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RESUMO: O presente artigo fala sobre educação especial, inclusiva e inclusão 

escolar, abordando até a relação professor-aluno em vários campos como, 

afetividade, quanto também no aprendizado utilizando de meios tanto afetivos e 

também pedagógicos. No entanto não é de hoje que pensadores e 

pesquisadores vem falando desse assunto. Assim, esse trabalho relata a 

importância da inclusão do aluno portador de necessidades especiais no 

ambiente escolar. Víssemos uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto para 

sabermos verdadeiramente como esses alunos são incluídos na educação e 

quais são seus direitos. Nesse sentido foram citados alguns autores que falam a 

respeito dessa temática. O trabalho também apresenta tipos de posicionamento 

que professores enfrentam frente a esse desafio que para muitos é novo nesse 

cenário escolar. 

 

PALAVRA-CHAVE: Educação Especial. Exclusiva. Inclusão Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

A meta desse artigo é falar sobre educação especial e inclusiva, nas 

escolas regulares para alunos com necessidades especiais. Um dos motivos em 

discutir esse assunto se sustenta no grande numero que ainda existe com uma 

enorme massa de profissionais da educação, que por alguma razão não foram 

habilitados, ou seja, não foram preparados para lidar com esse publico, visando 

que isso não é uma realidade em muitas unidades escolares, e também sabendo 

que a educação inclusiva nas unidades escolares é direito de todos. 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (Constituição da República Federativa do Brasil, 

1988, Art. 205). 

Dessa forma, a escola por ser um espaço educacional, deve primar por 

estes tipos de direitos, pois podem, e muito, beneficiar esses alunos no 

aprendizado de uma maneira geral. 

Nessa perspectiva, surgiram duvidas em relação a esse tema, tais como: 

se seria possível á inclusão de alunos especiais em um ambiente escolar formal, 

onde alunos especiais seriam enxergados de uma maneira constrangedora? E 

como seria o aprendizado desse publico nesse ambiente formal e como o 

aprendizado continuaria para um outro ambiente informal? 

Embora saibamos, certamente, que a educação é direito de todos.  

Esse assunto tem como alvo questionar e alertar professores e 

educadores, assim como todos os outros profissionais que se importam por essa 

temática. É no ambiente escolar que são construídos cidadãos do futuro, é no 

ambiente escolar que os mesmos precisam ser orientados a lidar com as 

diferenças, sabendo sempre respeitar o próximo, para assim amanhã saberem 

construir uma sociedade digna e democrática, inclusão engloba uma educação 

para todos, centralizada sempre no respeito e a valorização de todos. 

Sendo assim, observa-se que a inclusão envolve dialogo e também 

convivência, pela humildade e pelo reconhecimento de nossas fraquezas, além 

de superarmos todos os paradigmas que são tão existentes em nossa formação 

cultural, social, religiosa, fazendo parte de todo nossa trajetória. 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O estudo foi realizado utilizando o método qualitativo por ser uma forma 

adequada para atender a natureza de uma acontecimento a pesquisa é do tipo 

exploratória sendo este o primeiro passo de todo trabalho cientifico  e ainda 

utilizamos a pesquisa descritiva o qual os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados, sem que o  pesquisador interfira neles. 

 



Quanto aos procedimentos técnicos utilizamos o bibliográfico, pois foi 

necessário buscar informações através de livros, artigos, textos e autores que 

retratassem a inclusão de alunos especiais no contexto educacional, 

proporcionando um esclarecimento muito grande a respeito dessa temática, o 

que de certa forma é inovadora para alguns no cenário escolar tanto para 

instituições de ensino, alunos e professores em sala de aula. Por meio deste, 

compreendemos que apesar do grande avanço que a inclusão tem dado ela 

ainda se faz inexistente em alguns espaços formais como, por exemplo, em salas 

de aula. E a escola por ser um espaço educacional deveria primar por esses 

tipos de novas ideias novos métodos e buscar maneiras de explorar ferramentas 

de ensino na aprendizagem para que haja um avanço na educação para todos 

os alunos de uma maneira geral é igualitária.  

