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INCLUSÃO: CONDIÇÕES DE BASE PARA ESCOLAS ACOLHEDORAS 

 
 

Juliane Rodrigues Santos1 

                           
 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como bjetivo identificar as possíveis necessidades ou dificuldades encontradas 
pelo professor no trabalho realizado com o aluno com necessidades educacionais especiais no sistema 
regular de ensino. A importância desta investigação justifica-se em ampliar o conhecimento dos 
profissionais da escola, adquirir uma visão prática da realidade das propostas pedagógicas, 
respeitando o direito de igualdade e oportunidades de todas as crianças. Procura-se ainda por meio 
deste estudo apontar os fatores que podem dificultar a prática inclusiva e verificar até que ponto os 
profissionais da Escola Municipal de Divisa Alegre estão preparados para receberem alunos portadores 
de necessidades especiais e quais as estratégias pedagógicas que utilizam. Para enriquecimento da 
pesquisa, apoiou-se em pesquisa bibliográfica de autores como: BAPTISTA, C.R.; BOSA, C (2002); 
CARVALHO, (2000); FACION, J. R. (2008); FERREIRA, (2005); FIGUEIREDO, C.R.A; ARAUJO, M.V.; 
CARREIRO, L.R. (2010); PRADO, M. E. B. B.; FREIRE, F. M. P. (2001); RODRIGUES, (2003); 
SAVIANI, (1991), dentre outros que dedicaram seus estudos sobre o tema inclusão e os desafios 
impostos aos professores no sistema regular de ensino. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Crianças. Desafios. Professores.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

A questão da inclusão de alunos no sistema de ensino durante muito tempo foi 

um tema restrito ao debates em congressos e testos da literatura especializada, sendo 

hoje, uma proposta de intervenção amparada pela legislação.  

A importância desta investigação justifica-se em ampliar o conhecimento dos 

profissionais da escola, adquirir uma visão prática da realidade das propostas 

pedagógicas, respeitando o direito de igualdade e oportunidades de todas as crianças. 

Diante do exposto, a presente pesquisa buscará responder a seguinte 

indagação: Será que as escolares estão preparadas para lidar com os alunos 

portadores de necessidades especiais?  

Para enriquecimento da pesquisa, apoiou-se em pesquisa bibliográfica de 

autores como: BAPTISTA, C.R.; BOSA, C (2002); CARVALHO, (2000); FACION, J. R. 

(2008); FERREIRA, (2005); FIGUEIREDO, C.R.A; ARAUJO, M.V.; CARREIRO, L.R. 

(2010); PRADO, M. E. B. B.; FREIRE, F. M. P. (2001); RODRIGUES, (2003); SAVIANI, 

(1991), dentre outros que dedicaram seus estudos sobre o tema inclusão e os desafios 

impostos aos professores no sistema regular de ensino. 

 

2- DESENVOLVIMENTO 

 

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.  

Gentili (2003, p.54), concorda com a afirmação acima e mostra que:  

 
E esse é um dos desafios fundamentais de uma educação que contribua para 
quebrar o encanto do desencanto, para nos livrar da resignação, para 
recuperar ou para construir nossa consciência em critérios de igualdade de 
justiça, uma sociedade na qual a proclamação da liberdade individual não 
questiona os direitos e a felicidade de todos. Uma sociedade em que a 
diferença seja uma possibilidade para a construção de nossa autonomia, não 
o argumento para legitimar injustas desigualdades econômicas, sociais e 
políticas (GENTILI, 2003, p. 54). 
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Nota-se que, 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. 

Vale ressaltar que isso implica numa sociedade onde cada um é 

responsável pela qualidade de vida do outro, mesmo quando esse outro é muito 

diferente de nós. 

É importante ressaltar que, para que a inclusão de fato se concretize, é 

necessário que os professores estejam preparados para lidar com esse tipo de 

situação. Por isso, torna-se urgente que os profissionais que terão contato com os 

alunos portadores de necessidades especiais, recebam em sua formação esse 

preparo. É necessário que todos fiquem atentos para propostas pedagógicas que 

auxiliem os docentes no melhoramento de suas concepções e fazeres escolares. 

