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CAPÍTULO 1 
 

EDUCAÇÃO PARA TODOS: A IMPORTÂNCIA DA 

INCLUSÃO ESCOLAR DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

 

Cassiane Alves Santos Bispo1 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo aborda a importância da inclusão 

da pessoa com deficiência na rede regular de ensino e 

fundamenta a realização partir da relação cidadão e Estado 

que se fortalece, no Brasil, a partir da Constituição Federal 

de 1988 (CF). Contudo, partimos do ponto que inserção não 

é inclusão. É preciso que haja o reconhecimento de que 

todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos 

mesmos atendimentos.  

Desta forma o interesse pelo tema despertou 

principalmente em razão de verificar que, no Brasil, desde a 

Constituição Federal, promulgada em 1824 e 

posteriormente na Constituição de 1988, o tema vem sendo 

considerado, mas sem efetivos resultados de fato e que 

atualmente temos um número considerável de alunos com 

deficiências na rede regular de ensino.  

Na atualidade, as políticas de atendimento a pessoa 

com alguma deficiência preconiza que o atendimento 

                                                 
1 E-mail: profcassiane2014@gmail.com 
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escolar seja feita em classes regulares comum, posto que 

essa prática minimiza a distância secularmente edificada 

entre “normalidade e anormalidade”. 

A educação é direito de todo o cidadão brasileiro, 

ela é concebida assim, de forma mais efetiva, e ampla, na 

Constituição Federal de 1988. Na carta magna, esse direito 

está posto inicialmente no Art. 6º que define a educação 

como um direito social. (Brasil, 1988). Ela é descrita como 

um direito subjetivo no Art.205. Mas o que é direito 

subjetivo? É um direito que não necessita de atravessadores 

nem de práticas de barganhas para seu acesso. É objeto de 

bem comum a todos os cidadãos e que compete ao Estado 

prover as condições mínimas para sua acepção. 

Tendo O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), determinado em seu Art. 4º, que a educação é um 

dever do da Família, do Estado e bem como da sociedade 

como um todo. Essa normativa indica que nenhuma criança 

em idade escolar deva ficar sem acesso a educação. No 

entanto, temos em 2010, segundo censo do IBGE, mais de 

3,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de 

idade fora da escola. 

Outro dado estatístico que nos leva a conceber como 

problema para o acesso a escola, o processo de construção 

do conhecimento e a inserção de pessoas com deficiência 

no rol da sociedade que preserva um conceito de 

normalidade, é o número considerado de pessoas com 

alguma deficiência. No Brasil são 45.606,048 pessoas que 

possuem alguma deficiência, ou seja, 23,9% da população. 

Esse contingente requer e requerera do Estado e da família 

e da sociedade uma mudança de comportamento em relação 
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às concepções a respeito da pessoa com deficiência (IBGE, 

2010). 

Mediante inquietação da pesquisadora apresentamos 

a seguinte pergunta: O estado tem promovido à educação 

para todos de forma a atender as diversidades dos alunos 

com deficiências?  

Na tentativa de responder a essa questão, temos as 

seguintes hipóteses: As políticas de Estado não podem ser 

ainda identificadas como políticas de inclusão efetiva pelo 

fato de permitir o acesso de pessoa com deficiência à escola 

regular. 

Pais, responsáveis e escola necessitam ainda de 

elementos de formação conceitual para compreenderem que 

a pessoa com deficiência tem limitações, mas não pode ser 

posta como inválido.  

O contingente de pessoas com alguma deficiência 

no Brasil, em idade escolar de formação básica. Ao todo 

são 0,9% da população entre 0 e 14 anos de idade. O que 

totaliza mais de 5.000.000 de pessoas com alguma 

deficiência (BRASIL, 2013). Esse número é significativo 

do ponto de vista legal porque essas pessoas precisarão do 

Estado para ter atendimento nas suas necessidades básicas 

com a especificidade de possuir alguma deficiência, o que, 

por sua vez acresce na disponibilidade de serviços 

diferenciados dos ditos “normais”.  

