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Resumo:  

 
O presente trabalho tem como proposta discutir ações afirmativas do Estado Brasileiro na 

educação, especialmente em relação à inclusão das pessoas com deficiência no ensino 

superior. A deficiência é aqui apresentada apenas como uma característica a mais da 

diversidade humana e não como um fator de exclusão. Neste sentido, recorremos a uma 

abordagem histórica a fim de compreender melhor como se chegou a tal concepção de 

deficiência, uma vez que o tema da diversidade é relativamente recente no que se refere às 

políticas públicas. A partir do quadro histórico é possível compreendermos melhor o 

contexto em que tais políticas foram geradas, transmutadas e os desafios presentes, 

permitindo também uma discussão mais bem situada acerca do problema da inclusão das 

diversidades em processos de políticas públicas. No plano analítico tecemos um paralelo 

com a "história do pensamento" das políticas públicas, partindo das abordagens positivistas 

que dominaram a ciência das políticas públicas a partir da década de 1950 (LASWELL, 

2008; CAPELA (2015); FARAH (2016); SECCHI (2016)), até chegarmos às abordagens 

pós-positivistas mais recentes (FISCHER, 2016; BOULLOSA, 2013). Tal paralelo 

evidencia a emergência da diversidade enquanto questão atinente aos problemas públicos 

e justifica a necessidade de abordagens que privilegiam a interação e a participação social 

como formas de inclusão.  
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1. INTRODUÇÃO  

 
O acesso à educação de qualidade é umas das propostas dos vários setores do poder público, 

que tentam atender as demandas que inúmeros atores da sociedade sempre expõem. Entre todas, 

uma ainda caminha para um cenário de equidade para além de discursos acadêmicos, que é a 

Educação Inclusiva. Essa mesma educação ainda é alvo de constantes diagnósticos de instituições 

nacionais e internacionais. 

Alguns dados divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que 54% 

das pessoas com deficiência são alfabetizadas, enquanto,  em comparação, 77% das pessoas sem 

deficiência são alfabetizadas (ONU, 2019). Ainda é necessário analisar instituições educacionais, 

que em outro relatório publicado (ONU, 2019) mostra que 52% das escolas não são acessíveis 

para cadeiras de rodas e, mesmo com diretrizes de acessibilidade acordadas e divulgadas pela 

ONU, apenas 64% dos países das Américas têm as seguido. 

Com tantas mudanças ocorridas em um período histórico considerável em relação às 

legislações e propostas de políticas educacionais, surgem dúvidas sobre como se é possível 

analisar as mudanças legais ocorridas no cenário educacional brasileiro, desde leis que sustentam 

o direito a tecnologias assistivas e outras medidas jurídicas que modelam o sistema educacional 

de modo que sejam consideradas e asseguradas as condições de desenvolvimento pleno dos alunos 

de instituições públicas e privadas de ensino. 

Esse mesmo cenário legal ocorre em paralelo a mudanças nos modelos de análise científica 

de dados sociais que se distinguem entre abordagens positivista/neopositivista e pós-positivista.  

Neste sentido, as pesquisas científicas são dadas em dois cenários: um que toma o direcionamento 

das políticas públicas unicamente como resolução de problemas; e outra na qual os pesquisadores 

entendem que o desenvolvimento de políticas envolve análise de dados qualitativos, quantitativos 

e fatores sociais que irão dar sustento às teses ancoradas em argumentos sociais além de técnicos. 

Assim as discussões incluirão elementos que inevitavelmente mudam diante do contexto e diante 

do método discursivo envolvido na modelagem científica. 

O presente trabalho tem como objetivo discutir ações afirmativas do Estado Brasileiro na 

educação, especialmente em relação à inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior à 

luz do desenvolvimento histórico e destas perspectivas analíticas antagônicas. A deficiência é 

aqui apresentada não como um fator de exclusão, mas apenas como uma característica a mais da 

diversidade humana. Neste sentido, recorremos a uma abordagem histórica a fim de compreender 

melhor como se chegou a tal concepção de deficiência, uma vez que o tema da diversidade é 

relativamente recente no que se refere às políticas públicas. A partir do quadro histórico é possível 

compreendermos melhor o contexto em que tais políticas foram geradas, transmutadas e os 
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desafios presentes, permitindo também uma discussão mais bem situada acerca do problema da 

inclusão das diversidades em processos de políticas públicas. 

A fim de promover esta discussão, o presente trabalho está dividido em mais três partes além 

desta introdução: na segunda parte traçamos o histórico das políticas de inclusão no Brasil, com 

destaque para Constituição Federal Brasileira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional até chegarmos à Lei Brasileira de Inclusão que 

após a Declaração de Incheon, o Brasil institui a Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, a qual 

regulamenta o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Este foi mais um dos marcos regulatórios que 

asseguraram e promoveram o exercício de direitos e liberdades fundamentais à pessoa com 

deficiência, de modo a garantir a inclusão social e a cidadania. Assim, políticas educacionais 

foram desenvolvidas para a inserção de pessoas com deficiência, uma vez que a educação é 

garantia fundamental de todos, independentemente da idade, do sexo, da cor ou da raça.  