Quanto ao método de abordagem é o dedutivo, pois de acordo com a 

acepção clássica, é o método que parte do geral para o particular. Quanto ao 

método de procedimento, é um artigo cientifico por ser um estudo sobre um tema 

especifico ou particular de valor. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

1. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A mobilização das pessoas com deficiência é algo bem atual. 

Documentalmente, a descriminação da escola e da maioria da sociedade 

integra-se a uma classe superior e homogenia de pessoas. Os que não eram 

dessa classe continuavam excluídos dessa sociedade. Assim surge na escola a 

inclusão/exclusão. Com isso, começa então o ingresso de alunos com 

deficiências nas unidades de ensino, mas em uma metodologia de “assistir” as 

aulas não de incluir. Toda essa mudança apesar de demorada e de pequena 

importância, proporciona possíveis modificações nesse cenário para iniciativas 

de uma educação inclusiva (BRASIL, 2007). 

Segundo, Carvalho (2000), no fim do século XX vários desentendimentos 

e modificações ocorreram em especial no ambiente da educação especial atual 

no Brasil há tempos atrás, desde o período imperial. Assim, aparecem então 

termos como: “Educação para todos”, “Todos na escola”, “Escola para todos”. 

No entanto, a autora enfatiza que as concepções da educação inclusiva vêm 

sendo anunciada desde o século XVIII por Pestalozzi e Froebel, no momento em 

que eles falam sobre o valor e do “respeito a individualidade de cada criança” 

(CARVALHO,2000, p. 145). 

Portanto, de acordo com Ainscow (2009), a educação inclusiva é um meio 

de mudança de regras, pois os atendimentos educacionais tem o dever de 

agregar valores integrais.  



Desse modo, entende-se que as ideias inclusivas vieram para apontar 

alterações necessárias que unidades educacionais precisam passar para que 

obtenham uma educação de qualidade para todos. 

 

 

2. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Quando se fala em educação inclusiva logo nos remete a uma modalidade 

escolar que recebem a todos, independente de suas diferenças. 

 Com algumas declarações de Salamanca que surgiram em 1994 em 

relação à educação inclusiva, veio o conceito de que todas as crianças que 

necessitam de uma educação especial sejam incluídas nas redes de ensinos 

regulares, o proposito dessa inclusão mostra um avanço de cultura, vindo com o 

intuito de mostrar que nenhuma criança deve ser separada das demais pelo 

simples fato da mesma apresentar algum tipo de deficiência. 

De acordo com RIPPEL & SILVA (2003) a escola tem uma tarefa 

fundamental que é acolher esses alunos no mundo “social, cultural e cientifico” 

e isso é direito de todos independentes da classe social impostos pela 

sociedade. 

A educação inclusiva provoca mudanças que beneficiam a educação 

renovada para privilegio de todos. Alunos que apresentam uma evolução 

diferente durante suas atividades iram ter a mesma evolução dos demais.  

 
Educação inclusiva é o processo que ocorre em escolas de qualquer 
nível preparadas para propiciar um ensino de qualidade a todos os 
alunos independentemente de seus atributos pessoais, inteligências, 
estilos de aprendizagem e necessidades comuns ou especiais. A 
inclusão escolar é uma forma de inserção em que a escola comum 
tradicional é modificada para ser capaz de acolher qualquer aluno 
incondicionalmente e de propiciar-lhe uma educação de qualidade. Na 
inclusão, as pessoas com deficiência estudam na escola que 
frequentariam se não fossem deficientes. (SASSAKI, 1998, p. 8). 
 

A inclusão dos alunos com necessidades especiais que algo que assusta 

infelizmente alguns profissionais da área, em especial os que atuam dentro da 

sala de aula com regentes, segundo Beyer (2003) esses profissionais tem esse 

comportamento por não terem conhecimentos necessários sobre o assunto , e 

muito menos nenhuma formação para esse publico e com isso não tem 

qualificação adequada. 