Portanto para que o conhecimento científico chegue 

até os discentes com deficiências se faz necessário que a 

escola disponha de suportes pedagógicos para que além da 

inserção aconteça a permanência desses educandos no 

âmbito escolar.  
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1. EDUCAÇÃO PARA TODOS: A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO 

ESCOLAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

No momento atual muito se fala em educação 

inclusiva, porém poucos têm o entendimento do que de fato 

seja inclusão. Incluir não é somente inserir alunos com 

necessidades especiais em sala de aula regular, incluir é 

disponibilizar suportes auxiliando na socialização, na busca 

e aquisição de conhecimentos. 

As maledicências da educação inclusiva não se 

limitam à falta de acesso. Os poucos alunos e alunas vão 

sendo inseridos no sistema educacional, porém essa 

inserção apresenta incoerências devido a fatores como à 

falta de profissionais qualificados ou mesmo pela falta 

generalizada de recursos. 

 Segundo Carvalho (2003, p. 149)  

 

A proposta da educação inclusiva não 

representa um fim em si mesmo, como se, 

estabelecidas certas diretrizes 

organizacionais, a escola melhorasse, num 

passe de mágica. Muito mais do que isso, 

pretende-se, a partir da análise de como 

tem funcionado o nosso sistema 

educacional, identificar as barreiras 

existentes para a aprendizagem dos alunos, 

com vista às providências políticas, 

técnicas e administrativas que permitam 

enfrentá-las e removê-las. Pretende-se 

identificar processos que aumentem a 

participação de todos os alunos, reduzindo-

lhes a exclusão na escola e garantindo-lhes 

sucesso em sua aprendizagem, além do 

desenvolvimento da autoestima. 
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Mediante essa reflexão, pode-se conceber que a 

educação inclusiva é aquela que além de atender as 

necessidades individuais do educando com deficiência, é 

atenta para a oferta de qualidade desses serviços sem 

nenhuma prerrogativa de diferenciação na prática da 

atenção, mas difere-se, portanto na prática pedagógica. 

As maledicências da educação especial brasileira 

não se limitam à falta de acesso. Os poucos alunos e alunas 

vão sendo inseridos no sistema educacional, porém essa 

inserção apresenta incoerências devido a fatores como à 

falta de profissionais qualificados ou mesmo pela falta 

generalizada de recursos.  

A LDB deixa claro no seu artigo 58§ 1°: “Haverá, 

quando necessário, serviços de apoio especializado, na 

escola regular, para atender as peculiaridades da clientela 

de educação especial”. Sendo assim, é preciso que a escola 

ofereça recursos didáticos que venham a contribuir com o 

desenvolvimento dos educandos com deficiências, ficando 

evidente a necessidade e importância da implantação da 

sala de recursos como também profissionais como 

psicopedagogos, psicólogos, interpretes de libras, professor 

de braile, especialista em atendimento educacional 

especializado além do acompanhamento e apoio da família 

e sociedade possam auxiliar os professores no 

desenvolvimento de seu trabalho acontecendo assim à 

inclusão de fato. 

Segundo Carvalho (2003, p. 149)  

 

A proposta da educação inclusiva não 

representa um fim em si mesmo, como se, 

estabelecidas certas diretrizes 
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organizacionais, a escola melhorasse, num 

passe de mágica. Muito mais do que isso, 

pretende-se, a partir da análise de como 

tem funcionado o nosso sistema 

educacional, identificar as barreiras 

existentes para a aprendizagem dos alunos, 

com vista às providências políticas, 

técnicas e administrativas que permitam 

enfrentá-las e removê-las. Pretende-se 

identificar processos que aumentem a 

participação de todos os alunos, reduzindo-

lhes a exclusão na escola e garantindo-lhes 

sucesso em sua aprendizagem, além do 

desenvolvimento da autoestima. 