Na sequência, discutimos a evolução do pensamento sobre as políticas públicas em duas 

vertentes: uma positivista ou neopositivista que adota como principais instrumentos de pesquisas 

o padrão do racionalismo utilitarista e os métodos quantitativos; e outra pós-positivista, que adota 

as abordagens argumentativas e prioriza os métodos qualitativos de base interpretativa e social-

construtivista. O pós-positivismo, como proposta de superação do positivismo e do 

neopositivismo, concentrando-se em vocabulários e conceitos que serão utilizados para 

representá-los e conhecê-los socialmente. O propósito é compreender a interação dos elementos 

cognitivos até formar, por meio do discurso, o que se tornará conhecimento. Nesta perspectiva, a 

essência analítica recai sobre as categorias por meio das quais são notados fenômenos políticos e 

sociais; a noção de um objeto ou de um fato social surge de uma interação discursiva ou no 

conflito dialético de compreensões concorrentes.  

Para pós-positivistas, as informações empíricas de uma consonância neopositivista são 

convertidas em conhecimento mediante a interação interpretativa com outras óticas. Apenas a 

partir da análise dos dados por cenários conflitantes, as suposições que dão sentido podem ser 

concebidas. Para os pensadores pós-positivistas, as discussões basilares na política fortuitamente 

não são sobre os dados em si, mas sobre as suposições subjacentes que os constituem.  

Embora a vertente argumentativa ou pós-positivista tenha surgido em contraponto ao longo 

domínio da vertente racionalista de viés positivista no campo das Políticas Públicas, há uma 

tendência, a partir dos anos 2000, de convergência entre essas duas vertentes, no sentido de se 

afirmarem como metodologias complementares e não concorrentes, posição esta, defendida por 

Secchi (2016) quando afirma que tais análises não se excluem, mas traduzem perspectivas 

diferentes em termos teóricos e práticos do que seja a política pública.  
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Percebe-se, portanto, um debate epistemológico entre positivistas e pós-positivistas, uma 

dicotomia entre fato e valor, que se atualiza em diferentes campos da ciência, por ser uma 

discussão epistemológica de base. No que concerne aos estudos e às políticas sobre a inclusão de 

pessoas com deficiência o emprego destas perspectivas não é diferente. 

Por fim, infere-se que os avanços em ações nas políticas, vêm alterando constantemente o 

cenário histórico de precariedade das políticas de inclusão em direção a um caminho de maior 

equidade de direitos. A pesquisa demonstra que a institucionalização da responsabilidade do 

Estado no desenvolvimento educacional do país refletiu o desejo da comunidade educativa de 

ampliar o acesso à educação pública, a partir de uma gestão democrática, da socialização das 

decisões que objetivam consolidar o exercício da cidadania, de práticas participativas com 

descentralização do poder. Assim, a capacidade de estabelecimento de conexões discursivas, 

como a criação de equivalências entre elementos díspares, assim como incorporar novos 

elementos, trazem uma multiplicidade de decisões interpretativas, sejam elas sociais ou técnicas, 

para o cerne do avanço da equidade de direitos para pessoas com deficiência, a partir de uma 

abordagem participativa do processo das políticas públicas. 

Os métodos empregados baseiam-se em análise documental para a confecção do quadro 

histórico dos marcos das políticas de inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior; e 

pesquisa bibliográfica para a revisão de literatura das principais teorias de políticas públicas; além 

da observação participante da autora. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO BRASIL  

 

No Brasil, na década de 50, a criação das APAES e a da Fundação Pestalozzi como 

iniciativas não governamentais consolidaram o movimento que reivindicava os direitos das 

pessoas com deficiência e que, posteriormente, provocou mudanças nos critérios de categorização 

das referidas pessoas (MAIOR, 2017). A partir de então, cresceu o movimento político e em 1975, 

com a Declaração dos Direitos das Pessoas com Portadoras de Deficiência, aprovada pela ONU, 

garantiu-se considerações específicas no planejamento econômico-social, como também o direito 

de respeito por sua dignidade humana, seja qual fosse a origem, a natureza e até mesmo gravidade 

de sua situação/limitação, onde todo o estigma ligado às pessoas com deficiência cedeu lugar para 

ao progresso dessa população (PAIVA; BENDASSOLLI, 2017). 

 Na década de 80, a constituinte se torna um dos principais marcos de conquistas, 

caracterizado pelo momento em que não era mais permitido separar o direito à cidadania, 

representada pela introdução da pessoa com deficiência ao contexto democrático, estabelecendo 

em um de seus artigos o princípio da isonomia. Ainda na Constituição Federal de 88, o direito à 
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educação para todos é assegurado, sendo este um dever do Estado e da família, acrescido ainda, 

da colaboração da sociedade, caracterizando um marco fundamental para as políticas de inclusão 

para as pessoas com deficiência no Brasil. 

