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EDUCAÇÃO ESPECIAL: INCLUSÃO SOCIAL NA ESCOLA E OS DESAFIOS DE 

UMA NOVA PEDAGOGIA 

 

 
RESUMO: A presente pesquisa objetiva conhecer as dificuldades encontradas no ambiente escolar 
com a inclusão social de crianças portadoras das necessidades especiais. E, de fato, algumas 
instituições de ensino não possuem estrutura adequada, além disso, poucos profissionais da área da 
educação estão preparados para viver esse novo momento da educação brasileira, faz-se necessário 
que haja a quebra dos paradigmas e obter o conhecimento necessário sobre as práticas pedagógicas 
adequadas que possibilita, à inclusão desse deficiente no ambiente escolar, que esta nova realidade 
que as escolas estão vivendo seja de fato efetivada. Os problemas e possíveis soluções, aqui 
apresentados vão identificar as dificuldades encontradas no ambiente escolar para a inclusão social, 
Carvalho (2000).A pesquisa tem como objetivo apontar e mostra ainda que a sociedade, e mesmo na 
família de portadores de necessidades especiais precisa compreender que ser especial não é ser 
incapaz, mas ser diferente e com capacidades surpreendentes em integração com o meio escolar 
onde ele  fica possibilitado de entrar nesse universo social que ele tem direito independente de sua 
deficiência física.  
 

Palavras-chave: Educação Especial, Inclusão Social. Deficiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 – INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar, a partir do ambiente escolar, as 

dificuldades que os portadores de deficiência física encontram para serem inseridos 

no cotidiano escolar. Em meio a tantos discursos sobre a inclusão social, o aluno 

com alguma deficiência na escola é bem mais restrito no ambiente escolar. 

A família, em muitos casos não está preparada para essa realidade do seu 

filho, e buscar refúgio e atenção no ambiente escolar, essa que muitas vezes, não 

sabe o que se fazer para com o aluno, não á pessoal qualificado para prestar um 

serviço de qualidade e adequado á cada aluno que pode apresentar diferentes  

deficiências é necessário que todos que atuam  na escola possam ter uma 

qualificação necessária. 

 O desafio para o docente será enorme, onde ele não foi preparado 

adequadamente para essa função, as salas de recurso ou multifuncional, nem todas 

as escolas estaduais ou municipais não estão ainda equipadas para atender esse 

aluno, a inclusão está sendo feita, mas de uma forma diferenciada das necessidades 

do aluno.  

A busca por qualificação deve ser constante, a cada dia precisa-se de mais 

profissionais habilitados para trabalhar em educação especial. O profissional ao se 

qualificar estará pronto para receber o aluno com o devido respeito e qualidade de 

serviço, incluir é dar valor a pessoa humana como um todo. 

O profissional que se propõe a trabalhar com este segmento, como qualquer 

outro, tem a responsabilidade de estar sempre em busca de novos caminhos para 

nortear seu trabalho, deve manter-se atualizado em leituras que o ajudem a 

fundamentar e desenvolver um bom trabalho teórico para, assim, colocar em prática. 

A realidade das escolas, de poder vivenciar essa inclusão social como um 

todo, deve ser o de transformar esse desafio de incluir o deficiente físico em umas 

expectativas vivenciadas por toda a equipe pedagógica, à adaptação do PPP - 

Projeto Político Pedagógico. Este, por sua vez, não se resume em colocar as 

atividades a serem trabalhadas e cumpridas pelo corpo docente, mas como suporte 

para eles; é um desafio constante, pois devido sua complexidade e mudanças, que 

as escolas estão enfrentando, talvez a maior dela seja a transformação constante, 

ou seja, na reformulação educacional e a formação do cidadão. 

 



2 - DESENVOLVIMENTO 

No processo de ensino aprendizagem, a riqueza dessa vivência na escola e 

na sociedade, está para além dos ganhos desse aluno, com sua inserção no 

contexto escolar. Na medida em que passou a ser parte constitutiva desse grupo de 

alunos em especial, portanto ampliou suas oportunidades de interações com o meio, 

tanto com pessoas, colegas, professores, funcionários, como com os objetos do 

conhecimento. Para todos os envolvidos, alunos e professores, os ganhos ocorrem 

na possibilidade de conhecimento e convívio com a diferença estabelecendo uma 

relação ética de consideração e respeito à condição do outro.  

Essa convivência oportuniza o desenvolvimento da tolerância e o 

estabelecimento de uma relação pautada em valores humanos e solidários. Para os 

alunos fica a possibilidade de construir laços de amizade e cumplicidade, de 

compartilhar histórias e aprendizagens constantes.  