Conceituando algumas expressões adotadas em se tratando de referência 

às pessoas com deficiência, Carvalho (2003; p.19), destaca que algumas vezes os 

termos usados podem expressar juízos equivocados sobre a capacidade dessas 

pessoas. “Palavras traduzidas para outros idiomas seguem esse exemplo, como é o 

caso de incapacidade, desvantagem ou impedimento”. (CARVALHO, 2003, p.19). 

Com base nos estudos de Baptista (2003, p.70), a inclusão escolar seria a 

transformação da escola para receber o aluno, ou seja, a escola deve se adaptar as 

necessidades do aluno e não o contrário.  

Já nos estudos de Figueiredo (2002, p.45) argumenta que se faz 

necessária uma transformação na escola para efetivar a inclusão. Prosseguindo, 

Figueiredo (2002, p. 68) afirma “que não se trata de adequar, mas de transformar a 

realidade das práticas educacionais em função de um valor universal que é o 

desenvolvimento do ser humano”.  

Na visão de Ferreira (2005, p. 65), a inclusão escolar é justamente garantir 

o acesso e a permanência do aluno na escola, seguida “do mais pleno 

desenvolvimento escolar de todos os alunos, em um espaço de relações educacionais 

que valorize a diversidade como riqueza humana e cultural”. (FERREIRA, 2005, p. 

65). 
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De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

Lei nº. 9.394/96,  

 
Todas as pessoas portadoras de necessidades especiais têm o direito à 
matrícula, sem discriminação de turnos, nas escolas regulares, com o objetivo 
de integrar equipes de todos os níveis e graus de ensino, com as equipes de 
educação especial, em todas as residências administrativas pedagógicas do 
sistema educativo e desenvolver ações integradas nas áreas de ação social, 
educação, saúde e trabalho. Esses direitos expressos em leis são frutos de 
processos democráticos que indicam o reconhecimento da cidadania dessas 
pessoas (BRASIL, 2002).  

 

Nota-se que a LDB, assegura a todas as crianças o direito a matricula 

desses alunos nas escolas de ensino regular, mostra ainda que as escolas devem 

adaptar-se aos meios e condições que o ensino oferece, acomodando essas crianças 

dentro das suas necessidades. 

É importante ressaltar que a inclusão nas escolas vem sendo defendida 

mundialmente pela UNESCO, desde a declaração de Salamanca, na Conferência 

Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, Espanha, em 1994, que se 

determinou que:  

 
O princípio orientador deste plano de Ação consiste em afirmar que as 
escolas se devem ajustar a todas as crianças independentemente das suas 
condições físicas, sociais, linguística ou outras. Neste conceito, devem incluir-
se crianças com deficiência ou sobredotadas, crianças de rua ou crianças que 
trabalham, crianças de populações remotas ou nômades, crianças de 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos 
desfavorecidos ou marginais. Estas condições colocam uma série de 
diferentes desafios ao sistema escolares. No contexto de enquadramento da 
Ação, a expressão necessidades educativas especiais refere-se a todas as 
crianças e jovens cujas necessidades se relacionam com deficiência ou 
dificuldades escolares. (FONSECA, 1991, p. 77). 

 

O autor mostra que é importante que as escolas proporcionem uma 

educação eficaz, porém comum que atendam a todas as necessidades individuais de 

cada aluno. Mostra ainda que este deve ser um dos propósitos da escola inclusiva, 

modificar as tais atitudes e proporcionar uma educação de qualidade a todas as 

crianças. 