 Assim, políticas educacionais foram desenvolvidas para a inserção de pessoas com 

deficiência, uma vez que a educação é garantia fundamental de todos, independentemente da 

idade, do sexo, da cor ou da raça. Nessa perspectiva, pode-se citar a Declaração de Jomtien, 

resultante da Conferência Mundial de Educação para Todos,  como marco fundamental para a 

políticas educacionais de inclusão. A Declaração reconhece a educação como um bem público, 

do qual o financiamento não provém exclusivamente de recursos do Estado, mas necessita do 

envolvimento e fornecimento de recursos humanos e econômicos de diversos setores da sociedade 

(CONFERÊNCIA DE JOMTIEN, 1990). 

Após a referida Conferência, surgiram as regras gerais sobre a igualdade de oportunidades 

para pessoas com deficiência, visando assegurar que todas as pessoas possam gozar dos mesmos 

direitos e estejam submetidas aos mesmos deveres dos demais cidadãos (ONU, 1993).  

Em julho de 1994, a UNESCO realizou a Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, em Salamanca, resultando na Declaração de 

Salamanca que estabelece princípios, políticas e práticas na Educação Especial. Com a 

Declaração de Salamanca (1994), a educação inclusiva possibilita e corrobora a proposta de 

educação para todos e oculta a ideia de que alunos com necessidades educacionais especiais 

tenham que frequentar o ambiente escolar distinto, evitando assim, discrimicação e exclusão 

escolar (ONU, 1994; BREITENBACH; HONNEF; COSTAS, 2016). 

Na conjuntura nacional, em 1996, é sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), em que o Estado salienta a importância da educação no processo de formação 

do indivíduo, bem como a influência desta no desenvolvimento familiar, no convívio social, no 

trabalho, nos centros de ensino e pesquisa, nas manifestações culturais, nas organizações da 

sociedade civil e nos movimentos sociais (BRZEZINSKI, 2010).  

A partir da LDB, houve uma ampliação significativa no número de matrículas e no acesso 

de pessoas com deficiência à educação básica no país e outras leis e planos educacionais foram 

implementados a fim de garantir o acesso e permanência da pessoa com deficiência.  

Em 2008, é promulgada a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, constituindo o primeiro marco regulatório que visa a garantir a matrícula de 

pessoas com deficiência em escolas comuns no Brasil. Esta política promove uma inflexão na 

atuação quanto à educação especial nos sistemas de ensino do país, pois rompe com o caráter de 

substituição à educação regular e a situa como parte integrante, de caráter complementar, nos 

projetos pedagógicos escolares (BRASIL, 2008). 
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Em 2015 é realizado o Fórum Mundial da Educação com a organização da UNESCO, 

onde foi aprovada a Declaração de Incheon, que dentre seus objetivos estava o de assegurar uma 

educação inclusiva, igualitária e de qualidade de modo a garantir uma aprendizagem por toda vida 

(UNESCO, 2015). Após a Declaração de Incheon, o Brasil institui a Lei nº 13.146 de 6 de julho 

de 2015, a chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Essa lei, que 

regulamentou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi mais um dos marcos regulatórios que 

asseguraram e promoveram o exercício de direitos e liberdades fundamentais à pessoa com 

deficiência, de modo a garantir a inclusão social e a cidadania (BRASIL, 2015). 

No âmbito do ensino universitário, tais resoluções também produziram seus efeitos e 

foram instituídas novas normativas que visam à inclusão de pessoas com deficiência no ensino 

superior. No período de 2009 a 2017 o número de matriculados em instituições de ensino superior 

no Brasil, aumentou de 20.530 para 38.272, tal como verificado pelo censo da educação superior 

(OLIVEIRA, 2012). Este acréscimo também pode ser explicado pelas políticas de incentivo para 

acesso ao ensino superior, entre as quais se destaca a Lei de Cotas, que dispõe sobre ingresso nas 

universidades federais e instituições federais de ensino técnico de nível médio. Em 2016 a Lei 

12.711 é alterada e insere dispositivos que dão garantias ao acesso a cursos técnicos e superior às 

pessoas com deficiência e fica disposto que a Lei de Cotas, agora Lei Nº 13.409, inclui a reserva 

de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos do nível médio e superior das 

instituições federais de ensino (BRASIL, 2018).  

A partir do direcionamento legal das instituições que garantiram o acesso, a questão a ser 

enfrentada refere-se à inclusão. Neste sentido, se tem a adoção de medidas que visam integrar o 

aluno de maneira a garantir um processo de aprendizagem que adequa o sistema de ensino a um 

modelo de práticas pedagógicas inclusivas.  

