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RESUMO 

Esse artigo analisa a inclusão efetiva do indivíduo com deficiência e traz 

à tona discussões pertinentes neste complexo paradigma social, a saber que a 

criança com limitações físicas ou mentais tem seu processo de desenvolvimento 

cognitivo cada vez mais discutido em todo o mundo e precisa ser trabalhado com 

responsabilidade por professores, pais e diretores, coordenadores escolares 

além de toda a equipe de apoio pedagógico. 

Este artigo tem como objetivo verificar de que forma os processos 

pedagógicos desenvolvidos nas classes formais de ensino são participativos a 

ponto de incluir a criança com deficiência, tendo como parceria ações 

pedagógicas efetivas e assertivas que realmente façam o processo formativo do 

aluno ser real e antiexcludente em sua totalidade. 

Neste estudo pesquisou-se a importância da educação especial para a 

formação e o desenvolvimento das crianças com deficiência em fase de 

escolarização e a influência da estimulação precoce em relação à aprendizagem 

em sua vida secular, e abordar algumas reflexões que foram vistas no decorrer 

das pesquisas, sendo um dos objetivos específicos; refletir sobre as condições 

de inclusão a partir do profissional da educação sob a perspectiva inclusiva em 

sala de aula.  

Os profissionais que trabalham com educação, principalmente aqueles 

que lidam com crianças com necessidades educacionais especiais sofrem com 

o problema da integração e socialização sem segregar o aluno em qualquer 

forma, isso se dá por conta da falta de constante reciclagem pessoal do 

profissional assim, reconhecem que esta questão é urgente em se achar 

metodologias ativas onde falar sobre inclusão é falar, sobretudo do interesse em 
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realizar, por meio de políticas públicas, uma melhor estruturação 

na rede de ensino público e privado que possibilite uma vida de qualidade da 

criança deficiência  significativamente.  

Palavras chaves: Educação inclusiva. Interação Social. Inclusão e 

Exclusão. 
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ABSTRACT  

 

This article analyzes the effective inclusion of the disabled individual and brings 

up pertinent discussions in this complex social paradigm, namely that children 

with physical or mental limitations have their cognitive development process 

increasingly discussed worldwide and need to be worked with. responsibility for 

teachers, parents and principals, school coordinators as well as the entire 

pedagogical support team. 

 This article aims to verify how the pedagogical processes developed in 

formal teaching classes are participatory to the point of including children with 

disabilities, having as partnership effective and assertive pedagogical actions that 

really make the student's formative process real and anti-exclusionary. its 

entirety. 

 This study investigated the importance of special education for the 

formation and development of children with disabilities in schooling and the 

influence of early stimulation in relation to learning in their secular life, and 

address some reflections that were seen during the research. , being one of the 

specific objectives; reflect on the conditions of inclusion from the education 

professional from the inclusive perspective in the classroom. 

 Professionals working with education, especially those dealing with 

children with special educational needs, suffer from the problem of integration 

and socialization without segregating the student in any way. This is due to the 

lack of constant personal retraining of the professional. This issue is urgent in 

finding active methodologies where to talk about inclusion is to talk about, above 

all, the interest in achieving, through public policies, a better structure in the public 

and private education network that enables a significantly disability child quality 

life. 

 

 

 
Key words: Inclusive education. Social interaction. Inclusion. Exclusion. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi construído iniciando-se por acreditar que a inclusão não 

significa apenas colocar um aluno com deficiência na sociedade, na escola e 

demais espaços sociais, mas sim dar-lhes suportes, condições para que se 

desenvolvam e aprendam como qualquer outra criança. A LDB – Lei de diretrizes 

e bases da educação é constituída para nortear muitos pontos educacionais, 

porém a lei acima trabalha em sua concepção de educação o indivíduos de forma 

global.  

Assim a LBI- Lei Brasileira de Inclusão deixa mais claro para os 

profissionais de educação e a sociedade em geral como a criança, jovem e 

adulto com deficiência deve ser visto e como seus direitos devem ser garantidos. 

A Lei Brasileira de Inclusão  trás pontos norteadores sobre a questão da  

“deficiência”.  Antes da lei existir pensava-se que deficiência era nada mais nada 

menos que uma condição humana, sem muito a se fazer por ela, havendo 

apenas teorias que sempre ficavam nas literaturas, mas não se conseguia 

métodos para se trabalhar com a pessoa com deficiência. Hoje a LBI é vista e 

cobrada como uma situação dos espaços (físicos ou sociais), que simplesmente 

não foram projetadas arquitetonicamente para recebê-las e incluí-las na 

sociedade e na própria escola.  