Para que haja inclusão é necessário que o sistema educacional esteja 

preparado para atender as crianças com necessidades especiais e não que estejam 

apenas pronto para atender apenas aquela ou outro tipo de deficiência.  
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A inclusão nas escolas vem sendo defendida mundialmente pela UNESCO, 

desde a declaração de Salamanca, na Conferência Mundial sobre Educação Especial, 

em Salamanca, Espanha, em 1994, que se determinou que:  

 
O princípio orientador deste plano de Ação consiste em afirmar que as 
escolas se devem ajustar a todas as crianças independentemente das suas 
condições físicas, sociais, linguística ou outras. Neste conceito, devem incluir-
se crianças com deficiência ou sobredotadas, crianças de rua ou crianças que 
trabalham, crianças de populações remotas ou nômades, crianças de 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos 
desfavorecidos ou marginais. Estas condições colocam uma série de 
diferentes desafios ao sistema escolares. No contexto de enquadramento da 
Ação, a expressão necessidades educativas especiais refere-se a todas as 
crianças e jovens cujas necessidades se relacionam com deficiência ou 
dificuldades escolares. (FONSECA, 1991, p. 77). 

 

O autor mostra que é importante que as escolas proporcionem uma 

educação eficaz, porém comum que atendam a todas as necessidades individuais de 

cada aluno como proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi 

reafirmado com veemência pela Declaração de Educação o direito de todos à 

educação. Com isso todas as crianças com dificuldades e com deficiência, precisam 

de educação especial na qual beneficiem a todas sem que haja discriminação ou 

diferenças, este é um dos propósitos da escola inclusiva, modificar as tais atitudes e 

proporcionar uma educação de qualidade a todas as crianças.  

Com base nos estudos de Facion (2008, p.55) a educação inclusiva 

assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da 

escola na superação da lógica da exclusão. Segundo o autor:  

 
A busca por uma sociedade igualitária, por um mundo em que os homens 
gozem de liberdade de expressão e de crenças e possam desfrutar da 
condição de viverem a salvo do temor e da necessidade, por um mundo em 
que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os seres humanos e da 
igualdade de seus direitos inalienáveis é o fundamento da autonomia, da 
justiça e da paz mundial, originou a elaboração da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que representa um movimento internacional do qual o 
Brasil é signatário (FACION, 2008, p.55). 
 
 

O autor mostra 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. 

Segundo estudos de Monteiro (1997, p.20) que apesar das políticas 

públicas, pouco são as crianças com necessidades especiais que têm tido a 
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oportunidade de frequentar escolas regulares, e mesmo estas encontram escolas e/ou 

professores com poucos recursos e conhecimento para garantir o sucesso e 

permanência desses alunos. 

Nos estudos de Mantoan (2003, p.19), mostra que, o mais relevante 

conceito de inclusão escolar é que “todos os alunos, sem exceção, devem frequentar 

as salas de aula do ensino regular”, e quando aborda a questão dos alunos que 

fracassam em suas salas de aula diz que “a inclusão implica uma mudança de 

perspectiva educacional”, atingindo não somente os alunos com deficiência, mas 

todos os demais, com o objetivo de alcançarem sucesso em sua vida escolar.  

Nota-se que a inclusão escolar seria, deste modo, não somente manter o 

aluno na escola, mas além de mantê-lo, faz-se necessário tornar a escola um 

ambiente no qual ele possa de fato se desenvolver.  

Segundo Saviani, (2000, p.35) mostra que:  
 
A escola é uma instituição total de tempo parcial, e a única que apresenta 
característica de enquadramento obrigatório de toda a população, serve a 
reprodução social de classes, mas para a criança a experiência escolar é 
muito importante, é difícil não adotar como imagem própria, ou como parte da 
mesma, a que lhes devolve a escola. A escola apresenta-se perante as 
crianças e os jovens, ou assim proclama a sociedade, como a única coisa 
séria que existe nesse período de sua vida: o resto é o brinquedo, o privado, 
o trivial. (SAVIANI, 2000, p.35). 

 
O autor mostra que é difícil pensar que pessoas são excluídas do meio 

social em razão das características físicas que possuem, como qualquer outra, como 

cor da pele, cor dos olhos, altura, peso e formação física. As pessoas já nascem com 

essas características e não podem de certa forma ser culpados por tê-las. 

Percebe-se que a luta pela escola inclusiva, embora seja contestada e 

tenha até mesmo assustado a comunidade escolar, pois exige mudança de hábitos e 

atitudes, pela sua lógica e ética nos remete a refletir e reconhecer, que se trata de um 

posicionamento social, que garante a vida com igualdade, pautada pelo respeito às 

diferenças. 

