. As 
entrevistas permitiram a compreensão do sentido de diferença como características físicas, 
biológicas e naturais que as pessoas com deficiência intelectual carregam. Essas 
características os diferem frente as demais identidades existentes no contexto escolar. Isto é, 
a diferença não se dá no processo de diferenciação cultural, mas é uma característica 
biológica. 

A análise dos dados coletados permitiu uma compreensão de que os sujeitos 
concebem currículo para além de grades, planos e disciplinas, contudo, esse currículo aparece 
como um espaço neutro, livre de relações de poder e hegemonia, cuja cultura deve ser 
ensinada e não enunciada. O currículo aparece como um híbrido, mas que negligencia as 
negociações dos sujeitos a partir do reconhecimento da diferença. 
As noções de currículo dos professores apresentam características críticas quando dizem que 
“[...] o currículo é norteado pelo projeto político-pedagógico, e este por sua vez, é construído 
coletivamente”. O currículo é um espaço socializador. O currículo é flexível. Essas 
considerações evidenciam, por meio das entrevistas, que o currículo é concebido também 
como espaço e que este, por sua vez, é democrático, inacabado, heterogêneo, permeado por 
identidades que se diferenciam. 

As negociações entre as identidades existentes no currículo não implicariam em 
modificações identitárias nas pessoas com deficiência intelectual porque sua identidade é 
definida, estável e determinada. Assim como os outros sujeitos identitários não reconhecem 
a presença da identidade desses sujeitos e não estabelecem identificação, mantendo suas 
identidades universalistas sem qualquer tensão instituída pelas particularidades identitárias 
das pessoas com deficiência intelectual. 



CURRÍCULO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL [...] 
 

 
829 

O currículo escolar, assim como a prática pedagógica, são construções híbridas. Não 
há um currículo essencialmente inclusivo ou de todo excludente, “[...] a mescla e 
contaminação são bases das identidades, e não como na versão dominante das políticas do 
reconhecimento, da pureza e da homogeneidade” (DUSSEL, 2010, p. 66). Nesse sentido, a 
partir dos dados pode-se afirmar que no espaço empírico pesquisado se encontram respostas 
que compreendem inclusão para além da concessão de espaço para o Outro. 

Com o decurso da pesquisa, pode-se dizer que a política de currículo que visa incluir 
a pessoa com deficiência intelectual propõe e possibilita conhecimentos que não se limitam 
a matrizes curriculares, listagem de conteúdos programáticos, livros didáticos, notas, provas, 
índices, tempos rígidos (bimestrais, hora-aula, semanais), entre outros componentes que 
restringem a aprendizagem a esquemas oclusos e homogeneizantes. 

Nesse processo, a pessoa com deficiência intelectual tensiona, a partir de sua 
identidade particular, os valores universais das identidades hegemônicas. Todavia, essas 
questões de disputas discursivas não aparecem nas narrativas sobre políticas curriculares. 
Essa “inocência” em conceber o currículo como espaço cujas relações de poder não existem 
ou não são tensionadas, acaba por manter os binarismos entre Eu/Outro, normal/anormal, 
inclusão/exclusão tão presentes nas discussões sobre as pessoas com deficiência. Essas 
práticas aniquilam as diferenças e mantêm as pessoas com deficiência intelectual exclusas, 
mesmo quando matriculadas nas instituições educativas. 

 
CONSIDERAÇÕES CONTINGENCIAIS 

 
Há um acordo coletivo no que concerne à inclusão das pessoas com deficiência 

intelectual em espaços educativos constituídos por grupos identitários diferentes. Contudo, 
as explicações se dão em torno da dignidade da pessoa humana e da igualdade de direitos. 
Esses postulados demonstram elementos genéricos que nos unem pela condição humana, mas 
não explicitam as relações de poder existentes entre os vários sujeitos que compartilham estes 
espaços sociais. 