Com a chegada da LBI a inclusão torna-se um direito e uma cobrança 

para que todos se adequem a inclusão efetiva e indubitavelmente devem estar 

prontos para atender e receber o indivíduo com qualquer limitação. Concordando 

com capítulo da LBI sobre Educação nos ensina alguns dos principais exemplos 

como se prega abaixa: 

• Nas escolas inclusivas é indispensável que o conteúdo e as aulas sejam 

oferecidos em Libras, como primeira língua, e em português, na 

modalidade escrita, para os alunos surdos. Isso ivale para as escolas e 

classes bilíngues e para os materiais de aula (Art. 28-IV); 

• A adoção de medidas individuais e coletivas que proporcionem o 

desenvolvimento acadêmico e a socialização dos alunos com deficiência. 

Isso facilita a integração e, consequentemente, o aprendizado (Art. 28-V); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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• Além da oferta de aulas e materiais inclusivos (em Libras e Braile), as 

práticas pedagógicas também precisam ser incorporadas e preferidas 

pela instituição que possuir alunos com deficiência (Art. 28-XII); 

• Também devem ser oferecidas tecnologias assistivas que ampliem as 

habilidades dos estudantes nas escolas (Art. 18-XII) ou auxiliem nos 

processos seletivos e permanência nos cursos da rede pública e 

privada (Art. 30-IV). 

“A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 

assegurados sistema educacional inclusivo em todos 

os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 

a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 

sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem.” (Art. 27) 

A criança tem garantido por lei o direito de ser, aprender e conviver desde 

o seu nascimento. Para isso existem variadas legislações que os defendem e 

deliberam responsabilidades para seus responsáveis e para o Estado, a fim de 

promover efetivamente a formação de cidadãos críticos e constituintes da 

sociedade brasileira. Se faz urgente salientar que no artigo 30 da LBI os 

processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas 

instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas 

e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: I - atendimento 

preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de 

Ensino Superior (IES) e nos serviços; II - disponibilização de formulário de 

inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com 

deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 

necessários para sua participação; III - disponibilização de provas em formatos 

acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com 

deficiência; IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia 

assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com 

deficiência; V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo 

candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto 

nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da 
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necessidade; VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, 

discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa 

com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; VII - 

tradução completa do edital e de suas retificações em Libras 

A exclusão já existia antes mesmo do descobrimento do Brasil entre os 

índios, quando crianças nasciam com algumas deformidades e eram 

sacrificadas. Logo após surgiu a medicina jesuítica sendo procurado por 

inúmeras pessoas de poucas condições financeiras. Neste período, surgiu a 

primeira iniciativa em torno da Educação Especial, por intermédio de Figueiredo, 

aparecerem às primeiras tentativas de pôr em prática a Educação Especial no 

período jesuítico.  

Atualmente, temos convivido com duas escolas formativas que coexistem 

no mesmo espaço. Uma que se coloca como dona da verdade, detentora do 

saber e dos conhecimentos socialmente válidos, que não percebe a existência 

de processos formativos para além dos seus muros; e a outra que, ao atender a 

universalização do acesso se pretende democrática, mas valida as trajetórias 

daqueles que provêm das classes dominantes.  

A evolução dos povos tem denunciado a exclusão como um processo 

combinado e desigual simultânea a inclusão. A inclusão social em conjunto de 

meios e ações que combatem a exclusão, consiste em tornar a sociedade um 

lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e inteligências 

na realização de seus direitos, necessidades e potencialidades, garantidos por 

lei nos Direitos humanos plenos, onde a educação é assegurada como direito e 

dever do estado e da família, juntamente com a sociedade, visando integral 

desenvolvimento da pessoa, dando qualificação para o trabalho, e inclusão 

escolar baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
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METODOLOGIA 

 Este artigo foi escrito sob a leitura e levantamento bibliográfico de autores 

de notório saber, além de pesquisas empíricas e estudos de casos 

disponibilizados internetnograficamente e uma vasta leitura de artigos e teses de 

Mestrado e Doutorado de universidades brasileiras, pesquisas documentais e 

leis norteadoras sobre inclusão na educação e sociedade. 

