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RESUMO-A inclusão escolar é um tema que há muito tem sido debatido por toda sociedade, 

incluir um aluno portador de necessidade especial em uma escola com alunos ditos “normais” 

será benéfico ou acarretaria em mais problemas para o aluno incluso? Porque excluir o aluno 

de uma escola regular se ele conviverá com a sociedade enfrentando os mesmos problemas 

que os demais? A inclusão é uma realidade e os profissionais envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem precisam estar preparados para oferecer ao aluno especial a garantia de 

um aprendizado de qualidade e que atendam as suas necessidades especiais. É preciso quebrar 

barreiras tradicionais no que diz respeito a educação e avançar para uma sociedade inclusiva 

que garanta espaço e oportunidade para todos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão escolar. Aluno. Educação. Sociedade. 

 

ABSTRACT-Is school inclusion an issue that has long been debated by society as a whole, 

including a special need student in a school with so-called "normal" students, will it be 

beneficial or would it lead to more problems for the student? Why exclude the student from a 

regular school if he will live with society facing the same problems as the others? Inclusion is 

a reality and the professionals involved in the teaching / learning process need to be prepared 

to offer the special student the guarantee of a quality learning that meets their special needs. It 

is necessary to break traditional barriers to education and move towards an inclusive society 

that guarantees space and opportunity for all. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O homem constrói o conhecimento interagindo com o meio, e dessa forma a sociedade 

que ele vive influenciará de forma muito significativa em sua vida, sendo assim é de suma 

importância que a escola possa contribuir de forma positiva com esse crescimento garantindo 

uma educação de qualidade. 

Sem uma educação que possibilite o ser humano conviver e participar de uma vida 

social, sua sobrevivência numa sociedade construtivista seria quase impossível. Por isso, 

estudar a educação se torna extremamente importante, pois é através dela que se pensa no 

social, a forma como cada grupo vive e interage. 

O foco desse trabalho é a educação especial, com ênfase na inclusão escolar. O 

objetivo é destacar que embora haja inúmeros desafios que precisamos superar para garantir 

ao aluno incluso uma educação de qualidade, este precisa ser inserido junto com os demais 

alunos. Isso é necessário para que ele possa desde cedo fazer parte de uma sociedade inclusa 

que visa acabar com o preconceito, discriminação e que sejam respeitadas por suas 

peculiaridades. No que diz respeito aos professores estes precisam estar continuamente atento 

sobre sua formação, para que possam atuar como agentes conduzindo ao conhecimento. 

 A inclusão tem como objetivo fazer com que os alunos inclusos participem de todas as 

esferas da vida social, e esse direito deve ser assegurado pelo Poder Público através de ações 

que façam com que a inclusão seja uma realidade. Entendemos que a inclusão é um processo 

cultural, que deveria ser construída pela sociedade visando acabar com a discriminação, o 

preconceito e incentivando o incluso a ser reconhecido pelo seu trabalho como os demais. 

A tarefa de definir inclusão escolar não é das mais simples. Segundo o Dicionário 

HOUAISS (2001), uma das definições de incluir é envolver. Esta palavra se encaixa bem no 

contexto escolar visto que envolver significa comprometer-se, tomar parte em algo. Portanto, 

para que haja inclusão escolar, é necessário comprometimento por parte de todos os 

envolvidos, ou seja, alunos, professores, pais, comunidade, diretor, enfim, todos que 

participam da vida escolar direta ou indiretamente. 

A inclusão escolar possui a filosofia de que é preciso oferecer um espaço onde se 

trabalhe a diversidade de cada aluno de uma forma competente, respeitando a cada um, onde 

há uma estimulação para que o aluno possa construir seu conhecimento. Dessa forma não é o 

aluno incluso que precisa se adaptar à escola, e sim, a escola precisa se transformar e se 

adaptar às necessidades dos alunos. 



Pode-se então a partir desses estudos chegar a conclusão que Inclusão escolar seria 

não somente manter o aluno na escola, mas tornar a escola um ambiente no qual ele possa de 

fato se desenvolver, onde ele possa através do conhecimento e das relações estabelecidas 

neste ambiente transformar a sua vida, pois, com certeza, com o estímulo correto e o ambiente 

adequado será mais fácil o processo de ensino/aprendizagem ocorrer.  

