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A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

     

RESUMO- Ao se constatar que os maiores empecilhos para uma educação inclusiva de qualidade são 

o despreparo dos profissionais que atuam nas salas regulares de ensino e a falta de integração dos 

alunos com deficiência nas redes regulares de ensino de forma satisfatória e por considerar de suma 

importância o processo de ensino e aprendizagem  para se alcançar o pleno desenvolvimento da 

pessoa, respeitando-se suas diferenças individuais, com foco em sua inserção social , de acordo com 

as leis vigentes no país, o presente artigo pretende refletir a situação da inclusão na sociedade atual, 

buscando recursos que venham desenvolver uma prática educativa de qualidade nas redes de ensino, 

ampliando e modificando suas ações. sobre a inclusão como guia para os educadores, a integração de 

pessoas com deficiência, o respeito às diversidades e as características de uma escola inclusiva em 

prol da construção de uma sociedade para todos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Diversidades. Prática educativa. Integração. 

 

 

 



 

 1. INTRODUÇÃO 

 

 A questão de inclusão e o seu conceito é atualmente uma preocupação 

mundial. Todos os estudantes têm direito de estarem juntos, aprendendo e 

participando, independentemente de serem portadores de deficiências ou não. 

Infelizmente, as práticas discriminatórias tão antigas na sociedade, que excluem as 

pessoas com deficiências, são ainda, na sociedade atual, um dos grandes desafios 

enfrentados. Está-se diante de um novo modelo de educação que precisa ser refletido 

por toda comunidade em que o aluno se sinta não só integrado em sala de aula, mas 

incluído em todo o processo escolar.  Para isto, é necessário criar alternativas de 

superação para que todos os estudantes tenham suas especificidades atendidas num 

ambiente agradável e favorável ao seu desenvolvimento. A educação inclusiva deve 

ser fundamentada no princípio de que igualdade e diferença são valores 

indissociáveis. Outro ponto cruciante que impossibilita a eficiência da inclusão nas 

escolas é o despreparo dos profissionais da educação. É necessário ter conhecimento 

das características imprescindíveis para se ter uma escola inclusiva. Se a escola deve 

ser um local onde os alunos podem aprender juntos com sucesso, apesar das 

diferenças óbvias e extremas nas suas habilidades, ela deve ser um lugar muito mais 

diversificado do que aquele composto apenas por aulas tradicionais onde o professor 

transmite e o aluno recebe. É de suma importância que os professores encorajem os 

alunos nos problemas reais que ocorrem na vida comum de suas salas de aula, com 

a expectativa de que eles contribuam na resolução dos mesmos, desenvolvendo 

assim, uma estrutura social. 

 2. DESENVOLVIMENTO 

O impacto que o tema inclusão tem causado no meio escolar, nas instituições 

especializadas e entre os pais de alunos com deficiência e sem deficiência, provocou 

o aparecimento de muitas dúvidas, pois é difícil quebrar as barreiras do individualismo 

e fazer com que todos respeitem a diversidade. No cotidiano da instituição escolar 

pode-se constatar sérios problemas relativos à Educação Inclusiva. Uma das 

questões relevantes é o entendimento do que possa ser a Educação Inclusiva.  



 

Inclusão nada mais é que todas as pessoas com necessidades especiais 

devem ser inseridas na escola regular, onde a escola proporcione ambientes 

físicos adaptados e procedimentos educativos que possibilitem o pleno 

desenvolvimento dos alunos conforme suas necessidades e especificidades 

(FRIAS e MENEZES, 2009). 

 

2.1   Definindo uma escola inclusiva 

 

Neste primeiro capítulo, procura-se entender o real significado de inclusão, 

pois se não se tem conhecimento científico sobre determinado assunto, é impossível 

se ter eficiência em sua implementação.  

"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade" garante o Art. 

5º da Constituição Federal de 1988 e prevê no artigo 208 “O dever do estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: III - Atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino”. Porém, matricular alunos em suas salas regulares não implica 

necessariamente em educação inclusiva. A efetivação de uma educação inclusiva não 

é tarefa fácil. A inclusão é o processo que visa o estabelecimento de condições que 

facilitem a participação do aluno com necessidades educacionais especiais na 

sociedade, obedecendo aos valores democráticos de igualdade, participação ativa e 

respeito a direitos e deveres socialmente estabelecidos. A inclusão é importante, pois 

ajuda a combater o preconceito buscando o reconhecimento e a valorização das 

diferenças através da ênfase nas competências, capacidades e potencialidades de 

cada um. Todos ganham com a diversidade proposta pela escola inclusiva: os 

professores, os alunos com deficiência, que usufruem de uma escola preparada para 

ajudá-los em seu aprendizado, os demais alunos que aprendem a conviver com as 

diferenças de forma natural, num clima de entreajuda, respeito e paciência.  

