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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A ESCOLA REGULAR COMO ESPAÇO DE 

FORMAÇÃO PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 

 

Kaline Milene Freire Lopes1 
 

 
 
RESUMO 

 
O presente artigo tem por finalidade refletir sobre a Educação Inclusiva, compreendendo que a inclusão 
de crianças nas escolas regulares de ensino é um processo complexo e em construção. O estudo 
direcionou para os obstáculos enfrentados na realização de uma sociedade inclusiva, principalmente 
no que se diz respeito ao campo escolar, como, a discriminação, a falta de conhecimento da sociedade 
e a falta de formação dos profissionais na área da educação, que dificultam ou impedem o 
conhecimento e a aprendizagem de todos na escola. Apesar dos avanços na troca de ideias, como as 
políticas públicas que falam sobre inclusão social e escolar, observamos que ainda não existe um 
acordo, tampouco uma ideia concluída do que viria a ser uma sociedade inclusiva; diante dessa 
confirmação, neste trabalho buscamos reforçar a importância da família que contribui significativamente 
para o desenvolvimento das capacidades de cada indivíduo. De modo que a difícil compreensão do 
tema nos deixa enxergar que são muitas as dificuldades envolvidas como preconceitos, incertezas e 
inseguranças, sobretudo em recém-licenciados que não possuem experiência com crianças ou 
adolescentes com necessidades educacionais especiais. Concluiu-se que o processo de inclusão se 
refere basicamente a um processo educacional, que visa tornar mais ampla a capacidade do aluno 
portador de deficiência na classe regular e no meio social. Sendo assim, as crianças e adolescentes 
estão assegurados por leis e estatutos que garantem o acesso e a permanência nas instituições 
escolares. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

Ao longo dos anos a humanidade e seu pensamento avançaram no que se 

refere à Educação Inclusiva de crianças e adolescentes no espaço escolar. No 

presente trabalho iremos ressaltar a escola como um espaço inclusivo e de decisão, 

aberto as diferenças, na qual o princípio da inclusão seja orientar, ajustando-se ao 

seu contexto e respondendo aos desafios que se apresentam, afim de atingir o 

objetivo da educação para todos.  

Este novo desenho da escola implicará a busca de alternativas que garantam 

o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no seu interior. Assim, 

o que se deseja, na realidade, é a construção de uma sociedade inclusiva 

compromissada com as minorias, cujo grupo inclui os portadores de necessidades 

educativas especiais. 

Sendo assim, Glat (2007) ratifica: 

 

A escola cabe a responsabilidade de criar um ambiente inclusivo, atento as 
diferenças: temos alunos diferentes entre si, mas que são diferentes também 
dos alunos que nós fomos, porque vivem em uma sociedade diferente. 
Habilidades como atenção, memória, percepções são importantes para a 
aprendizagem, desde que o ensino seja significativo para o aluno. (GLAT, 
2007, p.72 e 73) 
 
 

O movimento da educação inclusiva, frente à realidade educacional brasileira, 

deve ser visto como um grande avanço, pois se foi o tempo em que a diferença era 

subjugada com a segregação, o isolamento. Considerando algumas exceções, o meio 

educacional está mais aberto para acolher alunos com deficiência, e mesmo ainda 

hoje, prevalecendo a escola especial como lugar para esses alunos, é preciso 

compreender e aceitar que todos têm o direito de estar na escola regular e não basta 

apenas estar expresso na lei. 

No decorrer deste trabalho iremos tentar mostrar formas de atuação que 

possibilite o acesso à educação na sala de aula e no convívio social, dando 

oportunidade a interação e ao desenvolvimento das crianças, não importando sua 

dificuldade. É importante conhecer ou ter acessos aos direitos dos portadores de 

necessidades especiais, para entendê-los e ter a segurança de que seus direitos 

serão consolidados. 