 

2 – METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa, portanto, representa um esforço em adquirir conhecimento e refletir 

sobre a importância da inclusão na sala de aula. Trata-se de investigação de um conjunto de 

obras discutindo a temática pesquisada. A metodologia utilizada para esse projeto de pesquisa 

se caracterizou como exploratória e bibliográfica. Para isso foi necessária uma coleta de dados 

em livros, artigos e documentos oficiais voltados para inclusão escolar. 

 

3 – DESENVOLVIMENTO 

 

 

O desafio de fazer da educação inclusiva um processo eficaz para os alunos que dela 

necessitam, é um trabalho em conjunto com a sociedade. Cabe aos poderes políticos 

disponibilizar acesso à escola de uma forma segura e confortável para o aluno especial e 

promover aperfeiçoamento aos envolvidos com o ensino para que este seja de qualidade. É 

importante ressaltar que esse é um trabalho que deve ser realizado em parceria com a família, 

pois a participação dos pais ou responsáveis na aprendizagem dos filhos é de suma 

importância. 

Mantoan (2003, p. 19) coloca a escola, como uma instituição mediadora na construção 

do conhecimento, tendo como objetivo levar cultura para um número cada vez maior de 

pessoas. É através da escola que a sociedade adquire, fundamenta e modifica conceitos de 

participação, colaboração e adaptação (1997, p.13, apud Prado e Marostega, 2001). 

De acordo com Prado e Marostega (2001), nosso desafio como profissionais da 

educação será o de trabalhar por uma escola inclusiva, com qualidade de ensino, pois sabe-se 

da importância da educação básica. A educação básica é a mola mestra do desenvolvimento 

econômico e social de um país. É claro que ela não está só neste desafio. Necessitamos de 

uma justiça que funcione, de uma saúde que abrigue a todos e de uma política comprometida 

com o cidadão. “Quanto mais sistemas comuns da sociedade adotarem a inclusão, mais cedo 

se completará a construção de uma verdadeira sociedade para todos, a sociedade inclusivista”. 



Porém, segundo Thoma, a escola com seus profissionais deve assumir este 

compromisso, acreditando que as mudanças são possíveis desde que haja uma transformação 

nos atuais moldes do ensino, sendo a escola uma das instituições (senão a principal) 

responsável pela construção desta sociedade, atendendo a todos indiscriminadamente (1998, 

p.50, apud Prado e Marostega. 2001). 

De acordo com Vygotsky “o ser humano cresce num ambiente social e a interação com 

outras pessoas é essencial a seu desenvolvimento” (1991, p.101, apud Prado e Marostega 

2001), estas exigências requererem da escola uma nova estrutura, um novo conceito em 

relação à formação do futuro cidadão e uma visão renovada de seus conceitos e preconceitos 

com relação ao diferente. 

Reconhecer as diferenças é essencial no caminho da inclusão, onde se espera que o 

professor não faça da turma uma homogeneidade, trabalhando como se todos tivessem a 

mesma capacidade na sua construção do conhecimento.  

Oferecer um ambiente favorável à inclusão, não é só ter conhecimento das mais 

variadas diversidades, o que é possível ser trabalhado, ou o que a criança já possui de 

conhecimento, como também e principalmente, respeitar suas limitações, reconhecendo suas 

diferenças e ressaltando suas potencialidades. Carneiro (1997, p.33, apud Prado e Marostega 

2001) cita que: 

 

Os portadores de deficiência precisam ser considerados, a 

partir de suas potencialidades de aprendizagem. Sobre esse 

aspecto é facilmente compreensível que a escola não tenha de 

consertar o defeito, valorizado as habilidades que o deficiente 

não possui, mas ao contrário, trabalhar sua potencialidade, com 

vistas em seu desenvolvimento. Carneiro (1997, p.33). 

 

 Segundo Prado e Marostega (2001), a escola traz consigo toda uma bagagem de 

cultura e de saberes que atendiam às necessidades de uma determinada época e clientela. Se 

antes o excepcional era eliminado da sociedade, hoje ele tem seu direito adquirido por uma 

lei, a qual o coloca como um ser igual às outras crianças, vivendo como as outras e recebendo 

dentro de um estabelecimento de ensino sua formação educacional. Para isso, há de (re)pensar 

com muita cautela sobre a estrutura escolar, nossa avaliação, nossa interação com as famílias 

e os conhecimentos adquiridos pelos professores para atender a este aluno.  