A partir da LDB, em 2001 o Estado brasileiro promulgou o Plano Nacional de Educação, 

que determina metas e objetivos a serem adotadas pelas instituições de ensino públicas do país 

que a cada dez anos é renovado. Quanto às metas relacionadas ao ensino superior, podemos citar 

a 12ª meta que propõe a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior de 50% e a taxa 

líquida para 35% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e expansão 

para, pelo, menos, 40% das novas matrículas, no segmento público (BRASIL, 2001, 2014). 

Ainda nos anos 2000, a complementação da legislação foi expandida com a divulgação 

do decreto nº 5.625, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais. Dentro desse marco ocorre a 

institucionalização e comprometimento das instituições com a adesão ao sistema de linguagem 

(LIBRAS) que é um princípio fundamental no desenvolvimento de uma comunidade que se 

sustenta na equidade. Esse documento estabeleceu normas, dispositivos, regulamentação, cursos 
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de formação entre outros dispositivos que devem ser aplicados seguindo os direitos fundamentais, 

primordiais e administrativos (BRASIL, 2005). 

 Pensando em outras formas de integração, temos a portaria nº 142 de 16/11/2006  da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que tratam sobre as 

tecnologias assistivas que enquadram todas as metodologias, práticas, serviços, dentre outros que 

possuem o objetivo de fomentar a participação de pessoas com deficiência nos ambientes de modo 

que sua autonomia, qualidade de vida e inclusão sejam atendidas. Podemos citar como exemplos 

impressoras em braile, veículos adaptados, leitor de tela de computador, adaptadores para 

materiais didáticos etc. (BRASIL, 2006; SANTOS et al., 2017). 

 Em 2011 é promulgado o decreto nº 7.611, que trata sobre atendimento educacional 

especializado na educação especial, em que o Estado brasileiro se compromete a garantir que 

todos os níveis de ensino alcancem uma aprendizagem efetiva, excluindo qualquer situação de 

exclusão fundamentada em alegações de deficiência, durante toda a vida do cidadão com auxílio 

técnico e financeiro do poder público, com subsídios de instituições privadas sem fins lucrativos, 

possibilitando um ensino gratuito compulsório com adaptações necessárias contribuindo com o 

processo educacional, utilizando recursos que atendam a cada particularidade. 

A Educação é assegurada e promovida, em condições de igualdade na Lei Brasileira de 

Inclusão instituída em 2015, o que assegura um sistema educacional inclusivo, em todos os níveis. 

O Capítulo IV dessa lei trata especificamente do direito à Educação e traz em seu art.27, Parágrafo 

Único que: “é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar 

educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, 

negligência e discriminação”, portanto, é incumbência do poder público assegurar o cumprimento 

da lei (BRASIL, 2015).  

Vale destacar ainda que, em seu art. 27 a LBI/15 assegura que a educação constitui direito 

da pessoa com deficiência, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de 

ensino e de aprendizado ao longo de sua vida, buscando alcançar o máximo possível de 

desenvolvimento de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 

suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

Contudo, o problema fundamental em relação aos direitos do homem não é tanto o de 

justificá-los, mas, sim, o de protegê-los. Portanto, trata-se de um problema político. Argumenta-

se, ainda, que os problemas dos fins não podem ser dissociados dos problemas dos meios 

(BOBBIO, 2004). 

Mais recentemente, a Resolução CNE/CP nº 2 de 2019 define as diretrizes curriculares 

nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a base nacional 

comum para a formação inicial de professores. Nessa resolução estão incluídas as competências 
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necessárias, os fundamentos os quais devem ser alicerçados e a política para formação de docentes 

em qualquer área da educação neste nível (BRASIL, 2019). Além de, sobretudo, enfatizar a 

democratização do ensino a todas as pessoas, comprometendo-se com a aprendizagem dos 

estudantes e colocando em prática que todos são capazes de aprender, em outras palavras, esse 

plano almeja que o  Brasil  garanta um sistema educacional inclusivo. 

Em 2020, temos a Resolução CNE/CP nº 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação Continuada de Professores da Educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da 

Educação Básica, BNC-Formação Continuada. Onde a formação continuada de professores faz-

se necessária para que haja um impacto positivo quanto à sua eficácia na ação e prática docente, 

visto que a formação se torna mais efetiva quando profissionais da mesma área de conhecimento 

dialogam e refletem sobre aspectos da própria prática (BRASIL, 2020). 

Apesar de todo esse aparato legislativo, é nítido que esse segmento sofre com a violação  

ao  direito  à  educação  inclusiva  frente  ao  risco  do  retrocesso  nas políticas   públicas   através   

de   normativas   promulgadas   pelo   atual   governo federal, evidenciando neste caso o Decreto 

nº 10.502 de 2020, com vistas a instituir uma nova política nacional de educação especial, 

fazendo-se com que todo esse direito conquistado ao longo do tempo seja desprezado e totalmente 

desconsideradas suas conquistas, incentivando  à  volta  de  ambientes  segregadores  por  meio  

de  escolas  e  classes especiais (BRASIL, 2020). 