Nesse sentido o objetivo geral dessa proposta é refletir sobre as práticas 

pedagógicas para aplicar aos alunos com deficiência, deixando bem claro que, toda 
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criança tem o direito de ficar no ambiente escolar com bens indispensáveis para 

aproveitá-los de maneira necessária. Sendo assim, através da inclusão de alunos 

portadores de deficiência nas escolares regulares, a possibilidade de benefícios é 

possível, para esses alunos e para toda a comunidade escolar. 

 

2- CONCEITO DE INCLUSÃO 

 
A inclusão implica pedagogicamente a consideração da diferença dos alunos 

em processos educacionais iguais para todos. Para incluir todas as pessoas, a 

sociedade deve ser modificada com base no entendimento de que é ela que, precisa 

ser capaz de atender as necessidades de seus membros. Assim, a inclusão significa 

a modificação da sociedade como pré-requisito para pessoas com necessidades 

educacionais especiais buscar seu desenvolvimento e exercer sua cidadania. 

Podemos ver em Omote (2003) que afirma: 

 

O conceito de educação inclusiva abrange crianças deficientes e 
superdotadas, bem como aquelas pertencentes a grupos marginalizados ou 
em situações de desvantagem, tais como crianças de rua, as que trabalham 
as que pertencem às minorias étnicas ou culturais etc... Em última instância, 
trata-se da educação de qualidade para todas as crianças e jovens. (OMOTE, 
2003, p.154). 

 

             O autor enfatiza que a escola deve estar preparada para receber crianças 

com necessidades e suas particularidades e devem investir em projetos a fim de trazer 

para essa nova realidade, a inclusão. Enfim o objetivo da inclusão é: 

 Atender aos estudantes portadores de necessidades especiais na 

vizinhança da sua residência. 

 Propiciar o acesso desses alunos as classes regulares. 

 Propiciar aos professores da classe regular um suporte técnico. 

 Perceber que as crianças podem aprender juntas, embora, tendo 

objetivos e processos diferentes. 

 Levar os professores a estabelecer formas criativas de atuação com as 

crianças portadoras de deficiência. 

 Propiciar um atendimento integrado ao professor de classe comum ao 

ensino regular. 
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 A inclusão social foi conceituada como o processo pelo qual a sociedade se 

adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 

necessidades especiais e, simultaneamente, essas se preparam para assumir seu 

papel social.  

O autor SASSAKI afirma que:  

 

A inclusão social, portanto, é um processo que contribui para construção de 
um novo tipo de sociedade através de transformações, pequenas e grandes, 
nos ambientes físicos (espaços internos e externos, equipamentos, aparelhos 
e utensílios, mobiliários e meios de transporte) e na mentalidade de todas as 
pessoas, portanto do próprio portador de necessidades especiais. (SASSAKI, 
1997, p.42) 
 

 

Através de um processo interativo ocorre à inclusão, onde a sociedade e os 

portadores de necessidades especiais se reconhecem, adaptam-se e desenvolvem-

se estabelecendo novos pactos fundamentados no direito à cidadania plena para 

todos. É importante conhecer para saber como lidar com estes alunos portadores de 

deficiência física, auditiva, visual, mental, múltipla, surdo cego pré- linguístico e pós- 

linguístico. O processo inclusivo pode significar uma verdadeira inclusão educacional 

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

solidária e democrática. 

O grande passo para incluir o portador com necessidade especial é romper 

com o preconceito, é mudar a concepção de valorização do estereotipo de perfeição. 

Esse sim, será o grande impulsionador do processo de inclusão. 

 

3- OS DESAFIOS DA INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Os desafios da inclusão escolar são muitos, mas a diversidade não deve ser 

percebida como um problema a se resolver, mas como uma riqueza para apoiar a 

aprendizagem de todos. A escola precisa se adaptar para a inclusão, fazer 

adaptações físicas, oferecer o atendimento educacional que favoreça o progresso na 

mesma proporção das aulas regulares, de preferência no mesmo local. 