 

Mediante essa reflexão, pode-se conceber que a 

educação inclusiva é aquela que além de atender as 

necessidades individuais do educando com deficiência, é 

atenta para a oferta de qualidade desses serviços sem 

nenhum privilegio de diferença na prática da atenção, mas 

difere-se, portanto na prática pedagógica. 

Sabemos que teoria e prática se completam, porém 

são distintas sendo de fundamental importância que o 

professor busque meios que venham a contribuir para que o 

mesmo possa desenvolver suas aulas de forma a atender a 

todos independente das limitações individuais apresentadas. 

É preciso compreender que a inclusão é algo fundamental 

para o desenvolvimento de uma sociedade consciente e 

igualitária onde a diversidade é aceita e respeitada. 

Diante disto Lima deixa claro que: 

 

[...] o processo de inclusão não é fácil, e 

por isso, também é desafiador e pleno de 

possibilidades para os educadores e os 

educandos. A informação de base e o 
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conhecimento especializado consistem, 

certamente, uma vertente significativa [...] 

Mas esse é apenas um dos eixos da 

preparação dos professores para a área, pois 

a formação continuada e a consolidação 

dos saberes articulados a suas experiências, 

são outras fontes inesgotáveis de 

capacitação para a área. (LIMA, 2006, 

p.125). 

 

A vista disto se faz indispensável para o professor a 

busca continua do conhecimento, isso se dar através da 

formação continuada sendo a mesma de extrema 

importância para o bom desenvolvimento profissional e 

pessoal do mesmo, pois a escola assim como a sociedade 

está numa eterna metamorfose. 

 Nesse sentido,  

 

[...] Considera-se que as pessoas se 

modificam continuamente transformando o 

contexto no qual se inserem. Esse 

dinamismo exige uma atuação pedagógica 

voltada para alterar a situação de exclusão, 

enfatizando a importância de ambientes 

heterogêneos que promovam a 

aprendizagem de todos os alunos. (Política 

Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, Janeiro 

de 2008). 

  

Contudo, fica explicito a importância da inclusão na 

vida dos educandos com e sem deficiência, já que a 

oportunidade de conviver com o “diferente” nos leva a 

adquirir conhecimentos nunca antes imaginados 

acontecendo a troca mutua do saber e do amor fraternal. 

Para Lima, 
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A visão de que só as pessoas com 

necessidades especiais ganham com a 

inclusão é preconceituosa. Entendemos que 

o grande a ser conquistado é a construção 

de uma sociedade inclusiva, com a 

contribuição indispensável das escolas, que 

têm de preparar espaços educativos para 

todos. (LIMA, 2006, p.33). 

 

Sendo assim, uma classe que convive diariamente 

com diferenças acentuadas é um espaço propício para se 

aprender, pois diferente de outrora a exclusão e a 

discriminação não são toleráveis, devendo ser combatidos 

acontecendo assim a erradicação dos mesmos, visto que a 

comunidade escolar necessita compreender que o princípio 

da escola para todos parte do respeito, da valorização da 

diversidade e da solidariedade com seus pares.   

A Declaração de Salamanca destaca que: 

 

O princípio fundamental da escola 

inclusiva é o de que todas as crianças 

deveriam aprender juntas, 

independentemente de quaisquer 

dificuldades ou diferenças que possam ter. 

As escolas inclusivas devem reconhecer e 

responder às diversas necessidades de seus 

alunos, acomodando tanto estilos como 

ritmos diferentes de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade a 

todos através de currículo apropriado, 

modificações organizacionais, estratégias 

de ensino, uso de recursos e parceiras com 

a comunidade (...). Dentro das escolas 

inclusivas, as crianças com necessidades 

educacionais especiais deveriam receber 

qualquer apoio extra que possam precisar, 
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para que se lhes assegure uma educação 

efetiva (...) (op. cit., p.61)  

 

Sendo assim, a escola inclusiva não pode ser vista 

como algo inalcançável, é preciso engajamento na luta por 

direitos de igualdade onde todas as diferenças sejam 

respeitadas e aceitas. Toda via, não basta assegurar a 

entrada dos educandos na comunidade escolar é preciso que 

se criem dispositivos que venham garantir a permanência 

dos mesmos no âmbito escolar. 