Essa nova política de educação propõe a equidade, onde cada um terá a sua proposta de 

educação, sendo particular para si,  sendo que a proposta do decreto nos mostra “retomada de 

escolas e classes especiais para alunos com deficiência” (Brasil, 2020), modelo este já vivenciado 

e superado por diversas políticas ao longo da história da educação, e que traz consigo um 

posicionamento consolidado em relação a efetividade significativa da inclusão das pessoas com 

deficiência em escolas regulares que tenham uma abordagem diferenciada à diferença. 

Nas salas de aulas regulares temos as pessoas de todas as diversidades, promovendo a 

autonomia e socialização do aluno, sendo uma educação benéfica para todos, em todos os seus 

entornos, não somente aos alunos com deficiência, pois é na diferença que encontramos a 

igualdade entre todos nós, com nossos direitos e deveres.  

Nesta  perspectiva,  a  Educação  Inclusiva  para  as  pessoas  com  deficiência  é um  

direito  social  e político  que  deve  ser  assegurado  em todas as esferas da educação brasileira, 

na qual, sua  violação  fere  legislações  como  a  CF/88,  a  Lei Brasileira de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), dentre outros decretos e 

conselhos.  
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Feita a análise dos aspectos normativos relativos à inclusão das pessoas com deficiência 

aos direitos sociais, em especial no que diz respeito à educação, passemos agora à discussão sobre 

os modelos de análise de políticas públicas, a fim de orientar nossa discussão. 

 

3. MODELOS DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS: ENTRE O POSITIVISMO 

E O PÓS-POSITIVISMO 

 

Para fins da análise aqui proposta, consideramos que o campo das políticas públicas está 

dividido entre duas grandes vertentes: uma positivista ou neopositivista que adota como principais 

instrumentos de pesquisas o padrão do racionalismo utilitarista, que emprega majoritariamente os 

métodos quantitativos de base matemática estatística e experimental como instrumentos de 

pesquisa; e uma pós-positivista, que adota as abordagens argumentativas e prioriza os métodos 

qualitativos de base interpretativa e construtivista. As diferenças entre as duas abordagens não se 

encerram nos métodos empregados, mas, para os fins deste artigo, destacamos aqui como 

características marcantes. 

Sendo que, a primeira considera os valores da racionalidade econômica, os valores políticos, 

sociais e éticos como critérios e indicadores para fundamentar suas análises da racionalidade 

econômica, a qual estabelece valores de eficácia, eficiência e efetividade como critérios para a 

tomada de decisões, visando sempre a maximização dos resultados (RAMACCIOTTI; 

BERNARDINO; 2020). 

Em 1951, Harold Lasswell inaugura o conceito de Resolução de Problemas, trazendo em 

seu discurso a formalização da relação entre a política e a ciência social, na qual traz a resolução 

de problemas como atributo definidor da análise política. Não há como negar a contribuição de 

Lasswell (1902-1978), considerado um dos fundadores das Policy Sciences, para a análise de 

políticas públicas, quando publicada a obra “The Policy Science” na qual se funda o conceito das 

políticas públicas. Ele destacava o conhecimento sobre o processo da política e no processo da 

política, partes nas quais inicialmente, prevalecia uma concepção da política pública como um 

processo racional, passível de ser desenvolvido de forma científica e neutra, com a finalidade de 

resolver problemas públicos (FARAH, 2016). 

O projeto das policy sciences objetivava o desenvolvimento de métodos e pesquisas de 

resolução dos problemas relativos às políticas públicas, baseando-se em teorias acadêmicas 

envolvendo análises em dados quantitativos, projetando, assim, soluções para os problemas 

públicos e orientando para valores democráticos, havendo dessa forma, uma ampliação da 

participação popular.  



 
 

10 
 

Boullosa (2013), no entanto, infere que na visão de Lasswell, as políticas públicas eram a 

concretização do governo em ação. Entretanto, o problema público e a política existiam como 

fatos a serem apreendidos pelo analista, a partir da utilização do método científico, conduzindo a 

influência da abordagem positivista, a qual encontrou a guarida ideal entre cientistas os quais 

propunham as decisões sob um enfoque de racionalidade instrumental (FISCHER, 2016; 

CAPELA, 2015; BOULLOSA, 2013). 

A partir de avaliações como esta, pensadores neopositivistas foram obrigados a ceder 

minimamente, o que resultou no novo apontamento de proposições que seriam, ao mínimo, 

teoricamente viáveis em alguma ocasião, ainda que apoiado em uma definição de objetividade 

generalizável, desprendida de qualquer valor. O neopositivismo, em sua busca de generalizações 

de valor neutro, permanece apresentando um deslocamento dos contextos sociais que dão 

significados a seus dados (FISCHER, 2016). 