De acordo com MANTOAN: 

 

A escola brasileira é marcada pelo fracasso e pela evasão de uma parte 
significativa de seus alunos, que são marginalizados pelo insucesso, por 
privações constantes e pela baixa autoestima resultante da exclusão escolar 
e da social – alunos que são vítimas de seus pais, de seus professores e, 
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sobretudo, das condições de pobreza em que vivem, em todos os seus 
sentidos. (MANTOAN, 2005, p. 27). 

 
 

O acesso físico é a preocupação fundamental para esses estudantes, devido 

às dificuldades de locomoção. Isso implica a existência de percursos em que o aluno 

possa se movimentar mais facilmente de uma aula para outras, ou seja, em que não 

tenha de se defrontar com grandes barreiras. Por isso, deve-se verificar se existem 

caminhos mais fáceis para o aluno utilizar sem obstáculos. Se possível, é interessante 

trabalhar com o aluno diretamente para criar um local acessível, promovendo a 

participação dele em todas as tarefas, incluindo os alunos com deficiência em 

passeios realizados pela classe. 

As instituições precisam proporcionar um ambiente menos restritivo para as 

crianças com necessidades educativas especiais e, ao mesmo tempo, manter os seus 

níveis instrucionais. No entanto, temos a certeza de que esse conhecimento cria a 

ideia que todos os alunos se sintam incluídos. É preciso que saibamos o quanto essa 

empreitada é complexa, pois lidamos com pessoas que têm preconceitos e constroem 

a sua realidade a partir deles. 

 

3.1- O papel do professor frente às dificuldades dos alunos especiais 

 

Durante vários anos o mundo tratou as crianças com deficiência como 

doentes que necessitavam de atendimento médico e não de educação. Nos anos de 

1950 a 1990 houve avanços, e as velhas ideias foram deixadas de lado e deram 

espaços para a tese da inclusão, portanto, desaparecendo as escolas e classes 

segregadas. 

Sobre o papel do professor Prado & Freire (2001) comenta: 

  

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

 

Nessa perspectiva, os professores diante da diversidade em todos os 

aspectos, precisam olhar com cautela as possíveis situações que necessitam ser 

ajustadas. O aluno é mais do que aparenta ser, ele frequenta vários ambientes e é 

fundamental fazer uma investigação e leitura criteriosa da realidade de cada um. 
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Conhecer as necessidades e características, a partir delas, fundamentar planos de 

ação. Sendo assim, o professor como mediador na construção do conhecimento 

contribui significativamente para os educandos com necessidades especiais se 

tornarem cidadãos independentes. 

 

3.2- Formação continuada dos professores na educação inclusiva 

 

A orientação dos professores que atuam com pessoas que portam alguma 

deficiência devem ser centradas em metodologias de ensino ativo cujo objetivo seja a 

construção de um processo contínuo de saberes. 

Segundo CANDAU (1996): 

 

A clássica formação continuada retratava a dicotomia entre a teoria e a 
prática através de cursos que apenas alteravam o discurso do professor. 
Atualmente esta visão está ficando ultrapassada. (...) o lugar de formação o 
professor deve ser a própria escola, tem que ter como referência fundamental 
o saber docente e principalmente, respeitar as etapas do desenvolvimento 
profissional, não se pode tratar do mesmo modo o professor inicial o exercício 
profissional, e aquele que já se encaminha para a aposentadoria não é 
possível padronizar. (CANDAU, 1996 apud MIZIKAMI, 1996, p.35) 

 
 

A possibilidade de transformar em prática os discursos que veiculam a política 

de educação para a diversidade assenta-se, de certo modo, na possibilidade de uma 

formação que possa atender as necessidades diferenciadas de todos os alunos 

presentes na escola, e não apenas de parte deles. 