Contudo, fica evidente que todo educando 

independente da deficiência que possua tem o direito de 

receber atendimento nas escolas regulares, sejam elas 

publicas ou privadas. “[...] o processo de inclusão traz 

muitas implicações e, por isso, ele é desafiador e pleno de 

possibilidades para os educadores e os educandos [...]” 

LIMA, 2006. Ficando assim evidente a necessidade do 

envolvimento de todos que fazem parte do processo de 

escolarização dos educandos. 

Portanto,  

 

Estamos incluídos nesta sociedade humana 

pelo princípio de identidade, mas podemos 

ser excluídos pelo principio da diversidade. 

Aí reside a nossa contradição. Temos de 

discutir a inclusão, porque há uma 

sociedade excludente, que dicotomiza 

identidade e diversidade. (LIMA, 2016, 

p.20). 

 

É preciso que a sociedade compreenda que a 

igualdade de direitos deve ser respeitada para que assim 

venha a acabar com o preconceito que exclui aqueles que 
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estão a “margem” da sociedade por ser visto como 

“diferente”. Diante disto se faz necessário que a educação 

inclusiva venha a ocorrer de fato como deve ser, para isso é 

fundamental que o professor tenha o apoio adequado sendo 

esse pessoal (especialistas) e material (material didático) 

para desenvolver seu trabalho com qualidade.  

 Para Lima,  

 

Pode-se entender, portanto, que o termo 

“integração” diz respeito, inicialmente, ao 

ato de se compartilhar o mesmo espaço: a 

sala comum da escola comum. Já o termo 

“inclusão” relaciona-se ao principio lógico 

de pertencimento, fazer parte de, construir. 

Em relação á espécie humana, devemos 

tomar como referencia esse principio 

básico, com suas dimensões históricas, 

aparentemente contraditórias. Estamos 

incluídos na espécie humana. Somos todos 

iguais, como seres humanos. Este é o 

aspecto da identidade, cada um com a sua 

particularidade e aí reside a diversidade 

humana. Integrar não significa 

necessariamente reconhecer essa 

diversidade. Para acolher a diversidade, é 

preciso que todos os alunos tenham acesso 

e possam se desenvolver em uma escola 

comum. (LIMA, 2006, p.25).   

 

Entretanto é preciso esclarecer, o professor somente 

não consegue acabar com a exclusão no ambiente escolar, 

pois não é somente mudar os métodos de ensino e 

avaliativo, o professor precisa do apoio de toda comunidade 

escolar. É preciso também especialistas que auxiliem para 

assim poder criar diferentes acompanhamentos os quais 

tenham maleabilidade e dinamismo criando diversas formas 
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de comunicação com todos que fazem parte da escola, 

inclusive a família já que a mesma si faz de suma 

importância pra o desenvolvimento intelectual do educando 

sendo ela o primeiro grupo social ao qual pertencemos.  

Entretanto, mesmo com muitos avanços sabemos 

que temos um longo caminho a seguir para que se alcance a 

educação inclusiva de qualidade para todos. Contudo, é 

fundamental que se desenvolva um trabalho em equipe 

onde todos contribuam com sugestões às quais devem 

buscar fundamentos nos projetos curriculares e nas políticas 

públicas. É preciso valorizar a individualidade de cada um 

que faz parte dessa comunidade escolar buscando assim o 

desenvolvimento de valores que inclui e apoia o processo 

de aprendizagem o qual deve ser contínuo, significativo e 

de qualidades onde todos sejam respeitados, pois as 

diferenças estão para serem entendidas e superadas.  

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto, é preciso considerar que a inclusão escolar 

é um processo pedagógico igualitário, sendo assim para que 

essa venha a acontecer verdadeiramente é necessário o 

desenvolvimento de métodos que integre todos os 

educandos. 