Uma escola somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver 

organizada para favorecer a cada aluno, independentemente de etnia, sexo, 

idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação. Um ensino 



 

significativo é aquele que garante o acesso ao conjunto sistematizado de 

conhecimentos como recursos a serem mobilizados. (HENRIQUES, 2012, p. 

09). 

Nesse sentido, os alunos que possuem necessidades especiais e que 

atualmente estão cada vez mais presentes nas salas de aula regulares e muitas vezes 

são discriminados pelas suas “incapacidades” podem contribuir mais do que qualquer 

outro para construir uma comunidade educativa ativa. Do mesmo modo, juntos, 

alunos, professores e pais podem criar comunidades escolares que contribuam mais 

para a educação de todos se forem criadas oportunidades de troca de experiências 

porque cria oportunidades para todos se envolverem abertamente em problemas 

relacionados a dificuldades humanas e incertezas que são facilmente mascaradas 

pela rotina escolar. Porém, as escolas continuam a deteriorar-se em relação às 

expectativas sociais e permanecem obstinadas contra os esforços de reforma. 

Para mudar essa realidade, os princípios da inclusão devem ser aplicados 

não somente para alunos com deficiência, mas a todos. Educadores na atual realidade 

não podem permitir o isolamento e concentrar-se apenas em um grupo de alunos. A 

escola deve sofrer reformas para satisfazer as necessidades de todos reconhecendo 

que as boas escolas são boas para todos os tipos de alunos. 

2.2   Um pouco da história da inclusão 

 O modo como a sociedade atual e, especialmente as instituições de ensino 

regular veem a deficiência, no que se refere às diferenças individuais é reflexo da 

forma com que os nossos antepassados tratavam as pessoas com deficiência.  

 Na obra “A República”, Platão (2010, p. 155), na sua visão da formação de uma 

república ideal para a Grécia, assim orientava aos gregos: Pegarão então nos filhos dos 

homens superiores, e levá-los-ão para o aprisco, para junto de amas que moram à parte num bairro da 

cidade; os dos homens inferiores, e qualquer dos outros que seja disforme, escondê-los-ão num lugar 

interdito e oculto, como convém."  

   De acordo com a história da humanidade, na Grécia, as deficiências eram 

tratadas pelo termo "disformes" e devido à necessidade de se manter um exército 

forte, os gregos eliminavam as pessoas com deficiências. Para seu sustento, o 

homem primitivo tinha que caçar e colher frutos, produzir vestuário com peles de 

animais. Com as mudanças climáticas, os homens começam a se agrupar e juntos 



 

irem à busca de sustento e vestimenta. No entanto, somente os mais fortes resistiam 

e segundo pesquisadores, era comum nesta época desfazerem de crianças com 

deficiência, pois representava um fardo para o grupo.   

   Do século XVII ao XX na Europa, começaram a surgir os movimentos 

organizados por familiares com críticas à discriminação. A sociedade passa a ter uma 

nova visão sobre as pessoas com deficiência, através das reflexões promovidas. Os 

portadores de deficiências começaram a ser considerados cidadãos com direitos e 

deveres da participação da sociedade: houve grande investimento em hospitais que 

atendiam pessoas com deficiência visual e auditiva, foi criado o Braille para 

oportunizar a leitura dos deficientes visuais, a perturbação mental começou a ser vista 

como doença, passando a receber acompanhamento especializado. Cria-se, então, a 

Organização das Nações Unidas – ONU – que tem como objetivo dar 

encaminhamentos para a solução dos problemas. As nações se unem para dar melhor 

condições a seu povo e após três anos de sua fundação, nasce a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em que se destaca a igualdade de direitos sem 

qualquer distinção. 

 Uma nova política social é então instaurada e a pessoa com deficiência é 

integrada à vida em sociedade com mais respeito e entendimento de que também tem 

capacidade para aprender e produzir. 