Propondo melhorias para os professores exemplificamos reformas vinculadas 

na formação dos professores, valorização e reconhecimento destes com uma 

remuneração que condiz com seu trabalho, com sua formação e seus esforços, além 

de incentivos e elaboração de políticas públicas voltadas à educação de qualidade e 

não de sucateamento desta. 

Precisa-se então, investir com seriedade na formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação e, de forma mais específica na formação graduada para 

todos os níveis de modalidades educacionais. Para isso, todavia, precisa-se de 

profissionais de educação responsáveis e competentes não só do ponto de vista 

pedagógico, mas também profissionais que não sejam desvinculados dos 

condicionamentos político-sociais. 
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4- AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SEUS DIREITOS 
 

O Brasil se destaca nos últimos anos pelos avanços relacionados à inclusão 

do direito de todos à educação, estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e 

fundamentada, nos direitos humanos e na articulação entre o direito a educação para 

todos. Dando oportunidade de o portador de necessidade especial inserir na 

sociedade. 

As crianças portadoras de necessidades educacionais especiais, que antes 

iam para escolas especializadas, e têm atualmente direitos de serem matriculadas em 

qualquer escola da rede regular. Essa mudança gerou troca de experiências, de 

profissionais e de conteúdo, provocando aproximação dos dois sistemas 

educacionais: o especial e o regular. 

Os principais documentos legais, relacionados aos direitos das pessoas com 

NEE, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e a 

Declaração de Salamanca (1994) abordam algumas particularidades referentes à 

inclusão social e escolar desse público. Segundo determina a LDB 9.394/96:  

 
 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.  
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.  
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular.  
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início 
na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.  
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais:  
I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específica, para atender às suas necessidades;  
II – Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados;  
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes 
comuns;  
IV – 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 artística, intelectual ou 
psicomotora;  
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V – Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.  
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios 
de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de 
apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.  
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a 
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na 
própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 
instituições previstas neste artigo.  
 

 

A Declaração de Salamanca manifesta de modo explícito que a rede de ensino 

regular deverá disponibilizar os recursos necessários ao atendimento dos alunos com 

NEE, o passo seguinte é identificar o que a secretaria de educação juntamente com a 

saúde e assistência social pode oferecer, para auxiliar na rotina escolar desses 

alunos. Ao mesmo tempo ele compartilha informações sobre o desenvolvimento da 

criança buscando assim, de forma prazerosa um bom resultado nas atividades 

pedagógicas. 

Salamanca acrescenta formas verdadeiras para educação inclusiva: 

 

O desenvolvimento das escolas inclusivas, enquanto meio mais eficaz de 
atingir a educação para todos, deve ser reconhecido como uma política – 
chave dos governos e ocupar um lugar de destaque na agenda do 
desenvolvimento das nações. É unicamente desta forma que se poderão 
obter os recursos necessários, pois as mudanças de política e as prioridades 
não podem ser efetivas a não ser que se disponibilizem esses mesmos 
recursos. É preciso um compromisso político, tanto a nível nacional como 
comunitário, para obter os recursos adicionais e para reorientar os já 
existentes. Embora as comunidades tenham de representar um papel – chave 
no desenvolvimento das escolas inclusivas é igualmente essencial o suporte 
e encorajamento dos governos para se conseguirem soluções eficazes e 
realistas. (Declaração de Salamanca, 1994, p. 41) 

 
 

E com isso o conceito de necessidades educacionais especiais, que passa a 

ser amplamente disseminado a partir dessa declaração, ressalta que a interação das 

características individuais dos alunos com o ambiente educacional e social. No 

entanto, mesmo com uma perspectiva conceitual que aponte para a organização de 

sistemas educacionais inclusivos, que garanta o acesso de todos os alunos e o apoio 

necessários para sua participação e aprendizagem, as políticas implementadas pelos 

sistemas de ensino não alcançaram esse objetivo.  