Para os professores a necessidade de inovação pedagógica, de criação e 

inventividade didática de flexibilizações curriculares, de reflexões constantes sobre o 

fazer pedagógico, de confiança na capacidade de aprendizagem do aluno, de 

superação do medo em relação ao diferente e de disposição para a construção de 

um trabalho integrado e coletivo. 

A LEI Nº 8.859 DE 23 DE MARÇO DE 1994 - Modifica dispositivos da Lei nº 

6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo aos alunos de ensino especial   diz 

respeito ao atendimento específico de pessoas portadoras de necessidades 

especiais em instituições especializada para atendê-las adequadamente com 

conceitos e deveres a serem cumpridos. 

A educação inclusiva tem por objetivo inserir portadores e não portadores de 

necessidades especiais em salas de aula de escolas comuns. A inclusão escolar 

surgiu com a "Declaração de Salamanca" na década de 90, com a ideia de romper 

paradigmas educacionais existente na época. Após tantos anos de segregação e 

isolamento hoje essas pessoas são reconhecidas como cidadãos. 

Em 1994, a Declaração de Salamanca proclama que as escolas regulares com 

orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes 

discriminatórias e que alunos com necessidades educacionais especiais devem ter a 

cesso à escola regular, tendo como princípio orientador que “as escolas deveriam 

acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras” (BRASIL, 1994, p.330). 



 

A inclusão escolar está diretamente relacionada com ações políticas, 

pedagógicas, cultural e social, esse movimento junto, torna possível a interação de 

crianças com necessidades especiais com as crianças sem necessidades especiais, 

convivendo no mesmo ambiente escolar, aprendendo e respeitando as diferenças.  

Para que a inclusão seja de fato efetivada é necessário que os sistemas 

educacionais quebrem paradigmas. Segundo Moreno (2009), “os sistemas 

educacionais concentra-se a educação no aprendiz, na qual favorece parte desses 

alunos levando em consideração seu potêncial. "Na perspectiva desta análise, 

Carvalho (2000, p. 60) esclarece que: 

Examinar a prática pedagógica objetivando identificar as barreiras para a 

aprendizagem é um desafio a todos nós educadores que, até então, as temos 

examinado sob a ótica das características do aprendiz. Suas condições orgânicas e 

psicossociais têm sido consideradas como os únicos obstáculos responsáveis pelo 

seu insucesso na escola. 

A educação inclusiva tem como um de seus princípios a valorização da 

diversidade, respeito a aquele que é diferente e não inferior e sim com suas 

limitações: As deficiências não impedem a participação e contribuição dessas 

crianças na sociedade, sabe-se que elas podem ser parte ativa da sociedade e 

agente participativo em seu próprio desenvolvimento.  

 

Os problemas encontrados e vivenciados por toda a equipe pedagógica 

somada a falta de conhecimento, faz com que a inclusão social seja de uma forma 

obrigatória e não de livre vontade, como deve ser vivenciada no cotidiano escolar. O 

aluno progressivamente vem assimilando o ambiente da escola, na medida em que 

qualifica e amplia suas interações sociais, produzindo melhores condições cognitivas 

de interpretar conteúdos e conceitos mediados pela linguagem e pelo contexto 

social. 

A mudança vem acontecendo aos poucos, hoje é mais comum ver em todos 

os seguimentos escolares, desde o ensino fundamental a faculdade, com dedicação 

força de vontade esse aluno vai chegar á se formar e ter uma profissão privilegiada 

e esperada .Essas transformações que vem ocorrendo no contexto escolar, esta 

refletindo nas famílias dessas pessoas, levando eles a serem referência para os 

demais, que tem em seu contexto familiar a mesma situação, ou parecidas de 

exclusão da sociedade e escolar. 



O professor tem um papel de grande importância na formação desse aluno, é 

nesse ambiente que ele vai ter todas as suas emoções, fragilidades, conhecimento, 

inserção, tudo isso vai estar ligado ao discente e aos professores, os conteúdos 

disciplinares esta sempre  colaborando na formação intelectual, profissional.  

Conforme o entendimento de Gimeno (2002, p.119), pois: 

 

[...] não há forma de exclusão mais radical do que aquela que implica o sentimento 

de que uma pessoa não é importante para ninguém, é negada (como indivíduo ou 

como grupo), seja pela condição de ser mulher, criança, imigrante, idoso, negro, 

aposentado, ignorado na escola, cigano, delinquente, deficiente, mendigo ou por não 

falar, pensar, rezar ou querer como nós. 

A oferta de escolas com salas de recurso ainda é muito restrita, e o acesso a 

elas também, tendo em vista o preconceito por parte da família em levar seu filho ao 

atendimento especializado, isso faz com que o aprendizado desse aluno seja 

atrasado; consequência disso é o aluno desmotivado, devido falta de conhecimento 

por parte da família. 