As inovações que ocorrerão daqui para frente diz respeito à escola, ao aluno especial, à 

família, ao professor e a todas as pessoas que fazem parte deste processo. Por isso, muito já se 



discutiu e muito há o que discutir, pois a sociedade, de certa forma, custa a perceber as 

mudanças que estão ocorrendo e a processá-las em sua prática social. 

Tudo é uma caminhada, afirma Prado e Marostega (2001), tudo é uma construção que 

é elaborada em cima de estudos e pesquisas que através de um conhecimento mais amplo e 

aprofundado, traçam o caminho da sensibilidade. É na formação diferenciada do profissional 

da educação, que hoje se faz necessário, que acontecerá a inclusão do aluno especial. Um dos 

fatores principais dessa formação está relacionado à capacidade de o professor reconhecer e 

proporcionar o desenvolvimento das potencialidades do aluno incluso. 

O professor tem que continuamente estar atento para a sua formação, para com isso ser 

um profissional de sucesso, que alcance o objetivo do ensino, não só no que diz respeito à 

inclusão, mas em todos os âmbitos da sua profissão. Segundo Bastioni, Emeri e Cotchange o 

professor deve ter um papel significativo para a criança, pois assim maiores serão as chances 

de desenvolver as suas habilidades, uma vez que os alunos passarão a sentir segurança e 

confiança no professor. (2005, P. 2). 

No que diz respeito ao professor:  

 

É extremamente importante que o professor/educador busque 

uma melhoria contínua das suas competências profissionais, 

dos seus conhecimentos científicos, de suas idéias sobre 

desenvolvimento educação. Trabalhar os pré-conceitos é 

fundamental para o sucesso do trabalho que visa melhorar a 

qualidade de vida dos portadores de necessidades especiais 

(BASTIONI, EMERI E COTCHANGE. 2005 p. 2) 

 

 Para que a inclusão alcance seu objetivo é necessário que os professores inovem sua 

prática de ensino, seu próprio conceito, e isso mexe com muitas estruturas que já estão de 

certa forma enraizadas. Conforme Mantoan (1997, p.44, apud Prado e Marostega 2001), as 

grandes inovações estão, muitas vezes, na concretização do óbvio, do simples, do que é 

possível fazer, mas que precisa ser desvelado, para que possa ser compreendido por todos e 

aceito sem outras resistências, senão aquelas que dão brilho e vigor ao debate das novidades. 

Segundo Prado e Marostega (2001), apostar nessas inovações será o caminho mais 

seguro para a efetivação da escola inclusiva. Quando professores das mais variadas 

diversidades (re)descobrirem o valor de ensinar através da troca, reconhecendo seus alunos 

como seres capazes de realizações, interagindo com as famílias na busca por soluções de seus 

problemas familiares, os quais interferem diretamente na sala de aula, procurando apoio em 



todos os setores da escola na realização de tarefas conjuntas e garantindo a participação dos 

alunos nas decisões de sala de aula, construiremos não apenas a escola que atenderá ao 

portador de necessidades educativas especiais, mas a escola que atenderá a todos, ou seja, a 

escola inclusiva. 

Carneiro (1997, p.34, apud Prado e Marostega (2001), relatam que é de suma 

importância ressaltar as vantagens que a inclusão representa, tanto para os portadores de 

deficiência quanto para aqueles alunos considerados normais, pelas necessárias modificações 

do sistema de ensino no sentido de sua mobilização. 

A inclusão é um movimento com apenas um interesse: construir uma sociedade para 

todos. Mesmo sendo muito recente o movimento sobre inclusão, o conhecimento das 

diferenças que se apresentam em cada criança que será incluída torna-se fundamental neste 

processo. Rabelo (1999, p.20) cita que “hoje, o grande desafio é a elaboração de uma política 

educacional voltada para o estabelecimento de uma escola realmente inclusiva, acessível a 

todos, independentemente das diferenças que apresentam, dando-lhes as mesmas 

possibilidades de realização humana e social”. 

Não basta incluir o “deficiente” no ambiente escolar; é necessário trabalhar em 

conjunto com toda sociedade com o desejo de oferecer uma educação capaz de transformar 

sua realidade, construindo uma sociedade onde caibam todos.  