Existe fiscalização, ela é feita através do Ministério Público que geralmente 

com base em denúncias para garantir o cumprimento da lei. O Ministério da Educação 
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por meio da Secretaria de Educação Especial, atualmente não tem como preocupação 

punir, mas levar as escolas a entender o seu papel e a lei agir para colocar em prática. 

Em 2004, o Ministério Público Federal publica o documento o Acesso de 

Alunos com Deficiência ás Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, com o 

objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando 

o direito e os benefícios da escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas 

comuns de ensino regular. Impulsionando a inclusão e social, o Decreto n° 5.296/04 

regulamentou as Leis n° 10.048/00 e n° 10.098/00, estabelecendo normas e critérios 

para promoção de acessibilidade as pessoas com deficiência ou com modalidade 

reduzida. 

Portanto, os sistemas de ensino devem organizar as condições aos espaços, 

aos recursos pedagógicos e a comunicação que favoreçam a promoção da 

aprendizagem e a valorização das diferenças de forma a atender as necessidades 

educacionais de todos os alunos. A acessibilidade deve ser assegurada mediante a 

eliminação de barreiras, facilitando assim, o acesso nos meios de transporte 

escolares, as comunicações e informações.  

 

5- A CONTRIBUIÇÃO DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

ESPECIAL. 

 

A família é o primeiro grupo que instrui o indivíduo a viver em sociedade, na 

família os obstáculos do convívio social e os limites de cada um são conhecidos. 

Segundo Wernneck (1995, p.118)  

 

Durante toda uma existência, homem e mulher se preparam para gerar filhos 
dos quais querem se orgulhar, há o desejo inconsciente de ideias como a 
prova do quanto se saíram bem na vida. De repente, aquele sonho infantil 
acaba abruptamente e o casal se vê diante de uma realidade que lhe parece 
dolorosa demais: eles não geraram um super bebê, mas sim uma criança da 
qual pensam, a princípio, não ter nenhuma razão para se orgulhar. 
(WERNNECK 1995, p.118) 
 

 
A sociedade sempre teve dificuldade em aceitar o convívio com as diferenças. 

E admitir que o filho é portador de necessidade especial não é tão simples para a 

família, que na maioria das vezes faz inúmeros questionamentos: “Por que aconteceu 

comigo”? “Como será o futuro dessa criança”?  

Segundo Buscaglia (1997, p. 82) 
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Basicamente, a família serve como um campo de treinamento para seus 
membros. Ela oferece aos bebês um lugar onde realizar suas experiências 
com um repertório de atitudes disponível, ao mesmo tempo em que lhe 
assegura o preenchimento de suas necessidades físicas de comida, água e 
abrigo. Desse modo, as crianças descobrirão os comportamentos 
compatíveis com seus sentimentos e necessidades crescentes e com 
aqueles da pequena sociedade em cujo meio estão crescendo. (BUSCAGLIA, 
1997, p. 82) 

 

A inclusão ocorre através de um processo interativo, onde pais e os 

portadores de necessidades especiais se reconhecem, adaptam-se e desenvolvem-

se estabelecendo novos laços de afetividade e compreendendo suas limitações 

plenas para todos. Aprender é um processo que depende da participação dos pais 

para o desempenho de seus filhos em a sala de aula, os pais têm que ter consciência 

e aceitar a deficiência de seu filho e ajudá-lo a desenvolver suas habilidades mesmo 

que limitadas para incluí-los na sociedade.  

Pais de comportamento negligente costumam culpar os filhos e dificultam 

cada vez o relacionamento, não cuidam, não tem paciência, são intolerantes e até 

mesmo agressivos. Essas situações fazem com que a criança tenha dificuldade em 

compreender o convívio social, com a auto estimada abalada e sem possibilidade para 

desenvolver a aprendizagem. Em contrapartida, sabe-se que o comportamento de 

superproteção, são pais que têm preocupação em excesso, acabam proibindo os 

filhos ao convívio social, e isso não promove a autonomia da criança. Pais 

superprotetores tornam as crianças fragilizadas, inseguras, e deixam transparecer o 

preconceito, pois acreditam que mantendo os filhos em casa estarão seguros e livres 

de dificuldades. 