Se a escola é lugar de inclusão, desenvolvimento e aprendizagem onde o 

aluno com e sem deficiência devem ser ensinados a trabalhar juntos, assim, não 

se pode então pensar em dois tipos de escolas, a escola do tipo inclusivo e a do 

tipo segregado. A escola deve ser uma só onde  

“Uma se encontra com a outra, não se reconhecem, 

mas se veem constrangidas, ao menos pela 

formalização em lei, a se reconhecerem e a se 

tornarem próximas” (CURY; MARIN; BUENO, 2010, 

p. 6). 

No entanto, ambas estão distantes em garantir o direito igualitário e de 

todos à educação. Encontram-se apartadas da construção de um projeto 

político-pedagógico numa perspectiva de educação popular, ou seja, um projeto 

que se fundamenta numa concepção mais ampliada de educação, com suas 

origens nos projetos de educação de jovens e adultos dos movimentos populares 

desenvolvidos nos campos e nas cidades, e caracteriza-se por incorporar uma 

das matrizes mais perenes da formação humana, da construção e apreensão da 

cultura e do conhecimento: reconhecer a pluralidade de tempos, espaços e 

relações, onde nos constituímos humanos, sociais, cognitivos, culturais... 

Reconhecer a cultura como matriz da educação (ARROYO, 2003; p. 228). 

Segundo GADOTTI, na concepção dialética e popular, o saber adquirido 

na escola não é um fim em si mesmo. Configura-se instrumento de luta, uma vez 

que o fim da educação, nessa perspectiva, “é a formação da consciência crítica 

e a transformação social” (GADOTTI, 1994, p.6). 
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Assim trata-se da efetiva inclusão do aluno com TEA ou qualquer 

deficiência em todas as escolas regulares, sem excepcionalidade que exclua tal 

público. O objetivo principal da Inclusão é integrar a pessoa com deficiência em 

todos os espaços escolares.  

DISCUSSÃO  

Como destaca Gadotti (1994, p. 6) “a participação e a democratização num 

sistema de ensino público é uma forma prática de formação para a cidadania”, 

portanto, uma escola gerida de maneira democrática e participativa forma 

cidadãos críticos, responsáveis, conhecedores de seus direitos e deveres e 

preparados para a vivência política. Pois, como afirma esse mesmo autor, o 

modelo de gestão democrática pode melhorar aquilo que já é específico na 

escola: o ensino.  

No campo da educação e educação especial, não é diferente. A questão 

que se levanta a quem a Declaração de Salamanca se refere?  De acordo com 

o artigo 5º da resolução nº 02/2001 do documento de Diretrizes Nacionais para 

a Educação Especial Básica, são considerados pessoas com necessidades 

educacionais especiais os alunos que durante o processo educacional 

apresentam: 

1 - Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: 

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências. 

2 - Crianças com dificuldades de comunicação e sinalização diferenciada dos 

demais alunos, demandando a utilização de diferentes formas de linguagem. 

3 - Altas habilidades/superdotação e grande facilidade de aprendizagem. 

De acordo com o documento “Estratégias para a Educação de Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais” (MEC, 2003): “A expressão necessidade 
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educacional pode ser utilizada para referir-se a crianças e jovens cujas 

necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou de suas dificuldades para 

aprender. Está associada, portanto, a dificuldades de aprendizagem, não 

necessariamente vinculada à deficiência (s)”. 

De acordo com Chinalia & Rosa (2008) as pessoas com necessidades 

especiais têm menos oportunidades para frequentar a escola e ter um trabalho, 

pois fazem parte de um conjunto minoritário na sociedade normatizada.  

Segundo Sassaki (2004, p 2). 

“Uma escola comum só se torna inclusiva depois que se 

reestruturou para atender à diversidade do novo alunado 

em termos de necessidades especiais (não só as 

decorrentes de deficiência física, mental, visual, auditiva 

ou múltipla, como também aquelas resultantes de outras 

condições atípicas), em termos de estilos e habilidades de 

aprendizagem dos alunos e em todos os outros requisitos 

do princípio da inclusão, conforme estabelecido no 

documento, ‘A declaração de Salamanca e o Plano de 

Ação para Educação de Necessidades Especiais”. 