As pessoas com deficiência intelectual precisam adentrar em todos os espaços sociais 
porque sua identidade tensiona as demais e constrói novas identidades a partir das relações 
estabelecidas. A presença destes sujeitos na escola possibilita a existência de múltiplos 
processos de identificação entre as diversas identidades, desde que o currículo seja articulado 
para propiciar essas relações identificatórias. “Não chegaremos a respostas definitivas, mas 
talvez consigamos desestabilizar e renovar o modo como temos reagido aos desafios que nos 
têm perseguido” (MOREIRA, 2002, p. 35). 

Esta pesquisa possibilitou uma discussão sobre os aspectos relacionais da diferença 
no currículo. De forma que se pode evidenciar a riqueza que se revela no jogo das 
identidades, cuja diferença se destaca como constitutiva do sujeito. Esses atos relacionais 
identitários constituídos pela diferenciação, negociação e identificação, não se dão de forma 
fragmentada ou que se delimite exatamente onde começa e onde termina cada ato. Eles 
também não se submetem a qualquer ordem ou regra, são relações híbridas que emergem 
com a diferença entre os sujeitos que se interrelacionam. 
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A aceitação provisória de uma noção de currículo como discurso ressaltou as 
contingências, diferenciações, negociações e identificações nas disputas políticas que se dão 
nesse campo discursivo. Essa compreensão de um currículo que enfatiza a multiplicidade de 
interpretação, sentidos rejeitam irrogar aos sujeitos do currículo qualquer condição 
essencialista. Tal forma de conceber o currículo permite a desestabilização e desconstrução 
dos espaços tidos como definitivos, pois todos os lugares são espaços precários e 
contingenciais que também se constroem na différance. 

Nas relações diferenciais entre os sujeitos do currículo, pode-se perceber que as 
palavras não têm definições fixas e estão engendradas em um processo constante de 
enunciação de sentidos, hegemonização de significados e múltiplas relações de força. Ao 
longo da pesquisa, buscou-se refletir sobre as implicações da diferença nas práticas 
curriculares de inclusão. Para o currículo incluir, de fato, pessoas com deficiência, precisa 
superar desafios e trilhar um longo percurso que não tem mapas que indiquem os caminhos 
a serem percorridos. Dessa forma, as práticas curriculares de inclusão voltadas para as 
pessoas com deficiência necessitam enfrentar a obliteração da diferença e reconhecer a 
pluralidade de identidades existentes nos contextos escolares. 

Contudo, estas sugestões serão somente um emaranhado de letras se não forem 
corporificadas na arena curricular e personificadas pelos sujeitos do currículo. Conclusões 
sobre currículo são sempre contingenciais e precárias, tendo em vista o sentido incompleto 
desse elemento do campo discursivo, contudo, a construção de propostas que visem um 
currículo inclusivo precisa atentar aos discursos que extinguem as diferenças e reforçam 
estereótipos, mas isso é uma prática conduzida por sujeitos no campo discursivo, pois não há 
prescrições ou certezas quando se trata de currículos e identidades. 
 
Notas: 
 
 1 Assim, pode-se dizer que a deficiência intelectual é uma característica humana que pode apresentar 
multiplicidades no transcurso do desenvolvimento intelectual humano, manifestada antes de 18 anos de idade, 
e que tal característica se manifesta em diferentes contextos da atuação humana (SILVA, 2016) 
2 Estimativa segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  Dados disponíveis em:< 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=510840&search=mato-grosso|varzea-
grande|infograficos:-informacoes-completas> Acesso em: 29 de setembro de 2015. 
3 As políticas de integração surgiram nos anos de 1960 em países do norte Europeu. São políticas desenvolvidas 
a partir dos tensionamentos à segregação das pessoas com deficiência. No Brasil, desde dos anos de 1970, a 
pessoa com deficiência só era aceita nos espaços educativos sob a condição de se adaptar ao padrão escolar com 
suas características pré-definidas, exigia-se que os alunos com deficiência fossem escolarizados em um 
ambiente normalizador. Adotava-se uma forma condicional de inserção em que dependia do aluno e do nível 
de sua capacidade de adaptação às opções do sistema escolar. Embora houvesse tensionamentos e contestações, 
essas políticas foram hegemônicas até o início dos anos 2000. A Política Nacional da Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva trouxe um novo paradigma baseado na inclusão da pessoa com deficiência 
e na valorização da diferença (PAN, 2008). 
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