As dificuldades encontradas nos ambientes escolares vão desde as péssimas 

condições das estruturas físicas das instituições o atendimento desse aluno que 

chega para nós nas escolas , sabe-se que essas escolas foram construídas para 

uma sociedade cheia de barreiras de preconceitos o que dificulta fazer adaptações 

necessárias. 

Inserir esses alunos no contexto escolar, garantindo o direito a educação, é o 

que chamamos de inclusão, ou seja, é acolher estes indivíduos e oferecer às 

pessoas com deficiência oportunidades educacionais, nas mesmas condições 

acessíveis aos outros. 

 

A sociedade, no seu dia-a-dia, precisa se adaptar às necessidades das pessoas com 

deficiência, dividindo espaços com igualdade e, principalmente, com respeito e 

aceitação às diferenças. As formas limitadas como as escolas e instituições ainda 

atuam, têm levado parcela considerável dos alunos à exclusão, principalmente das 

minorias – sejam elas sociais, sexuais, de grupos étnicos ou de pessoas com 

deficiência. A base da inclusão consiste no conceito de que toda pessoa tem o direito 

à educação e que esta deve levar em conta seus interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem.   (FÉLIZ DÍAZ, 2009  p. 28) 

 

A falta de formação dos professores também tem sido fator que dificulta a 

aprendizagem e adaptação das crianças com necessidades especiais nas escolas 

comuns, além do que são poucos os docentes que atuam nessa área da educação e 

muitos não querem trabalhar com crianças deficientes, alguns por medo, receio, 



preconceito, falta de entusiasmo, baixos salários, além disso, os professores que 

estão na sala de aula não foram preparados para realizar esse tipo de atividade. 

 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do 

Império, com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos 

Instituto dos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e os ff 

(MAZZOTTA, 1996, p. 75). 

 

A inclusão social não acontece da noite para o dia, é preciso mudar esse 

conceito de que a pessoa portadora de uma ou mais deficiência não é capaz de 

realizar ou fazer tarefas, para sua sobrevivência na sociedade, hoje esses são 

capacitados e inseridos nas  grande empresa para executar diversas tarefas. 

Trabalhar o pensamento das crianças em relação ao colega que é diferente, 

ensinando-os a respeitá-los, pois muitas crianças chegam às escolas cheias de 

preconceitos, a própria sociedade precisa passar por reformas em sua forma de ver 

o próximo, e esse é um longo caminho a ser percorrido, para que as novas gerações 

tenham êxito na convivência com as diferenças, trabalhando o pensamento das 

crianças de hoje, elas serão os cidadãos críticos e reflexivos. 

O atendimento do aluno na escola de ensino regular é efetivado com base 

nos seguintes procedimentos: a APAE orienta a escola em seu Projeto Político 

Pedagógico, elaborando ações e atividades para os professores, diretores, 

especialistas e outros profissionais da educação que permitirão aos alunos vivências 

educativas, culturais e esportivas em conjunto com os alunos considerados normais. 

Em reunião, pais e refletimos  juntos sobre a inclusão escolar.  

Os passos seguintes são: parceria escola x família x comunidade, acolher as 

famílias, planejar juntos, propor socialização entre os alunos, discutir sobre as 

deficiências das pessoas em geral, traçar metas a serem alcançadas, planejar com 

consentimento e participação da pessoa com deficiência, envolver a pessoa como 

um participante ativo, manter a dignidade e o respeito, reduzir a ênfase aos rótulos, 

usar uma abordagem baseada nas potencialidades. 

Cabe ressaltar que o papel da família é participar dos planejamentos, comuni-

cando à escola seus anseios, conscientizando-se das decisões da escola em 

relação à aprendizagem de seus filhos. 



A base da familiar é de extrema importância para que a  inclusão, seja 

realmente feita e apropriada para cada caso, por tanto ela precisa fazer parte de 

todo  processo, o amparo e compreensão familiar são imprescindíveis para a 

inclusão educacional e social. 

 Primeiramente é preciso que as famílias aceitem suas crianças, rompendo 

com o preconceito, de que são dependentes para tudo, por outro lado, muitos pais 

superprotegem seus filhos, não os levam para a escola na tentativa de não expor 

seu filho no cotidiano escolar. 

 A criatividade e bom senso dos professores é uma das principais armas para 

o ensino-aprendizagem das crianças especiais e para isso algumas ações 

pedagógicas são necessárias, nesse processo o trabalho em conjunto com toda 

equipe pedagógica, é uma enorme contribuição para com este aluno. 

De acordo com estudos de Fortes (2005) é através de instituições de ensino 

regular que as atitudes discriminatórias se devem combater, propiciando condições 

para o desenvolvimento de comunidades integradas, que é a base da construção da 

sociedade inclusiva, e consequentemente obtenção de uma real educação para 

todos. 