A deficiência tem sua raiz no meio social, é ele quem determina o efeito 

de uma deficiência na vida da pessoa para Chinalia & Rosa (2008). Assim, é 

possível perceber que a deficiência não se encontra apenas no indivíduo, e sim, 

na relação do mesmo com o meio em que está inserido. A idealização da 

proposta médico-pedagógica se caracterizava pela preocupação eugênica e 

com a forma higienizadora da sociedade brasileira, sendo assim estimou-se a 

criação de escolas em hospitais e clínicas, dessa forma se construindo a 

tendência mais 80 segregativa da educação especial no Brasil. (MENDEZ,1995; 

DECHICHI, 2001).  

Já o conceito do psicopedagógico era pesquisar um conceito mais 

coerente para a anormalidade e defendia a educação dos anormais. O seu 

trabalho se preocupava com o diagnóstico, levando em consideração as escalas 

métricas de inteligência em seu encaminhamento para o processo escolar em 
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classes especiais. Os profissionais que seguiam essa corrente faziam uso de 

materiais pedagógicos e desenvolviam uma escala de inteligência para ser 

utilizada como identificadora de níveis de inteligência, esta corrente foi a mais 

aceita e aplicada e com isso foi à ferramenta fundamental para o processo de 

segregação, pois deram origem as salas especiais para deficientes mentais. 

(JANNUZZI, 1992; DECHICHI, 2001). 

É fundamental que a sociedade adquira uma nova postura para que a 

Inclusão Educacional ocorra, pois a sociedade e a instituição escolar estão 

intrinsecamente ligadas. Oferecem e recebem influências constantes uma da 

outra. A educação destaca-se como um meio privilegiado para favorecer o 

processo de inclusão social, da mesma forma que a inclusão de todos os 

indivíduos deficiência ou não na sociedade, favorece seu ingresso no ensino 

regular. 

Segundo Pereira (2000), a integração não permite a mudança da escola 

como um todo, ao contrário, quem muda é o aluno para adaptar-se às suas 

exigências, a forma em que está organizada. Nesse sentido, não se questiona 

sobre o papel e a função da escola, pois é ela quem dita o modelo que o aluno 

deve seguir. Já a educação inclusiva é uma proposta de tornar a escola 

acessível, garantindo a participação de todas as pessoas. 

Bueno (1999) afirma que, a inclusão considera a inserção de alunos por 

meio de outro ângulo, isto é, aquele que reconhece a existência de inúmeras 

diferenças (pessoais, linguísticas, culturais, sociais etc.). Ao reconhecê-las, 

mostra a necessidade de mudança do sistema educacional que, na realidade, 

não se encontra preparado para atender a essa clientela. 

A inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar especificas 

para esta ou aquela deficiência e/ou dificuldade de aprender.  De acordo com 

Mantoan (2003), a autora nos ensina que o indivíduo aprenderá na escola se o 

ensino a ele oferecido for de fato significativo e assertivo, sendo que o professor 

deverá otimizar e procurar formas de adaptar o ensino ao aluno com deficiência. 

 A educação é feita olhando por essa ótica com responsabilidade e 

eficiência o que exige do professor que ele se recicle na sua própria metodologia 
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de ensino diariamente, de fato essa não é uma tarefa simples onde a 

historicidade deste aluno deve ser levada em consideração onde a família neste 

processo deve estar presente com toda a equipe pedagógica para que tudo o 

que for trabalhado em sala se perpetue na vida secular do aluno e não se dissipe 

quando estiver em outros espaços não formativos. 

A inclusão é uma possibilidade de aperfeiçoamento da educação para o 

benefício de todos os alunos com necessidades educativas especiais, que 

depende da disponibilidade das pessoas envolvidas para enfrentarem as 

inovações e as dificuldades advindas das necessidades desses alunos. Fato não 

comum ao sistema educacional e aos professores de modo geral. Ensinar é 

marcar um encontro com o outro e inclusão escolar provoca, basicamente, uma 

mudança de atitude diante do outro, esse que não é mais um indivíduo qualquer, 

com o qual topamos simplesmente na nossa existência e/ou com o qual 

convivemos um certo tempo de nossas vidas.  

Mas alguém que é essencial para nossa constituição como pessoa e como 

profissional e que nos mostra os nossos limites e nos faz ir além (FREIRE, 1999 

p. 69). Sob este olhar, a inclusão passa a se constituir como um movimento que 

visa à transformação da sociedade. O debate acerca da inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais tem levado a muita discussão e levantado 

algumas polêmicas. 