Desta forma, tendo como princípio um seguimento 

educacional que procura incluir e ocupa-se de servir alunos 

e adolescentes com e sem deficiências torna-se 

essencialmente fundamental que se tenha profissionais 

qualificados para trabalhar de forma eficiente e satisfatória 

atendendo nossos alunos com o respeito e a dignidade que 
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merecem, pois não basta inserir esses educandos, é preciso 

proporcionar sua permanência. 

Os estudos aqui apontam para o entendimento de 

que a inclusão escolar não pode ser avaliada isoladamente, 

ou estruturalmente, ou no cumprimento de planos, 

programas, ações etc., ou atualização de docentes, ou 

integração social, afetividade entre outros. É preciso, pois, 

considerar todos os pressupostos elencados anteriormente. 

É um conjunto de fatores que envolvem todos esses 

aspectos, que, considerando um único conjunto que pode 

favorecer ou facilitar que o processo inclusivo nas escolas 

garantindo o acesso e permanência da criança com 

deficiência, seja ela qual for.  

Entretanto para isso, a legislação prevê que a 

educação para pessoas com alguma deficiência ultrapasse o 

patamar da separação e possibilite a real participação de 

todos no processo de construção do conhecimento através 

de oportunidades de acesso e permanência para todos 

indistintamente, possibilitando aos que necessitam de 

atendimento diferenciado possuir recursos humanos e de 

materiais para exercerem seus direitos constitucionais e 

regulamentados por leis específicas. 

Porém, a pessoa com deficiência é, antes de tudo, 

Ser Humano. Um Ser como qualquer outro, com 

protagonismos, características, contradições e 

singularidades. Sujeitos que lutam por seus direitos, que 

valorizam a consideração pela decência, pela autonomia 

singular, pela completa e eficaz participação na sociedade e 

pela igualdade de oportunidades, corroborando, portanto, 
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que a deficiência é apenas mais uma particularidade da 

condição humana. 

Contudo, possuir uma deficiência não faz com que 

uma pessoa seja melhor ou pior. O que pode ocorrer é que 

ela tenha dificuldades de realizar tarefas que o “normal” 

estaria desempenhando, isso porque sua deficiência limita 

em algo suas ações. Mas outra atividade poderá 

desenvolver como o mesmo esmero que o seu semelhante 

desenvolve. 

No entanto, sendo a educação inclusiva um caminho 

cheio de desafios e dificuldades é fundamental que se tenha 

suportes para ocorra a verdadeira aprendizagem. Desta 

forma, profissionais especializados, material didático 

adequado, família e comunidade escolar são pilares 

essenciais para a concretização da educação inclusiva visto 

que inserir não significa incluir, pois só se inclui quando se 

tem o direito e as condições de aprendizagem igualitária. 

Portanto, concluímos com a certeza que a inclusão é 

muito mais que igualdade, ou seja, é equidade e só acontece 

quando os alunos têm suas limitações aceitas e respeitadas, 

é isso, quando a escola compreende que são necessárias 

adaptações de métodos de ensino para que esses educandos 

consigam desenvolve-se acontecendo assim à verdadeira 

educação para todos e a efetivação dos direitos adquiridos, 

pois todos os alunos necessitam de atenção mais não 

necessariamente dos mesmos atendimentos. 
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CAPÍTULO 2 
 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

NO ENSINO REGULAR 

 

 

Cícero Silva Santos2 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Nas últimas décadas tem-se muito discutido sobre 

questões educacionais, inclusive a inclusão de pessoas com 

deficiência da qual nasce com alguns distúrbios e/ou 

deficiências especiais e que, necessita estar inserido 

principalmente no ensino regular. 

 O tema proposto objetiva a Importância da 

Educação Inclusiva, com Reflexão na Escola de Ensino 

Regular. Partindo do pressuposto a educação tem se 

pautado numa dinâmica de incluir todo indivíduo no 

contexto histórico conforme rege as leis que determinam o 

aparato de desenvolvimento da sociedade e 

consequentemente no sistema educacional, social e cultura.  