Constata-se, assim que a principal barreira para a inclusão é o despreparo 

dos professores para lidar com pessoas portadoras de necessidades especiais.  Por 

isso, é fundamental investir na formação do professor, tornando-o mais consciente, 

crítico, participativo e comprometido com a construção de uma sociedade 

democrática. 
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Baptista e Bosa (2002. p.35) apresenta como dificuldade maior do processo 

de inclusão a dificuldade encontrada pelo educador em lidar com pessoas diferentes, 

pois isso traz insegurança, temor de não se sentir apto, ansiedade de ver o trabalho 

progredir ou frustração de não haver um retorno. 

Constata-se que o termo professor especializado, conforme a Resolução 

CNE/CEB N° 2 estabelece, se refere àquele que desenvolveu:  

 
Competências para identificar as necessidades educacionais especiais para 
definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de 
flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e 
práticas alternativas, adequados aos atendimentos das mesmas, bem como 
trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas 
que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades 
educacionais especiais. (BRASIL, 2001, p. 78). 

 

Nota-se que este profissional deve ter formação específica na área de 

educação especial. Enquanto que o professor capacitado deve ter em sua formação 

conteúdos sobre a educação especial, de forma a perceber as necessidades 

educacionais dos seus alunos, flexibilizar a ação pedagógica de modo adequado a 

estas necessidades, avaliar a eficácia do processo educativo e atuar em equipe com 

o professor especializado. (BRASIL, 2001, p.78). 

Apesar da necessidade de preparação adequada dos agentes 

educacionais estarem preconizada na Declaração de Salamanca e na atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação como fator fundamental para a mudança em direção 

às escolas integradoras, o que tem acontecido nos cursos de formação docente, em 

termos gerais, é a ênfase dada aos aspectos teóricos, com currículos distanciados da 

prática pedagógica, não proporcionando, por conseguinte, a capacitação necessária 

aos profissionais para o trabalho com a diversidade dos educandos. 

Rodrigues (2003, p.28) afirma que a “formação deficitária traz sérias 

consequências à efetivação do princípio inclusivo, pois este pressupõe custos e 

rearranjos posteriores que poderiam ser evitados”. Vale destacar, porém, que a 

formação docente não pode restringir-se à participação em cursos eventuais, mas sim, 

precisa abranger necessariamente programas de capacitação, supervisão e avaliação 

que sejam realizados de forma integrada e permanente. 

Constata-se que a formação implica um processo contínuo, o qual precisa 

ir além da presença de professores em cursos que visem mudar sua ação no processo 

ensino-aprendizagem. O professor, na educação inclusiva, precisa ser preparado para 



10 

 

lidar com as diferenças, com a singularidade e a diversidade de todas as crianças e 

não com um modelo de pensamento comum a todas elas. 

Segundo Prado & Freire, (2001 p.5) mostra que: 

 
Cabe a ele, a partir de observações criteriosas, ajustar suas intervenções 
pedagógicas ao processo de aprendizagem dos diferentes alunos, de modo 
que lhes possibilite um ganho significativo do ponto de vista educacional, 
afetivo e sociocultural ( PRADO & FREIRE, 2001, P.5). 

 

O autor mostra que para efetivação do processo de inclusão educacional, 

torna-se necessário o envolvimento de todos os membros da equipe escolar no 

planejamento de ações e programas voltados à temática. Docentes, diretores e 

funcionários apresentam papéis específicos, mas precisam agir coletivamente para 

que a inclusão escolar seja efetivada nas escolas.  

Segundo Baptista (2011, p.5) mostra que: 

 
É muito mais rica e desafiadora. Mais rica porque não se pauta na ‘reparação’ 
de um sujeito repleto de lacunas a serem corrigidas, mas deve investir nas 
redes de interação nas quais o sujeito-aluno participa, colocando seu 
conhecimento específico a serviço dessa rede e agindo mais sobre as 
interações do que sobre o sujeito-aluno. (BAPTISTA, 2011, p. 5). 