Carvalho (1998) afirma que, dois eventos mundialmente significativos 

trataram de questões referentes à viabilização de educação inclusiva. Tais 

eventos foram: “A Conferência Mundial sobre Educação para Todos”, realizada 

em Jontiem, na Tailândia em 1990, que buscava garantir a igualdade de acesso 

à educação a pessoas com qualquer tipo de limitação; e “A Conferência Mundial 

sobre Educação Especial”, ocorrida em Salamanca, na Espanha, em 1994. 

Nesta última, segundo o autor: 

[...] foi elaborado o documento “Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre 

Necessidades Educativas Especiais”, que “inspirada na igualdade de valor entre 
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as pessoas, propõe ações a serem assumidas pelos governos em atenção às 

diferenças individuais (1998, p.146). 

Assim, na Declaração de Salamanca, o conceito de inclusão se 

apresentou como um desafio para a educação, determinado que: 

Para promover uma Educação Inclusiva, o sistema educacional deve 

assumir que as “diferenças” humanas são normais e que a aprendizagem deve 

se adaptar às necessidades das crianças ao invés de se adaptar a criança a 

assunções preconcebidas a respeito do ritmo e da natureza do processo de 

aprendizagem (BRASIL, 1994, p .4). 

A Declaração de Salamanca defendeu a ideia de que todos os alunos 

devem aprender juntos e, aponta para a escolarização de crianças em escolas 

especiais, nos casos em que a educação regular não pode satisfazer às 

necessidades educativas ou sociais do aluno. 

A Educação Inclusiva para Carvalho (1998), com a Declaração de 

Salamanca, passou a ser entendida como o direito à educação e ao acesso aos 

bens culturais socialmente produzidos, como também aos modos de 

participação decorrentes das formas de sociabilidade, disponíveis adequados 

para esses sujeitos. 

As questões teóricas do processo de inclusão têm sido amplamente 

discutidas por estudiosos e pesquisadores da área de Educação Especial, 

entretanto, pouco se tem feito no sentido de sua aplicação prática. O como incluir 

tem se constituído a maior preocupação de pais, professores e estudiosos, 

considerando que a inclusão só se efetivará se ocorrerem transformações 

estruturais no sistema educacional. 

A exclusão social vem desde a antiguidade, onde mulheres, estrangeiros, 

deficientes e demais pessoas consideradas fora do que é normal pela sociedade 

eram excluídas, mas o fenômeno na época era tido como natural. A crise 

econômica mundial, que ocorre na idade contemporânea, da evidência à 

pobreza, tornando a exclusão social com maior visibilidade e força. Mais tarde, 

os efeitos dessa exclusão despontam, gerando desemprego prolongado onde 
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muitos passam a ser socialmente excluídos. Nesta época, a exclusão passa a 

ser tema centralizador nos diversos meios da sociedade. 

A exclusão ocorre devido às práticas e valores da cultura que orientam as 

ações do homem. É o resultado de um processo histórico de construção de 

valores morais por parte das diferentes culturas. Este movimento do que é 

normal/anormal, também parte para a educação e provoca movimentos no 

contexto escolar. 

A escola no seu percurso histórico se caracterizou como uma educação 

seletiva em que grupos minoritários tinham privilégios. Entretanto, sabemos que 

a escola pode ter um papel fundamental na construção de valores que auxiliam 

os membros da sociedade em geral a pautar sua vida pessoal e coletiva no 

respeito pelas diferenças, provocadoras de exclusão, criando condições para 

que na prática cotidiana haja principalmente mais tolerância, ajudando assim, os 

alunos a levarem em consideração os pontos de vista do outro. 

Vivemos em uma época em que é possível ser diferente, mas não é 

possível viver e demonstrar a diferença, e isto é percebido no momento em que 

uma sociedade que luta por liberdade de expressão discrimina pessoas em 

razão de diferenças de características intelectuais, físicas, culturais, sexuais, 

sociais, linguísticas, discriminando ainda as pessoas que não vão às aulas 

porque trabalham e também aquelas que de tanto repetir desistiram de estudar, 

entre outras estruturantes do modelo tradicional de educação escolar. 

Para Mills (1999, p. 25) o princípio que rege a educação inclusiva é: “o de 

que, todos devem aprender juntos, sempre que possível, levando-se em 

consideração suas dificuldades e diferenças”. 