Candau (2002, p. 18) relata que a instituição social 

educativa assim concebida “é um espaço de busca, 

construção, diálogo e confronto, prazer, desafio, conquista 

de espaço, descoberta de diferentes possibilidades de 

expressão e linguagens, aventura, organização cidadã, 

                                                 
2 E-mail: professor-cicero@hotmail.com 
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afirmação da dimensão ética e política de todo o processo 

educativo”. 

 O artigo reflete sobre a educação no contexto 

histórico e o papel de inclusão da qual se insere os 

indivíduos com deficiência da qual tem direito a construção 

e produção do conhecimento de todos os níveis 

estabelecidos institucionalmente na vida em sociedade 

 O trabalho tem por finalidade abordar a educação 

inclusiva na autonomia escolar e sua obrigatoriedade, o 

pensamento crítico produtivo da sociedade em profunda 

construção. Envolve a escola e consequentemente a família, 

na trajetória do desenvolvimento educacional, na qual todos 

os indivíduos, inclusive os portadores de deficiência, na 

construção de desenvolvimento social, cultural de que todos 

fazem parte. Relata também o papel do gestor escolar na 

condução da prática educativa e o envolvimento de 

educadores (as), e os demais agentes que exerce função na 

instituição de ensino e aprendizagem. 

 Para tanto, foram utilizado referencial teórico que 

subsidiaram para reflexão e compreensão na construção e 

desenvolvimento do referido trabalho e a importância da 

inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular 

como todo.   

 

1. A EVOLUÇÃO DA EDUCACÃO  

 

 O homem, através dos tempos, sempre procurou 

explicações para o seu modo de agir. Os seus desejos, as 

suas frustrações, o seu sofrimento e a sua felicidade eram 
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explicados de alguma maneira. Na visão de Araujo (1999, 

p. 87): 

 

Educação é o ato de transformação de 

mentalidades para o consequente 

desenvolvimento do indivíduo; ela não é 

padronizada como um paradigma universal, 

pois existem modelos distintos de 

educação, que vão priorizar as necessidades 

instituídas e determinadas por cada 

comunidade, em cada sociedade ou país. 

(ARAUJO, 1999, p. 87). 

 

 A educação é promovida em função do processo de 

evolução do ser humano, da sua identidade, personalidade, 

na evolução do conhecimento socialmente aceito e 

compartilhado no formato de normas e regras de polidez e 

até de disciplinamento, com propósitos sociológicos, 

políticos, psicológicos, pedagógicos, culturais e científicos, 

gerando em cada sujeito do processo educativo, novos 

conhecimentos e novas concepções de um mundo real e 

ideal. No Dicionário Aurélio (1988), educação “é ato ou 

efeito de educar-se. 2. Processo de desenvolvimento da 

capacidade física, intelectual e moral do ser humano. 3. 

Civilidade e polidez”. 

 A educação, nas ideias socialistas provocaram 

grandes alterações nas concepções pedagógicas. Do ponto 

de vista epistemológico, rejeitam os pressupostos idealistas 

e ao materialismo tradicional contrapõem à dialética. Do 

ponto de vista político, denunciam a exploração de uma 

classe por outra e defendem a educação universal e 

politécnica.  
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 Segundo materialismo dialético é ilusório pensar 

que a educação seja capaz por si só transformar o mundo, 

porém existem tarefas para os educadores enquanto não se 

realiza a ação revolucionária. A luta pela democratização 

do ensino universal pela escola única não dualista, isto é, 

sem distinção entre o formar e profissionalizar; a 

valorização do pensar e do fazer, em que o saber esteja 

voltado para a transformação do mundo. 

 

O que devo pretender não é a neutralidade 

da educação, mas o respeito, a toda prova, 

aos educandos, aos educadores e às 

educadoras. O respeito aos educadores e 

educadoras por parte da administração 

pública ou privada das escolas; o repeito 

aos educandos assumido e praticado pelos 

educadores não importa de que a escola, 

particular ou pública. (FREIRE, 1996, p. 