Na LDB 9.394/96 e fazer as adaptações para não limitar os alunos com 

grandes capacidades, para que dessa forma eles possam continuar a desenvolver 

sua parte intelectual. Trabalhar com crianças portadoras de deficiência, da surdes, 

mudas, cegas, tem que ser criativo e buscar novas alternativas e sempre favoráveis. 

A inclusão escolar de alunos com deficiência em escolas regulares é um 

direito garantido Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação o Nacional (Lei n. 

9.934/96), que afirma a oferta da educação especial enquanto dever constitucional 

do Estado deve ter início na Educação Infantil, na idade de zero a cinco anos. 

(BRASIL, 1996).  

Fazer adaptações de materiais de estudo, brinquedos, acessórios, 

instrumentos para que elas possam absorver o conhecimento assim como as 

demais crianças e acompanhar o currículo escolar. Ter uma equipe de professores, 

pedagogos, fonoaudiólogo, psicólogos entre outros especialistas para garantir o 

processo de ensino-aprendizagem e inclusão com qualidade desse aluno com 

qualidade e respeito que ele merece em todo seu processo de ensino 

aprendizagem. 

 



3 – CONCLUSÃO 

 

Baseado nas pesquisas relacionadas neste trabalho e análise da legislação 

em vigor, podemos afirmar que as oportunidades ao portador de necessidade 

especial se ampliaram respeitosamente, mas infelizmente detectou-se também, a 

dificuldade de cumprir legalmente esse direito, lembrando que as escolas não estão 

preparadas para tal situação. Essas mudanças têm que ser constante no ambiente 

escolar, adaptar-se a essa realidade de nossos alunos, que tanto necessita do 

atendimento especializado.  

É vergonhoso em nossa realidade que a inserção desses alunos, no contexto 

escolar e social seja, infelizmente, ainda tão pequena; há muito o que se fazer para 

uma melhoria em todos os setores públicos e privados para a inserção do portador 

de deficiência. 

A inclusão social constitui um fator muito importante para o exercício da 

cidadania, principalmente para essas crianças que estão na fase inicial de sua vida, 

contribuindo para essas crianças tem uma interação e inclusão dentro do espaço 

escolar. 

Existem vários dispositivos legais para garantir os  direitos, prevendo 

melhorias, adaptações em diversos ambientes. Existe hoje uma grande preocupação 

em desenvolver um trabalho significativo para as crianças com deficiência. Nossas 

escolas com certeza ainda precisam de modificações, de uma estrutura melhor, de 

profissionais capacitados e de um maior comprometimento dos governantes. 

 Desta forma, o poder público deve investir mais em estrutura física das 

escolas para atender a demanda. Mas para isso, os preconceitos devem ser 

derrubados, primeiramente pelas escolas e até mesmos pelos pais que muitas vezes 

escondem seus filhos achando que deixando eles em casa ou frequentando escolas 

especiais estará fazendo um bem a eles.  

Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte para derrubar preconceitos e 

permitir uma sociedade mais inclusiva. Para a consolidação de uma escola inclusiva, 

ainda há muito para construir, pois foram dados apenas os primeiros passos na 

consciência e respeito à diversidade.  

Percebe-se que muitas adaptações precisam ser feitas para favorecer a 

educação e o desenvolvimento das crianças com deficiência física na educação 

infantil, pois muitas escolas brasileiras e as famílias não estão preparadas para 



garantir o desenvolvimento pleno e escolar destas crianças, dessa forma serão 

formados cidadãos ativos e preparados, para sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil Brasília: 05 de outubro de 

1988 BRASIL.  

 

BRASIL. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora com 

Deficiência. Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades 

Educativas Especiais. Brasília, Corde, 1994 

 

 

CARVALHO, M. S. Conceitos Básicos de Sistemas de Informação Geográfica e 
Cartografia Aplicada à Saúde. Brasília: Organização Pan-americana de Saúde, 
Ministério da Saúde, 2000. 
 

Educação inclusiva, deficiência e contexto social: questões contemporâneas/ Féliz 

Díaz, Miguel Bordas, Nelma Galvão, Terezinha  Miranda, organizadores; autores, 

Elias Souza dos Santos… [et al.]. - Salvador: EDUFBA, 2009. Pg 28 

 

GIMENO SACRISTÁN J. O currículo: os conteúdos do ensino ou uma análise 

prática. PÉREZ GÓMEZ, A. I.Compreender e transformar o ensino . 4. ed. Porto  

Alegre: Art Med, 2000 pg.:119. 

 
MAZZOTTA, M. J. S. Educação Especial no Brasil: História e Política Públicas.São 
Paulo: Cortez, 1996  

PPP – Projeto Político Pedagógico - Escola Maria de Lucca Pinto Coelho Manhuaçu 
–MG. 

LDB Lei 9.394/96: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 