De fato, todos devem fazer parte, do Sistema Educacional inclusivo onde 

deve ser proibido a utilização de práticas discriminatórias para que se garanta 

igualdade de oportunidades. Discriminação que, muitas vezes, acontece em 

condutas veladas que frustram e que negam ou restringem o direito de acesso a 

um direito que é de todos. 
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O movimento em favor da inclusão tem como base o princípio de 

igualdade de oportunidades nos sistemas sociais, incluindo a instituição escolar. 

Significa que, todos os alunos têm o direito de frequentar a escola regular onde 

toda diversidade deve ser valorizada, e a construção de aprendizagem deve ser 

oferecida a todos, no mesmo espaço escolar com oportunidades iguais. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90, artigo 55, 

determina que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos 

ou pupilos na rede regular de ensino”. Obrigação essa que se dá como direito de 

todos, indiferente de qualquer tipo de diferença. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Mantoan (2003) “Inclusão é o privilégio de conviver com as 

diferenças”, ou seja, é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, 

assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. 

A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante 

com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os 

superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por 

qualquer outro motivo. Ainda citando a educadora: “Costumo dizer que estar 

junto é se aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas 

que não conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com o outro”. 

Incluir vem do latim includere; que significa compreender, abranger; 

conter em si, envolver, implicar; inserir, intercalar, introduzir, fazer parte, figurar 

entre outros; pertencer juntamente com outros. Em nenhum momento essa 

definição pressupõe que o ser incluído precisa ser igual ou semelhante aos 

demais aos quais se agregou. 

Quando se fala de uma sociedade inclusiva, pensa-se naquela que 

valoriza a diversidade humana e fortalece a aceitação das diferenças individuais. 

É dentro dela que se aprende a conviver, contribuir e construir juntos um mundo 

de oportunidades reais (não obrigatoriamente iguais) para todos. Isso implica 

numa sociedade onde cada um é responsável pela qualidade de vida do outro, 

mesmo quando esse outro é muito diferente de nós. 
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Semanticamente incluir e integrar têm significados muito parecidos, o que 

faz com que muitas pessoas utilizem esses verbos indistintamente. No entanto, 

nos movimentos sociais inclusão e integração representam filosofias totalmente 

diferentes, ainda que tenham objetivos aparentemente iguais, ou seja, a inserção 

de pessoas com deficiência na sociedade. 

O processo de incluir pessoas com deficiência na escola significa uma 

revolução educacional e é um caminho fundamental para que se atinja também 

a inclusão social, constitui uma meta cada vez mais firme nos diferentes sistemas 

e envolve o descortinar de uma escola eficiente, diferente, aberta, comunitária, 

solidária e democrática onde a multiplicidade leva-nos a ultrapassar o limite da 

integração e alcançar o objetivo de uma sociedade que almeja a igualdade para 

todos. 

A proposta de um sistema educacional inclusivo passa, então, a ser 

percebida na sua dimensão histórica, enquanto processo de reflexão e prática, 

que possibilita efetivar mudanças conceituais, político e pedagógicas, coerentes 

com o propósito de tornar efetivo o direito de todos à educação, preconizado pela 

Constituição Federal de 1988. 

A inclusão é uma possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da 

educação escolar e para o benefício de todos os alunos com e sem deficiência, 

depende, contudo, de uma disponibilidade interna para enfrentar as inovações 

e, essa condição não é comum aos sistemas educacionais e a maioria dos 

professores. Incluir não deve ser uma imposição, mas um modo de pensar. 

A inclusão de pessoas com deficiência na escola supõe considerações 

que extrapolam a simples inovação educacional e que implicam no 

reconhecimento de que o outro é sempre e implacavelmente diferente, embora 

em alguns momentos, observamos que muitas escolas e/ou professores não 

estão vivendo a inclusão como sinônimo de entender essas diferenças. Sabe-se 

que é difícil, muitas vezes devido ao número de alunos que excede nas turmas, 

mas é importante compreender o outro com sua diferença e tentar oferecer um 

ensino adequado. Pois entende-se que todo o ser humano, independentemente 

de sua deficiência é possuidor tanto de capacidades quanto de limitações. 
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Devido a todo um percurso histórico e cultural sabemos que muitos 

professores ainda não estão preparados para lidar com as limitações e 

individualidades a fim de que, realmente todos os alunos sejam incluídos e, ao 

mesmo tempo, analisar o que é “estar” excluído em uma sociedade que se diz 

“igualitária”. 