Sobre essa questão, Nielsen 1999 ressalta: 

 

Para que uma criança com NEE cresça social e emocionalmente, é 
necessário que os pais e os professores compreendam que esta não 
necessita de ser alvo de um maior grau de proteção, precisando, sim, que 
essa proteção seja menos ativa. (…) Sempre que possível, é necessário que 
seja dada à criança a oportunidade de se integrar nas diferentes vivências. 
(NIELSEN, 1999, p.30) 

 

Sendo assim a interação é fator fundamental para que as relações 

família/escola abram um novo horizonte para explorar os níveis de desenvolvimentos 

da criança e da família como um todo. 

Nielsen é muito clarificador quando refere que,  
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Para que as crianças tenham uma experiência educativa compensadora, os 
pais têm de ser também envolvidos no processo de inclusão. O professor, 
antes da colocação da criança na classe regular, deve convocar reuniões com 
os pais e deve, igualmente, convidá-los a visitar a classe em questão. É de 
primordial importância abrir portas de comunicação com os pais. (NIELSEN, 
1999, p.25) 

 
Portanto, o entrosamento da família e da criança com necessidade especial 

com a escola e o professor de ensino regular deve ser frequente, não somente na fase 

inicial, para que se mantenham sempre informados e colaborem no desenvolvimento 

de seu filho e promova na criança o entrosamento e a valorização pessoal.  

 

6- CONCLUSÃO 
 

A inclusão da pessoa com deficiência na escola regular é um desafio 

constante, o texto apresenta uma reflexão e auxílio para Educação Inclusiva, aliás, 

todo o tema é baseado em propostas inclusivas e, também sobre o papel do professor, 

sua influência nas relações e a importância da família na formação de valores éticos.  

Neste contexto foram relatadas leis que servem para apoiar os portadores de 

necessidades educacionais especiais. O ponto principal desse artigo é deixar em 

aberto e não finalizar, afinal não se tem um método único no que diz respeito a 

proposta inclusiva, com isso não esgotam os conceitos, as medidas e as reavaliações 

educacionais. 

A inclusão implica na mudança de políticas e de projetos educacionais do 

sentido excludente ao sentido inclusivo. A finalidade foi deixar uma pesquisa que 

desse apoio as pessoas não esclarecidas sobre as propostas da educação inclusiva. 

O intuito foi demonstrar a grande importância do convívio com a diferença, que 

promove aprendizagem, aceitação e o respeito as limitações de cada um. No decorrer 

deste estudo, percebemos que mesmo com as mudanças ocorridas ao longo dos 

anos, muitas famílias ainda sentem dificuldades em encarar a realidade de que em 

seu lar tem uma criança portadora de alguma deficiência. E essa situação dificulta o 

convívio social, abrindo espaço para o preconceito tão presente na nossa sociedade. 

Analisamos que não adianta apenas proporcionar espaços escolares 

inclusivos ou modificar o ambiente físico, deve-se promover formações aos docentes, 

para que, estes possam entender que a educação de pessoas com necessidades 

especiais não seja ligada a assistência, mas buscando a aprendizagem com sucesso, 
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colocando em prática os planos, metas e projetos políticos pedagógicos elaborados 

para os discentes obter um bom desempenho, explorando suas possibilidades.  

Portanto, cabe ressaltar que a inclusão é um desafio a ser enfrentado pelas 

instituições escolares, pois precisam estar preparadas e equipadas para receberem 

alunos com necessidades educacionais especiais, além disso, estão obrigadas a 

repensar sua cultura, sua política e suas práticas pedagógicas, para que todos os 

sujeitos sejam aceitos independentes dos seus talentos ou deficiências.  
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