Boullosa (2013) e Peres; Boullosa; Bessa (2021), discutindo abordagens pós-positivistas 

para a análise de políticas públicas, destacam o papel da construção de significados e resgatando 

o trabalho de Majone (1989), salientam ainda que a atuação principal de um analista de políticas 

públicas não está na manipulação de ferramentas técnicas, e, sim, na elaboração de evidências e 

justificativas para o debate público e convicção política, uma vez que a política pública é 

construída pela linguagem. Capella (2015), assim como Fischer (2016), infere que na visão de 

Majone (1989), além de esclarecer problemas de forma tecnocrática, apresentar políticas públicas 

significa aproximar fato e valor, agrupar evidências, desenvolver argumentos e persuadir 

audiências em relação às ideias. 

Percebe-se, portanto, um debate epistemológico entre positivistas e pós-positivistas, uma 

dicotomia entre fato e valor, que se atualiza em diferentes campos da ciência, por ser uma 

discussão epistemológica de base (FISCHER,2016; RAMACCIOTTI; BERNARDINO; 2020). 

Fischer (2016), compreende que separando fatos e valores, podemos favorecer um método 

tecnocrático de avaliação das políticas públicas que enfatizam a eficácia e a eficiência dos 

recursos para alcançar os objetivos estabelecidos. No entanto, de acordo com o exposto, grande 

parte da investigação dessas políticas tem o propósito de traduzir questões sociais e políticas 

especificamente normativas em objetivos definidos por critérios técnicos a serem atingidos por 

métodos administrativos. 

Entretanto, os autores ainda ressaltam que a dicotomia fato e valor não tiveram grande 

importância na vertente positivista, já que essa vertente se preocupa em apenas duas atividades: 

o estudo e a análise com base em valores da racionalidade econômica. Importante ainda destacar 

que, de acordo com Ramacciotti e Bernardino (2020), a abordagem argumentativa considera 
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também os valores políticos, éticos e sociais, além de considerar os valores da racionalidade 

econômica para fundamentar suas análises. 

O pós-positivismo, assim, concentra-se em vocabulários e conceitos que serão utilizados 

para representá-los e conhecê-los socialmente. O propósito é compreender a interação dos 

elementos cognitivos até formar, por meio do discurso, o que se tornará conhecimento (FISCHER, 

2016; RAMACCIOTTI; BERNARDINO, 2020).  

Assim, na essência analítica das categorias por meio das quais são notados fenômenos 

políticos e sociais, a noção de um objeto ou de um fato social surge não da observação do objeto 

ou do fato em si, mas de uma interação discursiva ou no conflito dialético de compreensões 

concorrentes, isto é, dos valores que são inerentes aos fatos e objetos, os quais só podem ser 

acessados a partir de uma interpretação. A intenção pós-positivista não é, portanto, reprovar o 

planejamento científico completamente, mas admitir a necessidade de conceber corretamente o 

que estamos fazendo quando participamos em qualquer forma de pesquisa, concentrando no 

discurso ciência da realidade ao invés de concentrar-se na própria realidade reduzida a fatos 

observáveis. 

O pós-positivismo, a esse respeito, pode ser entendido como uma tentativa de entender e 

reconstituir o que já tem sido feito quando se envolve com pesquisa científica, se baseando na 

teoria da coerência, enfatizando o finitude e limitação do conhecimento, sendo que essa teoria 

pós-positivista, procura deixar claro o alcance de pontos de vistas interpretativos 

(RAMACCIOTTI; BERNARDINO, 2020). 

Admitindo ser real uma construção social, o cerne inevitavelmente muda para a condição 

do contexto situacional e para métodos discursivos que modelam tal construção (FISCHER, 

2016). As abordagens pós-positivistas, assim, trabalham também sob uma ótica da inclusão de 

atores diversos para a análise de problemas públicos, deslocando a análise das políticas dos 

processos decisórios e trazendo o foco para as interações, valorizando as interpretações e a 

produção de sentido para múltiplos atores além dos especialistas.      

Numa abordagem crítica, Fischer (2016) infere que a ciência, por sua vez, seja ela uma 

ciência física ou social, deve ser entendida como uma interação delicada entre fatores tanto físicos 

quanto sociais, uma vez que a verdade é descrita de forma corriqueira como interpretações 

científicas ou até mesmo em crenças sustentadas em argumentos técnicos e sociais. O autor 

compreende ainda que, separando fatos e valores, podemos favorecer um método tecnocrático de 

avaliação das políticas públicas que enfatizam a eficácia e a eficiência dos recursos para alcançar 

os objetivos estabelecidos.  

O referido autor afirma ainda que os pós-positivistas foram excessivamente rápidos em 

indicar a ideia de generalizável, livre de valor, criticando ainda o neopositivismo, em sua busca 
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de generalizações isentas de valor, onde têm apresentado um deslocamento dos contextos sociais 

que dão significados a seus dados (FISCHER, 2016). 