Mantoan (2006) diz que “o mote da inclusão, ao contrário, é não deixar 

ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida escolar” com 

isso fico evidente que todos os alunos com deficiência devem ir à escola 

independente de qual seja sua idade. Assim a unidade escolar deve se preparar 

para receber esses alunos seja lá qual for seu nível de escolaridade. 

Sabemos que não será um trabalho fácil nem para a unidade escolar que 

ira receber esses alunos nem para os que serão incluídos nessa unidade, será 

necessária uma nova visão, praticas educacionais “antenadas” e sempre buscar 

buscando uma pratica com a real realidade vivenciada. 



O que se pretende na educação inclusiva é remover barreiras, sejam 
elas extrínsecas ou intrínsecas aos alunos, buscando-se todas as 
formas de acessibilidade e de apoio de modo a assegurar (o que a lei 
faz) e, principalmente garantir (o que deve constar dos projetos político 
pedagógicos dos sistemas de ensino e das escolas e que deve ser 
executado), tomando-se as providências para efetivar ações para o 
acesso, ingresso e permanência bem sucedida na escola 
(CARVALHO, 2005, p.72). 

A inclusão provoca mudanças porque não atinge somente os alunos que 
apresentação alguma deficiência, mais sim todos os demais, “para que obtenha 
sucesso na corrente educativa geral, é uma provocação, cuja intensão é 
melhorar a qualidade do ensino das escolas, atingindo a todos que fracassem 
em suas salas de aula” (MANTOAN, 2010). 

Para lecionar no AEE, educadores precisam ter um conhecimento 
especifico na areia (graduação pedagogia, ou até mesmo uma pós-graduação 
se especializando na aérea) tendo em vista responder a todos os alvos da 
educação especial, para que seja centralizada na capacidade de cada aluno, e 
com isso conseguir atende-los ainda melhor. E além do professor ter que esta 
preparado pedagogicamente ele também precisará se preparar 
psicologicamente e amar absolutamente o que ira fazer. 

Segundo o MEC (2006, p.17) 

O professor da Sala de Recursos Multifuncionais deverá ter curso de 
graduação, pós-graduação e ou formação continuada que o habilite 
para atuar em áreas da educação especial para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais dos alunos. A formação docente, 
de acordo com sua área específica, deve desenvolver conhecimentos 
acerca de: Comunicação Aumentativa e Alternativa, Sistema Braille, 
Orientação e Mobilidade, Soroban, Ensino de Língua Brasileira de 
Sinais-LIBRAS, Ensino de Língua. Portuguesa para Surdos, Atividades 
de Vida Diária, Atividades Cognitivas, Aprofundamento e 
Enriquecimento Curricular, Estimulação Precoce, entre outros. 

Para um bom progresso é necessário investigar toda esta situação e 

organizar todos os materiais fundamentais para que aconteça uma educação de 

qualidade para todos os envolvidos nesse contexto. 

3. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Escolas inclusivas devem reconhecer e responder as necessidades 
diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de 
aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos 
através de um currículo apropriado, arranjos organizados, estratégias 
de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades (BRASIL, 
1997, p.5). 

O sistema de educação antes do século XX ele esquecia todos os 
portadores de necessidades especiais, para o estado se nascesse uma criança 
portadora de necessidades especiais a responsabilidades seria absolutamente 
somente dos pais. A exclusão por essas pessoas na época não era considerada 
descriminação, e assim, tudo essa exclusão era totalmente admitida. 
  Conforme Antunes (2008, p.16) 
 

A base legal da inclusão é extremamente forte, mais pouco conhecida. 
A inclusão deve se dar desde os primeiros anos de vida e esse conceito 
abrange desde pessoas portadoras de deficiências ate os que 



possuem necessidades educacionais especiais, de caráter temporário, 
intermitente ou permanente. 