 No Brasil, foram criados o Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854 (hoje, 

Instituto Benjamin Constant) e o Imperial Instituto de Surdos Mudos em 1857 

(atualmente, Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. No início do século 

XX é fundado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição especializada no atendimento 

às pessoas com deficiência mental; em 1954, é fundada a primeira Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; e, em 1945, é criado o primeiro atendimento 

educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, 

por Helena Antipoff. (Ministério da Educação). Leis, portarias, decretos e acesso à 

educação passaram a ser implantados a partir da Constituição Federativa do Brasil 

em 1988. Muito se tem alcançado, mas há ainda, grandes desafios a superar.  

 

 

 

2.3   A escola no processo inclusivo 



 

 

A escola ocupa um papel importante neste processo, já que é um espaço, por 

natureza, consagrado à socialização do conhecimento e das pessoas. 

 

 

Uma escola que, embora se expandindo por meio de um processo de 

universalização do ensino, contribui ainda para a manutenção da exclusão 

por dentro de seus muros, por meio de metodologias descontextualizadas e 

descompassadas, programações lineares, temporalidade inflexível e 

categorias como de sucesso e insucesso, normalidade e anormalidade, 

atraso e fracasso escolar. (ALMEIDA2012, p. 151) 

 

Para a escola se tornar inclusiva é preciso abraçar as diversidades favorecendo 

condições de aprendizagem a todos, respeitando-se as potencialidades e 

necessidades individuais, sobretudo aos alunos com deficiências, dando-se especial 

atenção ao currículo, o qual deve ser flexível às necessidades. Ao contrário, será um 

recurso de exclusão.  

A Declaração de Salamanca (1994) ressalta que para as escolas terem 

sucesso no que diz respeito à Educação Inclusiva, é necessário que todos os 

educadores tenham uma preparação apropriada e que trabalhem em conjunto com 

outros profissionais especializados e com a família. Infelizmente, não é o que 

acontece. 

Um currículo estanque, aplicado de maneira rígida, sem a necessária 

reflexão, resulta, obviamente num potente recurso de exclusão e social, pois 

não permite espaço para discussões que levem a adaptações curriculares, 

necessárias para o atendimento à diversidade, presente na sala de aula. 

Infelizmente, o currículo ainda tem sido entendido e aplicado de acordo com 

a perspectiva de que o ensino regular possui um padrão de exigências de 

aprendizagem, que todo aluno deve aprender, a fim de obter sucesso na 

escola. Esta visão encontra-se arraigada no fato de que há áreas de 

conhecimento ou conteúdos pré-determinados, que, se aprendidos com 

eficácia, resultam em uma formação plena para a vida. JUNG,( 2012, p. 05) 

 

Assim, é necessário debater, refletir, incluir novas metodologias e excluir as 

ultrapassadas. As adaptações curriculares necessitam ser pensadas em interação 

com o coletivo de professores da escola e outros profissionais das áreas da educação, 

saúde e assistência social. 



 

 Para uma ação pedagógica facilitadora da inclusão, os profissionais devem 

utilizar estratégias na escola e na sala de aula possibilitando assim, o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem para todos os alunos. De acordo com 

Briant e Oliver; (2012, p. 142: "um dos obstáculos para inclusão escolar seja na 

Educação Básica ou outro nível de ensino, é o despreparo dos profissionais de 

educação e agentes educacionais."  

 Diante dessas colocações, parece que a efetivação de uma educação inclusiva 

está longe de acontecer, pelo menos na escola em que trabalho. Ou seja, usando 

como base a Escola Municipal Prefeito Luiz Gomes, onde atualmente vivencio a 

experiência de trabalhar com uma turma de 8º ano com trinta e dois alunos, dos quais 

dois possuem necessidades educacionais especiais, percebo que é quase impossível 

realizar um trabalho pedagógico de qualidade, por dois motivos fundamentais: 

primeiro porque nunca recebi capacitação específica para trabalhar com esses alunos; 

sendo assim, se já enfrento diversos desafios para desempenhar um bom trabalho 

com os alunos “normais” os quais tive toda uma formação universitária, me sinto 

incapacitada para atender as necessidades e desenvolver as potencialidades dos 

alunos que necessitam de um trabalho diferenciado. Segundo, porque não vejo 

acontecer na escola os elementos fundamentais citados acima, para a efetivação de 

uma proposta pedagógica inclusiva. Em contrapartida, para minimizar essa 

preocupação, há uma escola em Joinville que desenvolve um projeto inédito em Santa 

Catarina, diante da necessidade de atender famílias e alunos surdos. A ação permite 

o acesso, tanto de pais como de todos os alunos, pais e funcionários ao ensino de 

Libras. De acordo com a professora Talita Nunes, surda desde os dois anos de idade, 

"hoje é visível o desenvolvimento das crianças."  