Ramacciotti e Bernardino (2020) argumentam que a redução realizada pelos positivistas 

lógicos ou neopositivistas em relação à distinção entre fato e valor, uma vez que pressupõe que 

juízos de valor quando analisados são subjetivos, o que quer dizer que não apresentam significado 

cognitivo, ou seja, não apresentam conhecimento. Partindo do princípio que não se podem extrair 

dos conhecimentos científicos sobre os fatos com conclusões no domínio dos valores, ou ainda, 

fatos não implicam em valores (RAMACCIOTTI, BERNARDINO, 2020, p.59). 

 Contudo, Fischer (2016) destaca que a solução para o problema é apenas passando da 

compreensão habitual da prova científica ou de um algum tipo de verificação para uma 

compreensão discursiva, com base na subjetividade do autor. Salientando, contudo, que o 

princípio neopositivista é aquele centrado no empirismo lógico, onde enfatizam demasiadamente 

os projetos de pesquisa empírica, uma vez que a ciência não é aceita sem questionamentos. Já os 

pós-positivistas não exigem uma separação rigorosa de fatos e valores, possuindo uma 

compreensão discursiva, contextualizada na investigação social.  

O pós-positivismo, como proposta de superação do positivismo e do neopositivismo, irá, 

portanto, concentrar-se em vocabulários e conceitos que serão utilizados para representá-los e 

conhecê-los socialmente. Assim, os fatos carregam valores e tais valores estão situados em 

contextos específicos. O propósito é compreender a interação dos elementos cognitivos até 

formar, por meio do discurso, o que se tornará conhecimento (FISCHER, 2016).  

Nesta perspectiva, a essência analítica das categorias por meio das quais são notados 

fenômenos políticos e sociais, a noção de um objeto ou de um fato social, surgem da interação 

discursiva ou no conflito dialético de compreensões concorrentes. Para pós-positivistas, as 

informações empíricas de uma consonância neopositivista são convertidas em conhecimento 

mediante a interação interpretativa com outras óticas. Apenas a partir da análise dos dados por 

cenários conflitantes, as suposições que dão sentido podem ser concebidas. Para os pensadores 

pós-positivistas, as discussões basilares na política fortuitamente não são sobre os dados em si, 

mas sobre as suposições subjacentes que os constituem (FISCHER, 2016). 

Pelo mapeamento dos estudos sobre políticas públicas, conforme infere Brasil e Capella 

(2016), consegue-se compreender que as reformas que aconteceram na sociedade brasileira pós-

1988 aguçaram o interesse em políticas públicas, especialmente no que tange a temas de 

centralização e descentralização e a projetos de reforma estatal. Dessa maneira, imerso na questão 

administrativa e gerencial, o interesse e a curiosidade pelo assunto se pluralizam.  

A respeito da definição clássica apontada por Dye (1975) na qual salienta ser do governo 

o papel principal na criação de políticas públicas, Brasil e Capella (2016) ressaltam que o que 
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define ou não uma política pública é o caráter jurídico do sujeito protagonista, ou seja, uma 

política pública é, e se faz política, quando oriunda do poder estatal. Sugere ainda Dye, que a 

decisão de agir ou não em determinado aspecto, cabe ao Estado, pois a decisão de fazer ou não 

uma política, parte do governo já que as políticas públicas partem deste. 

Contudo, Brasil e Capella (2016) salientam que definir a ação e a intenção são fatores 

fundamentais e que os governos devem deixá-los, evidentemente, claros, distinguindo o que 

pretendem, o que prometem do que realmente fazem. Dessa forma, assegura-se que uma das teses 

mais necessárias na definição de uma política pública é que ela teria competência para diferenciar 

a execução (o que se faz) do propósito (o objetivo a alcançar). Isto é, apontar a distinção entre os 

objetivos governamentais, ou seja, ou prometem executar, ou prometem fazer e o que, 

efetivamente, executam. 

As opiniões divergem, no que tange às políticas públicas, pois a visão elitista sobre o 

método de construção de políticas, pode ser vista como perigosamente irascível no sentido de 

fortalecimento dos valores democráticos, uma vez que limita a participação popular. Além disso, 

sempre existiu uma tensão entre a política e a ciência, pois esta pressupõe um ambiente objetivo 

e independente do observador, enquanto a política envolve valores, crenças e ideologias 

(CAPELLA, 2015). 

Neste sentido, a autora argumenta ainda que, o lado positivo dessas divergências foi a 

abertura de espaço para os primeiros debates sobre a construção de um campo voltado 

especificamente para o da produção de políticas públicas, período este dominado pela aplicação 

de conhecimentos originados da engenharia e da matemática aplicada à economia. Ou seja, o 

positivismo se demonstra como um aparato científico que se pretende puramente técnico, 

fundamentado na ideia de que todo problema poderia ser resolvido através de uma verificação 

cuidadosa, decompondo os problemas em unidades menores (CAPELLA, 2015). 

