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RESUMO   

A presente dissertação tem como tema as políticas públicas de atendimento escolar a 

pessoas com necessidades educacionais especiais implementadas no Brasil e na Argentina na 

década de 1990, mediante a análise de documentos nacionais e internacionais e das legislações 

internas de cada país. Observa-se nesses países uma tensão entre a ampliação dos direitos de 

cidadania em um contexto de retração da ação direta do Estado com relação à prestação de 

serviços públicos. Os discursos oficiais em ambos os países privilegiam o atendimento na rede 

regular de ensino das pessoas com necessidades especiais, em consonância com a tendência 

mundial proposta pela UNESCO. Apesar disso, ainda não foram geradas as condições adequadas 

para esse atendimento, fato que pode ser comprovado através da análise das políticas e práticas de 

formação e capacitação de professores estudadas no presente trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Políticas educacionais; Inclusão; Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais; Argentina; Brasil.  



ABSTRACT  

The subject of the present work is the public policy of educational services to handicapped 

people implemented in Brazil and Argentina in the 90’s through the analysis of national and 

international documents and the legislation of each country. We can observe in these countries a 

tension between the expansion of the citizenship rights in a context of contraction of the supply 

of public services by the State. The official discourse in both countries favoured the service of the 

handicapped in the regular school system, in harmony with the international tendency suggested 

by the UNESCO. However, the suitable conditions to provide this service have not been 

generated yet. This fact can be proved by the analysis of the policies and practices of teachers 

initial training and professional development studied in the present work.  
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RESUMEN  

La presente disertación tiene como tema las políticas públicas de atención escolar a 

personas con necesidades educativas especiales implementadas en Brasil y en Argentina en la 

década de 1990, mediante el análisis de documentos nacionales e internacionales y de las 

legislaciones internas de cada país. Se observa en estos países una tensión entre la ampliación de 

los derechos de ciudadanía en un contexto de retracción de la acción directa del Estado en 

relación a la prestación de servicios públicos. Los discursos oficiales en ambos países priorizan la 

atención de las personas con necesidades especiales dentro del régimen de escolaridad común, en 

consonancia con la tendencia mundial propuesta por UNESCO. Sin embargo, aún  no fueron 

generadas las condiciones adecuadas para esa atención, hecho que puede ser comprobado a través 

del análisis de las políticas y prácticas de formación y capacitación de profesores estudiadas en el 

presente trabajo.  
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