 Pode-se, portanto, constatar que a passos lentos, a escola vai se tornando 

inclusiva.  

Estou convicta de que todos nós, professores, sabemos que é preciso 

expulsar a exclusão de nossas escolas e mesmo de fora delas e que os 

desafios são necessários, a fim de que possamos  avançar, progredir, evoluir 

em nossos empreendimentos. (Mantoan,2009,p.18). 

 Se a escola deve ser um local onde os alunos podem aprender juntos com 

sucesso, apesar das diferenças óbvias e extremas nas suas habilidades, ela deve ser 



 

um lugar muito mais diversificado do que aquele composto apenas por aulas 

tradicionais onde o professor transmite e o aluno recebe. É de suma importância que 

os professores encorajem os alunos nos problemas reais que ocorrem na vida comum 

de suas salas de aula, com a expectativa de que eles contribuam na resolução dos 

mesmos, desenvolvendo assim, uma estrutura social. 

 A escola como uma organização que expressa e dá suporte a essa 

aprendizagem incorpora uma consciência abrangente com novas habilidades e 

capacidades pessoais e objetivos mais elaborados. 

 Nesse sentido, para que ocorra o processo de integração no ensino inclusivo, 

é necessário que haja um trabalho em equipe com o envolvimento de pessoas com 

várias especialidades de forma cooperativa para que os alunos possam atingir o seu 

potencial. Assim, todos são beneficiados, pois aprendem uns com os outros e a 

inclusão passa a ser natural em toda a comunidade. 

 É aí que reside o maior desafio dos educadores: garantir a efetivação da 

aprendizagem, oferecendo um ambiente adequado que estimule a autonomia e a 

superação de suas limitações, valorizando e respeitando as diferenças individuais. 

Atualmente, com a obrigatoriedade da inclusão de crianças com 

dificuldades especiais no ensino regular, quase todas as escolas públicas possuem 

crianças com algum tipo de deficiência. Em contrapartida, as escolas não contam com 

as condições mínimas necessárias para atender adequadamente a esses alunos. 

   2.3.1 Escola da ponte: uma proposta de educação inclusiva que deu certo 

Antes de falar sobre a escola da ponte que Rubem Alves tão bem nos 

descreve, é preciso ter claro o fato de que quando se fala de educação inclusiva não 

se está falando somente de “incluir no ensino regular” os alunos que possuem algum 

tipo de deficiência física ou mental, mas sim todos os alunos que por algum motivo, 

inclusive por repetência ou evasão não conseguem acompanhar o ensino regular. 

O autor do livro "A escola que sempre sonhei sem imaginar que pudesse 

existir" procura descrever uma escola diferente que tem como principal característica: 

“Mais do que um projeto de educação para a cidadania, o que verdadeiramente 

distingue a Escola da Ponte é uma práxis de educação na cidadania. Essa clarificação 



 

é verdadeiramente fundamental para que se possa entender o que se passa na 

Ponte”. (Alves, 2001, p. 15). Assim como os mestres Zen eram educadores estranhos, 

que nada ensinavam, o seu objetivo era levar os seus discípulos a “desaprender” o 

que sabiam, a ficar livres de qualquer filosofia. Rubem Alves, quando visitou a Escola 

da Ponte se sentiu como se estivesse desaprendendo a arte da educação escolar, 

para construir uma nova forma de ver a prática pedagógica, e por isso conta sua 

experiência na esperança de que os leitores também desaprendam sua prática 

tradicional para absorver um pouco da filosofia que norteia a prática pedagógica da 

Escola da Ponte. 

Por muito tempo, insatisfeito com a realidade escolar fundamentada no 

modelo de linhas de montagem, como fábricas organizadas para a produção de 

unidades biopsicológicas móveis, portadoras de conhecimentos e habilidades, Rubem 

Alves pensava sempre que seria impossível mudar essa realidade até que quando foi 

a Portugal e encontrou a Escola da Ponte que tinha as características da escola com 

que sempre sonhou. 

Dirigida por José Pacheco, o primeiro aspecto da Escola da Ponte que 

chamou a atenção de Rubem Alves foi o fato de não existirem classes formadas por 

diferentes séries como estamos acostumados a ver (1a, 2a, 3a série,...), nem aulas 

onde um professor ensina matéria, mas sim, os alunos aprendem formando pequenos 

grupos com interesse comum por um assunto. 