 

Segundo o autor, além de limitar o potencial desse profissional, o trabalho 

em sala visa somente à deficiência do aluno e questiona se “Não será a sala de 

recursos o novo espaço de exclusão do aluno com deficiência?” (BAPTISTA, 2011, p. 

10). 

Com base nos estudos A LDB nº 9394/96 no seu art. 58, constata-se que 

os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidade especiais:  

 
Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para integração desses educandos nas classes comuns; 
Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida 
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade 
superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora; Acesso igualitário 
aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para 
respectivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996). 
 

 
Nota-se que a escola deve fazer um programa com recursos e métodos 

adequados, para atender esta clientela mesmo as que não conseguirem atingir o nível 

exigido para concluir o ensino regular, devem também ter professores capacitados 
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para atender a esses alunos, visando prepará-los para uma vida comum na 

sociedade, na qual eles tenham benefícios. 

Com base nos estudos de Fonseca (1991, p. 81): “Não se pode encher uma 

escola com crianças deficientes de uma forma puramente circunstancial”. O autor 

mostra que os arranjos devem ser compatíveis com as necessidades das crianças 

não deficientes, não esquecendo a criação de currículos e métodos pedagógicos 

adequados, além de professores qualificados. 

Nota-se que para que se haja inclusão nas escolas é importante que os 

currículos, os métodos, os professores sejam apropriados as necessidades das 

crianças. Através de programas especiais, a escola inclusiva deve ter um bom suporte 

para uma melhora no andamento do ensino e aprendizagem dos alunos com 

necessidades especiais. 

É inegável que a formação é importante para a atuação docente. 

Entretanto, pensar um “novo” modelo de professor significa também desafiar as 

condições de trabalho a que esses profissionais são submetidos.  

Os estudos de Baptista (2003, p.46), mostram ainda que “a inclusão escolar 

seria a transformação da escola para receber o aluno, ou seja, a escola deve se 

adaptar as necessidades do aluno e não o contrário”. Observa-se que o autor fala que 

esta transformação deve ser profunda e envolver toda a organização do ensino, desde 

o projeto pedagógico até a formação continuada de técnicos e professores que atuem 

nas escolas, deixando claro que esta transformação refere-se de fato a uma educação 

de qualidade.  

Já nos estudos de Figueiredo (2002, p.68), também argumenta que se faz 

necessária uma transformação na escola para efetivar a inclusão. “É preciso 

abandonar modelos e práticas que discriminam qualquer aluno e anular a tentação de 

se apropriar de soluções paliativas”. Afirma ainda, “que não se trata de adequar, mas 

de transformar a realidade das práticas educacionais em função de um valor universal 

que é o desenvolvimento do ser humano”. (FIGUEIREDO, 2002, p.68). 

Segundo Freire, (1996, p 29), Ele mostra que.  

 
É de inclusão que se vive á vida. É assim que os homens aprendem, em 
comunhão. O homem se define pela capacidade e qualidade das trocas que 
estabelece e isso não seriam diferentes com os portadores de necessidades 
educacionais especiais. (FREIRE, 1996, p. 29). 
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O autor mostra que o processo de inclusão escolar requer da sociedade 

um novo olhar para as diferenças do indivíduo, determinando um compromisso 

assumido por todos, pois o ser humano possui como principal característica, a 

pluralidade, e não a igualdade. O autor mostra ainda que, na escola inclusiva o 

processo educativo é entendido como um processo social, onde todas as crianças 

portadoras de necessidades especiais têm o direito à escolarização o mais próximo 

possível do normal. 

Na visão de autor a inclusão escolar é justamente garantir o acesso e a 

permanência do aluno na escola, seguida do mais pleno desenvolvimento escolar de 

todos os alunos, em um espaço de relações educacionais que valorize a diversidade 

como riqueza humana e cultural.  

Nos estudos de Mantoan (2003, p.19), mostra que, o mais relevante 

conceito de inclusão escolar é que “todos os alunos, sem exceção, devem frequentar 

as salas de aula do ensino regular”, e quando aborda a questão dos alunos que 

fracassam em suas salas de aula diz que “a inclusão implica uma mudança de 

perspectiva educacional”, atingindo não somente os alunos com deficiência, mas 

todos os demais, com o objetivo de alcançarem sucesso em sua vida escolar.  