Segundo o pensamento de Vygotsky apud Rabelo (1999, p.20), uma criança portadora 

de deficiência não é simplesmente uma criança menos desenvolvida que as demais, apenas se 

desenvolve de forma diferente. A criança em sua essência é a mesma, precisa do outro para se 

socializar e crescer como pessoa e ser humano. Construir seu conhecimento através de sua 

interação com os demais fará do aluno especial um ser capaz como os outros, não da mesma 

forma, mas com suas limitações, seus desejos, suas frustrações, seus sonhos e sua vontade de 

ser respeitado como gente que pensa, sofre, ama, sorri, se decepciona e que busca o que todo 

ser humano deseja, ou seja, ser feliz e aceito por todos.  

Segundo Freire (1982, p.101 apud Prado e Marostega 2001), o objetivo é comum: o de 

construir um conhecimento capaz de transformar uma realidade, operando mudanças de forma 

efetiva considerando as diferenças e as individualidades.  

Segundo Prado e Marostega (2001), temos dois caminhos a seguir: ou saímos da rotina 

como sugere Freire e buscamos inovar a prática pedagógica diante da inclusão, ou ficamos 

discutindo que a mesma não é viável, jogando a culpa no sistema de ensino, nos ombros do 

governo, na família e em todos os setores da sociedade.  



A escola sendo um local de transmissão de saberes, símbolos e valores, deve ser 

entendida como lugar de cultura. Dela faz parte um grupo que desempenha um papel 

específico, que são próprios nessa instituição perante a sociedade.  

Entendendo a prática docente como uma atividade complexa que depende e dialoga 

com inúmeros fatores, e que ela é influenciada pela realidade que o professor está inserido, 

começaremos a falar sobre o professor e o cotidiano escolar, pois é nesse ambiente que deve 

ocorrer a Inclusão de forma mais significativa e grande parte do sucesso depende do 

professor. 

Segundo Monteiro (2001) os professores produzem, dominam e mobilizam, dentro de 

uma autonomia relativa, saberes plurais e heterogêneos para ensinar o que ensinam, e esses 

saberes que ensinam são por sua vez, uma criação da cultura escolar, saberes escolares que 

tem uma epistemologia própria.  

 Os professores ao desenvolver suas práticas pedagógicas são influenciados por toda 

uma realidade escolar e uma tradição que vem sendo instituída há muito tempo no interior da 

instituição escolar a qual ele está inserido. 

Entendendo a relação que o saber da experiência estabelece com a cultura instituída do 

interior da escola, percebemos dificuldades existentes quando um professor tenta romper com 

essa cultura escolar, com as tradições, com os preconceitos existentes, pois eles terão que lutar 

contra situações instituídas e admitidas como a forma correta de se proceder enquanto 

profissional da educação. E de certa forma com a inclusão ocorre isso, pois o professor que 

busca alternativas para trabalhar com os alunos especiais de forma que seja satisfatória tanto 

para o especial, quanto para o aluno dito normal, muitas vezes vai ser criticado por outro. 

Devido a tudo isso, podemos concluir que a cultura escolar influencia muito na forma 

como o professor vê a alunos especiais. Muitas são as barreiras a serem superadas para 

garantir a acessibilidade de pessoas com necessidades educacionais especiais às salas de aula 

e escolas comuns da rede regular de ensino.  

Os professores são peças-chave para que ocorra ensino e aprendizagem, mas os 

processos de aprendizagem na sala de aula articulam a interação de três elementos básicos, 

que são os conteúdos escolares objeto de aprendizagem; os alunos, que constroem significado 

referentes aos conteúdos; e o professor que serve de mediador entre os alunos e os conteúdos, 

facilitando tal processo.  

Então podemos conceber a sala de aula como uma comunidade de aprendizagem em 

que existem relações mútuas entre docente e aluno, e entre aluno e aluno, onde a ação do 

docente pode ter papel determinante na aprendizagem do aluno. Cada docente desenvolve 



uma concepção própria sobre como os alunos aprendem e desenvolvem práticas de ensino 

com base em suas concepções.  

Falando um pouco mais em aprendizagem, ela se dá na mudança e transformação de 

um conhecimento. Para Vygotsky, a mudança conceitual é gerada nos ajustes entre os sentidos 

prévios que o sujeito atribui e os que o docente cria para que se construa. Isto é, modificar 

uma ideia previa por outra mais ajustada as novas condições e/ou contextos, ou enriquecer de 

sentidos um conceito construído de outra maneira (apud. Vitaliano, Steinle, Muller e Hummel, 

2010, 576). 