Para Rubem Alves é impossível entender a Escola da Ponte sem apagar 

tudo que conhecemos sobre a prática educativa vivenciada nas nossas escolas de 

hoje, porque na Escola da Ponte o certo e o errado parecem trocar de papel, ou seja, 

enquanto nós estamos acostumados a ter o programa curricular como o carro chefe 

da prática educativa, na Escola da Ponte só tem valor os assuntos que realmente têm 

algum significado para a vida do aluno. 

Na Escola da Ponte, não tem lógica cumprir um programa, porque apesar 

de muitas escolas cumprirem o programa formalmente como manda a lei, ele jamais 

poderá ser cumprido na prática, porque quando os alunos aprendem o que não lhes 

tem utilidade fora da escola, ele só estuda para a prova e como consequência, no ano 

seguinte não se lembra de nada do que foi estudado no ano anterior e 



 

consequentemente, foi tempo perdido. Em contrapartida, “quanto à ciência que se aprende 

a partir da vida, ela não é esquecida nunca. A vida é o único programa que merece ser seguido”. 

(ALVES, 2001, p. 61). 

Outro aspecto que difere a Escola da Ponte das escolas que conhecemos 

é a valorização do espaço coletivo, ou seja, enquanto nós estamos preocupados em 

classificar os alunos por série de acordo com o nível de aprendizagem, incutindo neles 

sutilmente o espírito de competitividade, na Escola da Ponte só existe um único 

espaço compartilhado por alunos de todas as idades com um único objetivo: aprender 

para a vida. 

A essência que norteia o trabalho diário desenvolvido nessa escola é 

construído no respeito e interajuda entre aluno e aluno, aluno e professor, professor e 

professor, do mesmo modo como no respeito por todos os saberes, valores e atitudes, 

de todos, com igualdade. Na Escola da Ponte não se limita a preparar os alunos para 

o futuro acadêmico, mas sim, para o futuro individual das crianças que por lá passam. 

  A Escola da Ponte era uma escola comum, até 1976, quando foi 

reformada sua estrutura escolar e se percebeu que era preciso mudar também o jeito 

de ensinar. Hoje, possuindo apenas vestígios da “estrutura tradicional”, após a fase 

‘de iniciação’, as crianças convivem e aprendem nos mesmos espaços, sem 

diferenciação pela idade, somente pela vontade de estar no mesmo grupo.  

Quando os alunos têm dúvidas sobre o assunto que estão estudando, eles 

as esclarecem solicitando um encontro com o professor, assim a pesquisa é a 

atividade primeira para a aquisição da aprendizagem e a função transmissora do 

professor assume um papel secundário.  

No que se refere a manutenção da disciplina, as próprias crianças criaram 

seus deveres e direitos. Além disso, o convívio desde que ingressam na escola com 

a responsabilidade de cumprir o que eles mesmos determinaram os torna dignos do 

exercício cotidiano da liberdade na responsabilidade.  

Quanto à participação dos pais na escola, ela vai além das atividades 

promovidas pela escola ou APP, além de no início de cada ano se reunirem para 

participar de um encontro de apresentação do Plano Anual e mensalmente, eles se 

reúnem para avaliar os projetos.  



 

Diante de tudo que foi exposto nesse tópico a respeito da Escola da Ponte, 

pode-se perceber que a realização de uma educação inclusiva é possível sim, desde 

que exista um comprometimento por parte de todos os envolvidos no processo 

educativo.  Por isso, para que nossas escolas se tornem tão inclusivas quanto a 

Escola da Ponte apresentada por Rubem Alves, é preciso que elas sejam compostas 

por profissionais que vejam a aprendizagem significativa do aluno como única meta a 

ser alcançada e que não meçam esforços para atingir esse objetivo. 

2.3.2 Características de uma escola inclusiva 

 O objetivo da Educação inclusiva é garantir o direito de todos à educação, com 

igualdade de oportunidades e valorização das diversidades, procurando possibilitar a 

educação regular sem deixar de atender aos alunos em suas necessidades 

específicas, construindo assim, uma sociedade mais justa e participativa.  