Com base nos estudos de Segundo Carvalho, (2000, p.80).  

 
A aprendizagem como o centro das atividades escolares e o sucesso dos 
alunos, como a meta da escola, independentemente do nível de desempenho 
a que cada um seja capaz de chegar são condições de base para que se 
caminha na direção de escolas acolhedoras. O sentido desse acolhimento 
não é o da aceitação passiva das possibilidades de cada um, mas o de serem 
receptivas a todas as crianças, pois as escolas existem, para formar as novas 
gerações, e não apenas alguns de seus futuros membros, os mais 
privilegiados. CARVALHO, (2000, p.80). 

 

O autor mostra que a inclusão não prevê a utilização de métodos e técnicas 

de ensino específicas para esta ou aquela deficiência. Os alunos aprendem até o limite 

em que conseguem chegar, se o ensino for de qualidade, isto é, se o professor 

considera o nível de possibilidades de desenvolvimento de cada um e explora essas 

possibilidades, por meio de atividades abertas, nas quais cada aluno se enquadra por 

si mesmo, na medida de seus interesses e necessidades, seja para construir uma 

ideia, ou resolver um problema, realizar uma tarefa. 

O autor mostra ainda que é nos bancos escolares que se aprende a viver 

entre os nossos pares, a dividir as responsabilidades, repartir as tarefas. Sabe-se que 



13 

 

o exercício dessas ações desenvolve a cooperação, o sentido de se trabalhar e 

produzir em grupo, o reconhecimento da diversidade dos talentos humanos e a 

valorização do trabalho de cada pessoa para a consecução de metas comuns de um 

mesmo grupo. 

Atualmente, já se tornou uma realidade nas redes públicas de ensino, 

alunos com necessidades especiais frequentarem a escola em salas de aula com 

inclusão. Isso é importante para que, “independentemente do tipo de deficiência e do 

grau de comprometimento, possam se desenvolver social e intelectualmente na classe 

regular” (PEREIRA, 2011, p.48). 

Diante do exposto, constata-se que compreender o papel do professor de 

Educação Especial em meio aos projetos políticos em disputa é de grande importância 

para entender os rumos da Educação Especial no país. 

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a inclusão escolar de crianças com deficiência ainda é um 

processo em construção e que um dos mais importantes espaços de inclusão é a 

escola. Não só porque se trata de um direito das crianças portadora de necessidades 

especiais, mas porque é neste espaço que a criança aprende, desde cedo, a conviver 

com a diferença. 

Conclui-se ainda que a inclusão não deve ser apenas colocar um aluno 

com necessidades especiais na escola comum e sim, é saber e aprender como vamos 

lidar com as diferenças e principalmente como vamos lidar com as nossas emoções. 

Acredita-se que, para ter uma educação inclusiva de qualidade é 

necessário um corpo docente qualificado e uma infra-estrutura adequada e não 

esquecendo que deve existir ações governamentais comprometidas com esse 

processo. 

Finalizando, constata-se que os professores estão lançando olhares mais 

críticos sobre a proposta de inclusão, pois com os cursos de formação estão 

acrescentados à sua já vasta gama de conhecimentos, outras informações sobre um 

tema ainda obscuro para a comunidade docente. A partir dos estudos traçados neste 

artigo, constata-se que muito ainda precisa ser feito em nossa sociedade para que 

ocorra efetivamente a inclusão das crianças portadoras de necessidade especiais. 
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O estudo trouxe contribuições sobre o processo de exclusão/inclusão de 

crianças portadoras de necessidades educacionais no sistema regular de ensino, 

assim como possibilitou o reconhecimento do sofrimento dos professores nessa 

trajetória e a necessidade de estratégias diferenciadas e diversificadas para todos os 

alunos, que envolvam a comunidade escolar em busca de uma prática, que 

efetivamente acolha a diferença. 
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