Então os professores têm que ser este agente fazendo com que o aluno transforme o 

seu conhecimento, para isso ele tem que organizar o processo de ensino. Para Vitaliano, 

Steinle, Muller e Hummel é preciso planejar bem as aulas, particularmente as ações 

fundamentais para um ensino bem-sucedido (2010, p. 57). 

Outro ponto importante é que esse planejamento tem que ter como objetivo, dois 

pontos, primeiro é preciso dar resposta ao grupo como um todo e segundo dar reposta a cada 

aluno individualmente.  

Aí que entra a questão da educação Inclusiva, pois na sala de aula inclusiva o docente 

tem que organizar as situações de ensino de modo a tornar possível a personalizar as 

experiências comuns de aprendizagem, ou seja, chegar ao maior número possível de interação 

entre os estudantes e participação de todos nas atividades propostas, sem perder de vista as 

necessidades concretas de cada um em particular daqueles com maior risco de exclusão (apud. 

Vitaliano, Steinle, Muller e Hummel, 2010, p. 579). 

Na prática inclusiva a forma como é organizado o ensino é determinante para que 

todos os alunos construam aprendizagem significativas e participem das aulas.  

Para Vitaliano, Steinle, Muller e Hummel (2010) a experiência demonstra que quanto 

mais flexível e ajustado for o ensino, as diferenças individuas do aluno, maiores serão as 

possibilidades dos alunos aprenderem e participarem das atividades junto com seus 

companheiros.  

Podemos então concluir que para que haja uma educação Inclusiva é preciso que os 

professores rompam com a cultura escolar que está enraizada na escola como um todo, e que 

ele também busque práticas que visam um ensino flexível e que valorize a diversidade como 

uma alternativa de geração de conhecimento, não como um empecilho para isso.  

O professor age na maior parte das vezes de acordo com a formação recebida, com 

isso ele costuma privilegiar certos conteúdos em detrimento de outros. Consequentemente o 

saber pode se apresentar num circuito repetitivo e desvinculado da realidade do aluno o que 



faz com que o sujeito, continuamente, mantenha a mesma prática alienada. É o que tem 

acontecido com a maior parte dos nossos professores, sejam eles “regulares” ou “especiais”, e 

essa prática em parte deve muito a cultura escolar e também aos saberes que o docente 

adquire com a profissão. 

Segundo Nogueira e Glat (2003) é importante ressaltar que eles agem desta forma por 

não terem recebido, em seus cursos de formação e capacitação, suficiente instrumentalização 

que lhes possibilite estruturar a sua própria prática pedagógica para atender às distintas formas 

de aprendizagem de seu aluno, pois dependendo da formação que o docente tem isso vai ser 

reflexo em suas aulas.  

  O professor, no contexto de uma educação inclusiva precisa, muito mais do que no 

passado, ser preparado para lidar com as diferenças, com a singularidade e a diversidade de 

todas as crianças e não trabalhar somente com um modelo de pensamento comum a todos os 

alunos. 

 

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). 

 

 A aceitação da inclusão e a reconhecida necessidade de ampliação do acesso à 

Educação àqueles que, tradicionalmente, têm sido excluídos do sistema de ensino, refletem 

uma tendência atual em se acreditar no potencial dos alunos com necessidades especiais. 

Porém, não se pode perder de vista que, como lembra Glat (1995), a segregação social e a 

marginalização dos indivíduos com supostas deficiências têm raízes históricas profundas, e a 

sua integração escolar não pode ser vista apenas como um problema de políticas públicas, 

pois envolve, sobretudo, “o significado ou a representação que as pessoas (no caso, os 

professores) têm sobre o deficiente, e como esse significado determina o tipo de relação que 

se estabelece com ele” (Glat, 1995. p. 17). 

Como já descrito anteriormente a validade da educação inclusiva, no entanto, é 

indiscutível se levarmos em consideração que a criança interage com o meio, considerando-se 

sua maneira própria, diferente, de entrar em contato com o mundo, respeitando-se suas 

possibilidades e limites. Ao adotarmos a educação inclusiva desenvolveremos um trabalho 

preventivo que contribuirá para uma igualdade de oportunidades, estreitando a lacuna social 

existente entre pessoas deficientes e a sociedade. Caso isso não aconteça este indivíduo 



tenderá a uma fragmentação ou desintegração de sua personalidade, ocasionando inevitáveis 

prejuízos pessoais e sociais. 