  Para isto, é necessário que o processo ensino-aprendizagem apresente 

algumas características imprescindíveis à sua prática:  

-Reflexão constante sobre o respeito à diversidade para que todos cheguem ao 

entendimento de que ela é favorecedora da aprendizagem e educação para todos, 

-Parceria entre escola, alunos com e sem deficiência, profissionais especializados, 

família e órgãos governamentais,  

- Uma equipe capacitada para mediar os alunos no desenvolvimento das questões 

cognitivas e socio afetivas e no desenvolvimento das suas competências,  

 

- Reformulação constante das metodologias, buscando estratégias de ensino 

diversificadas, 

- Processos avaliativos inovadores e baseados na individualidade de cada aluno e não 

comparativos, contemplando objetivos específicos, 

- Acessibilidade, 

- Materiais didáticos adequados,  

- Uso da tecnologia como suporte às aulas, 

-Um currículo adaptado, com estratégias de ensino diferenciado, 

-A didática deve considerar o ritmo e os níveis de aprendizagem dos alunos, 



 

- o aprimoramento da formação dos envolvidos no processo, O professor, em especial, 

como peça primordial no processo ensino-aprendizagem numa perspectiva inclusiva, 

tem que estar ciente de que nunca se está pronto; é preciso buscar melhorias sempre. 

O bom profissional precisa manter a bagagem cultural sempre aguçada através de 

jornais, revistas, sites com informações de qualidade, estar sintonizado com nomes 

de referência nas redes sociais, ler bons livros, ver bons filmes, participar de palestras, 

debates, além de estar em constante reflexão junto à comunidade. 

 

3.    CONCLUSÃO 

 O processo de aprendizagem é um processo constituído por um grande número 

de fatores inter-relacionados continuamente, por isso não se pode aceitar que as 

escolas continuem excluindo os alunos de participarem do processo educativo dentro 

de um sistema regular de ensino só porque a sociedade os rotulou de “deficientes” 

por possuírem alguma dificuldade ou necessidade especial, para aprender um ou mais 

conteúdo de determinadas disciplinas curriculares. Definindo a aprendizagem dentro 

da concepção sociointeracionista, ou seja, como sendo a capacidade de adquirir 

novos conhecimentos a partir dos estímulos do meio, pode-se definir o problema de 

aprendizagem como sendo a dificuldade que o indivíduo encontra em desenvolver 

suas potencialidades a partir dos estímulos recebidos pelo meio. Sendo assim, a 

inclusão e exclusão de crianças portadoras ou não de deficiências do ensino regular 

é resultado do modo como se desenvolve a prática educativa no cotidiano escolar. 

Faz-se necessário, oferecer aos alunos condições favoráveis ao seu pleno 

desenvolvimento como cidadão, impedindo assim, os entraves para uma educação 

inclusiva de qualidade. O bom profissional precisa manter a bagagem cultural sempre 

aguçada através de jornais, revistas, sites com informações de qualidade, estar 

sintonizado com nomes de referência nas redes sociais, ler bons livros, ver bons filmes 

etc. 

Apesar das escolas estarem cumprindo a lei e matriculando normalmente 

os alunos com necessidades especiais nas diferentes séries do ensino regular, o 

mesmo não se pode dizer com relação às medidas adotadas para a permanência 

desses alunos na escola, ou seja, a escola o recebe, porém não capacita os 

profissionais para inovarem a prática pedagógica para atender as necessidades 

desses alunos 



 

Para mudar essa realidade, faz-se necessário buscar parcerias entre 

professores, alunos, pais, especialistas e equipe diretiva, para juntos traçarem uma 

proposta de trabalho coletivo que permita levar todos os alunos a aprender, 

respeitando a individualidade de cada um. 

No que se refere especificamente a incorporação da prática inclusiva nas 

salas comuns, pode-se concluir que tão importante quanto selecionar os conteúdos a 

serem abordados em cada série durante um ano letivo, é escolher a metodologia mais 

adequada para estimular a atenção, percepção e concentração, que em muito  

,colaboram no desenvolvimento do ensino-aprendizagem. 

Nessa seleção de metodologias, o professor nunca pode esquecer-se de 

destacar um lugar especial para a vivência do aluno, pois ela tem muito a contribuir 

como elemento motivador e como prática didático-pedagógica e metodológica, na 

medida em que ela propicia o desenvolvimento do pensamento lógico, a criatividade, 

a construção de conceitos e estruturas sucessivas mais complexas. Afinal, é através 

da inclusão no cotidiano escolar que poderemos construir uma sociedade mais justa 

onde as pessoas não sejam excluídas, mas sim, respeitadas como cidadãos, agindo 

para o benefício pessoal e coletivo e interagindo no meio em que se encontram 

inseridos. 
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