Embora a vertente argumentativa ou pós-positivista tenha surgido em contraponto ao 

longo domínio da vertente racionalista de viés positivista no campo das Políticas Públicas, pode 

se considerar que há uma tendência, a partir dos anos 2000, de convergência entre essas duas 

vertentes, no sentido de se afirmarem como metodologias complementares e não concorrentes, 

assim como Secchi (2016) afirma que na verdade elas se incorporam, traduzindo perspectivas 

diferentes em termos teóricos e práticos do que seja a política pública, ao invés de se anularem. 

Percebe-se, portanto, um debate epistemológico entre positivistas e pós-positivistas, uma 

dicotomia entre fato e valor, que se atualiza em diferentes campos da ciência, por ser uma 

discussão epistemológica de base. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  



 
 

14 
 

 
A inclusão de pessoas com deficiência passa pela compreensão dos direitos, pela 

igualdade e por todos, mas passa também pela compreensão das diferenças e aproveitamento da 

diversidade para a construção de uma educação que realmente forme cidadãos plenos, uma vez 

que a inclusão é um direito fundamental que surge como garantia, e, sem distinção, de que todos 

tenham direito à educação de qualidade.  

Notoriamente percebe-se a imensa linha temporal das políticas públicas voltadas para a 

educação inclusiva de pessoas com deficiência tanto em termos nacionais quanto internacionais, 

visto às numerosas legislações criadas e citadas neste estudo que buscam garantir o acesso e a 

permanência desse público na educação. 

Nesse sentido, destacamos a importância de um olhar especial para a implementação e 

novas avaliações dessas políticas atualmente. Pois assim como Bobbio (2004), Boullosa (2013), 

Capella (2015), Brasil e Capella (2016), Secchi (2016), Fischer (2016), Ramacciotti, Bernardino 

(2020) e Peres; Boullosa; Bessa (2021) nos mostram compreensões importantes, onde as políticas 

públicas são ações que nascem do contexto social, perpassando pela esfera estatal como uma 

decisão de intervenção pública numa realidade social, implicando sobretudo em mudanças nos 

cenários educacionais, na disposição dos atores sociais, no objeto de intervenção pública, 

construindo um cenário educacional inclusivo.  

Importante lembrar que a questão da educação inclusiva é sobretudo um ato político, visto 

que a educação para inclusão é um ato político, assim como afirma Paulo Freire, “a educação é 

um ato político”. Entretanto, não podemos negar que a inclusão educacional carrega consigo 

interesses que se permanecem nos enredos dos discursos, das políticas afirmativas, nos textos 

legais, entre outros.  

Neste sentido, compreender o antagonismo ou a complementaridade entre as abordagens 

positivista/neopositivistas em relação às pós-positivistas nos parece essencial para se discutir as 

políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência, uma vez que as segundas nos parecem 

ter a capacidade de trabalhar sob um enfoque que privilegia a diversidade enquanto questão 

atinente aos problemas públicos e justifica a necessidade de abordagens que privilegiam a 

interação e a participação social como formas de inclusão. 

Assim, recomenda-se que os estudos sobre as políticas de inclusão de pessoas com 

deficiência não fiquem restritas ao emprego de abordagens positivistas tradicionais, mas busquem 

se beneficiar da potencialidade das abordagens pós-positivistas a fim de promover um tipo de 

pesquisa mais bem situado e includente, trazendo à luz as interpretações dos atores envolvidos 

com tais políticas, com destaque para os valores subjacentes aos seus olhares e entendimentos. 
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Os avanços em ações nas políticas vêm alterando constantemente o cenário histórico de 

precariedade das políticas de inclusão em direção a um caminho de equidade de direitos.  A 

institucionalização da responsabilidade do Estado no desenvolvimento educacional do país 

refletiu o desejo da comunidade educativa de ampliar o acesso à educação pública, a partir de 

uma gestão democrática, socialização das decisões que objetivam consolidar o exercício da 

cidadania, práticas participativas com descentralização do poder. A capacidade de 

estabelecimento de conexões discursivas, como a criação de equivalências entre elementos 

díspares, assim como incorporar novos elementos, trazem uma multiplicidade de decisões 

interpretativas, sejam elas sociais ou técnicas.   

Sendo assim, a própria prática da pesquisa em políticas públicas pode aplicar - ou melhor, 

com Boullosa (2013; 2019) implicar-se - com a inclusão destes atores e dos fatos observados a 

partir de seus olhares. Esta, então, sendo uma recomendação para a condução de pesquisas 

engajadas e comprometidas não apenas com a observação dos fatos tais como se apresentam, mas, 

sobretudo, com os valores que lhes subjazem e que podem fazer avançar as políticas públicas 

quando explicitadas. 
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