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Brasil 37.350.096 981.412 2,628 2018

Peru 5.958.453 17.818 0,299 2017

Observou-se também que o percentual de estudantes
público-alvo da educação especial, matriculados em escolas
regulares de educação pública é maior no Brasil em
comparação ao percentual do Peru.
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AEE: Atendimento Educacional Especializado

CITE: Centro de Intervenção Precoce
CEBE: Centro de Educação Básica Especial
PANETS: Programa de atenção não escolarizada
ao talento e superdotação
SAANEE: Serviços de apoio e assessoramento
para a atenção de necessidades educacionais
especiais
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Introdução / Objetivo

A inclusão educacional é um tema que tem ocupado um
lugar de destaque nos últimos tempos. Inúmeros autores
discorrem sobre a importância da inclusão dentro dos
ambientes escolares, conferindo ao assunto amplos
campos de pesquisa e publicações. O objetivo deste
trabalho é analisar práticas em educação especial na
perspectiva da inclusão em dois países latino americanos:
Brasil e Peru.

Metodologia

Utilizou-se como método a análise documental. Através
da coleta e análise de documentos, legislação, dados
estatísticos e informações gerais sobre educação inclusiva
em ambos os países, realizou-se uma comparação dos
panoramas atuais de Brasil e Peru no que se refere à
inclusão educacional.

Resultados e Discussão

Em termos de Educação Básica, observou-se que ambos
os países possuem uma estrutura bastante semelhante.

Os serviços da Educação Especial no Brasil centralizam-se
no Atendimento Educacional Especializado (AEE), segundo
a perspectiva da inclusão. No Peru, a legislação prevê um
número maior de serviços de apoio, sendo muitos deles
com foco nas escolas especiais.

Resultados e Discussão

Considerações Finais
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A presente pesquisa ainda se encontra em sua fase inicial,
portanto os dados apresentados são resultados parciais.
Para uma análise mais aprofundada, é importante levar
em consideração fatores socioeconômicos e o contexto
cultural de cada país.