Pela constituição brasileira a educação especial é vista como inseparável 
do direito que a criança tem. No artigo 208, III da constituição federal diz que é 
“dever do estado garantir o atendimento educacional e especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente nas redes regulares de ensino” o 
estatuto da criança e do adolescente diz em seu artigo que “é dever do Estado 
assegurar a criança e ao adolescente (...) atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular 
de ensino”; na lei de diretrizes e bases da educação nacional ( art. 58, de 1996) 
e no decreto-lei n° 3.298, 20 de dezembro de 1999. 
  O ministério da educação (MEC) elabora com apoio da secretaria de 
educação especial, um sistema inclusão sem limites de todos os portadores de 
alguma necessidade especial. 

Antunes (2008, p.18) 

Não é fácil implantar uma nova pedagogia para combater um mal 
quando se admite que ele é enorme. No entanto, não mais pode 
permitir retrocessos, pois se apoia na aceitação de diferenças 
individuais como atributo, jamais como obstáculo no direito de 
participar. Parece ter chegado finalmente a hora de descobrir que é 
essencial valorizar o que a espécie humana possui de mais 
extraordinário – sua formidável diversidade.  

A qualidade de ensino há esse publico, deve ser feito com atos de 
grandeza e bondade por todos envolvidos nesse processo, a escola é um local 
extraordinário para aprender a ler a escrever, contar e também brincar, mais não 
basta ser apenas um espaço privilegiado, isso não basta para melhoria de “nós” 
cidadãos. 

   

CONCLUSÃO 

 

A sociedade do século XXI vive hoje um período de maior transformação 

em termos de adaptação com alunos que apresentam algum tipo de deficiência, 

e isso interfere diretamente no pouco interesse de uma grande minoria de 

educadores em transmitir o conhecimento de uma maneira “ diversificada”, 

porque estão acostumados a ensinarem em um grande cenário “ tradicional”. 

Com isso alunos especiais necessitam de professores inovadores, 

dispostos a interagir através novos métodos pedagógicos, onde se sintam 

desafiados a inovar e buscar sempre o melhor para esse publico que é tão 

especial, e com aquele olhar que a aula não acaba após um sinal, mais sempre 

se lembrar de que ela continua em casa, na pracinha, na igreja em enfim e onde 

o conteúdo proposto para esses alunos possa continuar em um espaço informal, 

onde ele tenha prazer em aprender. 

Em termos de globalização como hoje, o professor que se inovar, buscar, 

e que avançar há uma nova pratica pedagógica, com certeza será considerado 

uma referência em sua área. 



Pesquisas de grandes autores e pesquisadores vem nos proporcionar 

uma educação de qualidade, e quando utilizada de maneira organizada e 

adequada trás com si inúmeros vantagens. 

A pesquisa realizada teve como alvo estudar a inclusão nas escolas de 

alunos especiais. 

É fundamental que educadores estejam cientes que a utilização de novos 

métodos educacionais de hoje inseridos na escola ira tanto beneficiar a eles, 

como também seus alunos também, e que todos esses recursos oferecem varias 

oportunidades para a capacitação do aluno de uma maneira geral, e que no caso 

de má utilização de alguma ferramenta educacional acarretara inúmeros efeitos 

negativos para todos aqueles que se encontram envolvidos no processo. 

Na verdade a educação inclusiva não pode ser pensada nem vista como 

um caso, mais sim como uma metodologia, que tem seus passos e que necessita 

ser muito bem estuda, sendo avaliada sempre em toda sua trajetória. Sabemos 

claro que as dificuldades ainda são inúmeras, que também muitas dessas 

dificuldades não se referem todas a alunos com necessidades especiais, mais 

que são problemas existentes a muitos anos no pais como um todo.  

Com isso a inclusão desses alunos gera mais ainda novas situações e 

novos desafios, que vem a somar com as já existentes nesse cenário atual, e 

reafirmamos a ideia de que a inclusão precisa de muitas mudanças no intuito de 

benefícios para todos os envolvidos, seja para aquele aluno com ou sem 

necessidade especial. 
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