A inserção de alunos com deficiência em classe comum não acontece 

como um passe de mágica é uma conquista que tem que ser feita com muito 

estudo, trabalho e dedicação de todas as pessoas envolvidas no processo: aluno 

com deficiência, aluno sem deficiência, família, professores e comunidade 

escolar. 

Com certeza, esse medo de mudar, de abandonar o que por muito tempo 

nos dá segurança faz com que a educação inclusiva não consiga ainda se 

configurar totalmente na educação brasileira, como uma proposta que 

verdadeiramente corresponde a uma luta por uma escola que não discrimina, 

não rejeita nenhum aluno e que só assim consegue ser justa e para todos. 

É bom lembrarmos sempre no fato de que a escola tradicional não dá 

conta das condições necessárias às mudanças propostas por uma educação 

aberta às diferenças. Ela não foi concebida para atender a diversidade do aluno 

e tem, ainda e apesar das mudanças, uma estrutura rígida e seletiva, no que diz 

respeito a aceitação e a permanência de alunos que não preenchem as 

expectativas acadêmicas clássicas, centradas na instrução e na reprodução de 

conteúdo. 

Para concluir é urgente saber que o motivo que sustenta a luta pela 

inclusão como uma nova perspectiva para as pessoas com deficiência é, sem 

dúvida, a qualidade de ensino nas escolas públicas e privadas, de modo que se 

tornem aptas para responder às necessidades de cada um de seus alunos, de 

acordo com as suas especificidades, sem cair nas teias da educação especial e 

suas modalidades de exclusão. 

O sucesso da inclusão de alunos com deficiência na escola regular 

decorre, portanto, das possibilidades de se conseguir progressos significativos 
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desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas 

pedagógicas à diversidade dos aprendizes. E só se consegue atingir esse 

sucesso, quando a escola regular assume que as dificuldades de alguns alunos 

não são apenas deles, mas resultam em grande parte do modo como o ensino 

é ministrado, a aprendizagem é concebida e avaliada. 

Toda criança precisa da escola para aprender e não para marcar passo 

ou ser segregada em classes especiais e atendimentos à parte. Para a maioria 

dos profissionais que atuam em nossas escolas hoje, é difícil entender a 

possibilidade de se fazer inclusão. Essa resistência é aceitável e compreensível, 

diante do modelo pedagógico-organizacional conservador que vigora na maioria 

das escolas. Poucos são os profissionais que se arriscam a encarar a ideia de 

ministrar um ensino inclusivo em uma sala de aula de cadeiras enfileiradas, um 

livro didático aberto na mesma página, uma só tarefa no quadro e uma só 

resposta válida e esperada nas provas. 

Na maneira tradicional de ensinar, a competição entre os alunos e a 

homogeneização das respostas e de comportamentos esperados, a 

“transmissão” do conhecimento e o pavor de errar impedem alunos e professores 

de contemplar as diferenças e de reconhecer a riqueza que elas aportam ao 

desenvolvimento dos processos educativos, dentro e fora das escolas. 

Priorizar a qualidade do ensino regular é, pois, um desafio que precisa ser 

assumido por todos os educadores. É um compromisso inadiável da escola, pois 

a educação básica é um dos fatores do desenvolvimento econômico e social. 

Trata-se de uma tarefa possível de ser realizada, mas é impossível de se efetivar 

por meio dos modelos tradicionais de organização do sistema escolar. 

A inclusão deve ser um motivo que força o aprimoramento da capacitação 

profissional dos professores em serviços e que questiona a formação dos 

educandos. Torna-se necessária uma preparação prévia desse professor, a 

redução de números de alunos por turma, uma estrutura física adequada e o 

apoio especializado ao docente regular, um acompanhamento permanente aos 

pais e uma campanha de conscientização com a comunidade sobre a 

problemática da inclusão do surdo em classe regular. 



18 
 

 

Deixa-se aqui a reflexão de que a inclusão é um movimento amplo, 

levando em conta não apenas o portador de necessidades educativas especiais, 

mas considerando também às diferenças individuais, direitos e deveres dos 

cidadãos. 

Faz-se necessário pesquisar e discutir constantemente sobre o assunto. 

É preciso que os professores se conscientizem de seu importante papel neste 

processo. Cabe a estes, de ensino regular como do ensino especial, aplicarem 

os conceitos de forma científica, para a partir deles tentarem promover a inclusão 

das pessoas com necessidades educativas especiais no ensino regular. Cabe 

ao Estado, proporcionar formação profissional e meios físicos para que a 

Inclusão possa ser real. 
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