Para Sassaki (1997), inclusão é “um processo pelo qual a sociedade se adapta para 

poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade” (p.41). O ensino, 

em vista disto, deve se adaptar às necessidades dos alunos em vez de buscar a adaptação do 

aluno a nos processos de aprendizagem. 

Para Nogueira e Glat (2003), segundo Fonseca acredita que é preciso preparar todos os 

professores, com urgência, para se obter sucesso na inclusão, através de um processo de 

inserção progressiva; assim eles poderão aceitar e relacionar-se com seus diferentes alunos e, 

consequentemente, com suas diferenças e necessidades individuais. Contudo os professores só 

poderão adotar este comportamento se lhe foram dados os subsídios e forem equipados os 

recursos pedagógicos, se a sua formação for melhorada, se lhes forem dados meios de avaliar 

seus alunos e elaborar objetivos específicos, se estiverem instrumentados para analisar a 

eficiência dos programas pedagógicos, preparados para a superação dos medos e superstições 

e contarem com uma orientação eficiente nesta mudança de postura para buscar novas 

aquisições e competências. 

Porém vale dizer que a inclusão de indivíduos especiais na rede regular de ensino não 

consiste apenas na sua permanência junto aos demais alunos, nem na negação dos serviços 

especializados àqueles que deles necessitem. Ao contrário, implica numa reorganização do 

sistema educacional, o que acarreta na revisão de antigas concepções e paradigmas 

educacionais na busca de se possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses 

alunos, respeitando suas diferenças e atendendo às suas necessidades. 

Os direitos individuais e coletivos, garantidos pela Constituição Federal Brasileira, 

impõem às autoridades e à sociedade como um todo, a obrigatoriedade de atingir a efetividade 

desses; para tanto os recursos humanos e materiais devem ser canalizados, atingindo, 

necessariamente, toda a educação básica. 

Isto requer ações em todas as instâncias, particularmente as destinadas à capacitação 

de recursos humanos assegurando que os currículos dos cursos de formação e capacitação de 

professores estejam voltados para prepará-los a atender alunos com necessidades educacionais 

especiais nas escolas regulares. 

A inclusão, apesar de encontrar, ainda sérias resistências (legítimas ou 

preconceituosas) por parte de muitos educadores, constitui, sem dúvida, uma proposta que 



busca resgatar valores sociais fundamentais, condizentes com a igualdade de direitos e de 

oportunidades para todos. 

Porém, para que a inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema regular 

de ensino seja eficaz, possibilitando o resgate de sua cidadania e ampliando suas perspectivas 

existenciais, não basta a promulgação de leis que determinem a criação de cursos de 

capacitação básica de professores, nem a obrigatoriedade de matrícula nas escolas da rede 

pública. Estas são, sem dúvida, medidas essenciais, porém não suficientes. 

Essas políticas públicas para a inclusão precisam ser concretizadas na forma de 

programas de capacitação e acompanhamento contínuo, que orientem o trabalho docente na 

perspectiva da diminuição gradativa da exclusão escolar, o que virá a beneficiar, não apenas 

os alunos com necessidades especiais, mas, de uma forma geral, a educação escolar como um 

todo. 

 

4 - CONCLUSÃO 
 

Podemos concluir que a Educação Especial tem um desafio muito grande, a Inclusão 

no ensino regular, pois incluir não é simplesmente colocar o aluno em uma sala de aula, com 

um monte de alunos ditos “normais”, incluir na perspectiva de que todos os alunos possam 

construir sua aprendizagem a partir da diversidade, onde se tenha em mente que cada aluno 

tem suas particularidades, suas habilidades e também suas dificuldades, que devem ser 

trabalhadas. 

No que diz respeito ao papel que o professor exerce nesse processo, pode-se dizer que 

ele é peça chave. Ele precisa estar consciente do seu papel e ter conhecimento das 

metodologias mais corretas para se trabalhar com a perspectiva da educação inclusiva. O 

professor enfrentará alguns empecilhos como a cultura tradicional que está presente na escola. 

Finalmente é importante atentar para a importância da formação do docente, formação 

esta que precisa ser contínua, e encarada como uma grande aliada da Inclusão, pois a partir do 

momento que os professores entenderem o que é a inclusão, e a sua importância, eles, com 

certeza, mudarão sua prática de ensino, o que será um ganho imensurável para a Educação 

Brasileira. 
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