125). 

 

 A educação está relacionada com a transmissão e 

construção de valores éticos, morais e espirituais. Ela 

precisa atender a aspectos diversificados para atingir a 

qualidade esperada pela sociedade. Neste contexto as 

unidades escolares devem se adaptar de melhor forma para 

garantir as mesmas oportunidades de acesso ao seu espaço 

físico e proporcionar a todos os alunos uma aprendizagem e 

bons aproveitamentos escolar, independente de qual for à 

deficiência do educando.  
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1.1 Educação inclusiva no ensino regular 

 

 É necessário construir a autonomia escolar em seu 

verdadeiro sentido, a possibilidade da diversidade com a 

única limitação de que, obrigatoriamente, deve haver uma 

educação de qualidade, ou seja, uma educação que forneça 

a todos os alunos a oportunidade de adquirir competências e 

atitudes necessárias para tornar-se uma pessoa autônoma e 

participante, com o pensamento crítico e produtivo numa 

sociedade em profundas transformações. 

 A sociedade, em pleno século XXI, já aceita com 

muito mais naturalidade assumir a tarefa cidadã de prestar o 

atendimento educacional aos deficientes em escolas de 

ensino regular. A cidadania e a dignidade da pessoa 

humana estão asseguradas na Constituição Federal de 1988. 

Um dos principais objetivos fundamentais é a promoção do 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. Toda 

escola deve atender aos princípios constitucionais, não 

podendo excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem. 

 Segundo Aranha, (2006, p. 123) desde a antiguidade 

o acesso à escola “se restringiu à criança do sexo 

masculino, sobretudo da elite, permanecendo precária a 

educação popular, que, quando implantada, nem sempre 

superou a escola dualista”. Nas últimas décadas, porém, 

ampliou-se de forma significativa o leque dos sujeitos 

educativos, que passou a incluir a educação anterior às 

primeiras letras (o jardim de infância), a educação da 

mulher (emancipada de sua condição de subalterna), o 

deficiente (físico e mental), as etnias até então excluídas 
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(pelo reconhecimento da importância do diálogo com o 

diferente).  

 A partir da década de 1960, tornou-se marcante a 

mobilização dessas minorias: o movimento negro, o 

estudantil (seu movimento crucial ocorreu em maio de 

1968, em Paris, com irradiação mundial); o feminista (ou 

gênero, que se desenvolvia desde o começo do século e se 

intensificou naquela década); a revolução sexual; os 

movimentos contra a discriminação do homoerotismo 

(população gay); movimentos pela preservação das 

populações indígenas, enfim, a mobilização em defesa dos 

direitos humanos e as pessoas com deficiência. 

 Só muito recentemente tem havido maior empenho 

em estender a educação para essas minorias, inicialmente 

pela defesa da integração dos diferentes e mais 

recentemente pela sua inclusão. Na perspectiva inclusiva, 

suprime-se a subdivisão dos sistemas escolares em 

modalidades de ensino especial e de ensino regular. As 

escolas devem atender às diferenças sem discriminar, sem 

trabalhar à parte com alguns alunos, sem estabelecer regras 

específicas para se planejar, para aprender, para avaliar. 

 A questão da necessidade de inclusão remete-se para 

análise do tema do preconceito: uma educação não 

preconceituosa há que reconhecer as pessoas na sua 

diversidade, não separar tarefas e funções e cuidar da 

formação plena e integral do ser humano. Não se trata de 

algo que se deve esperar acontecer, pois exige não só a 

tomada de consciência das formas de discriminação, como 

também a mobilização, a ação transformadora das situações 

de discriminação. 
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 A escola tem um papel crucial para transmitir algo 

que venha amenizar o preconceito contra quem quer que 

seja, e/ou que se apresente com algum sintoma de 

necessidade especial. Ela deve se engajar para explicar a 

especificidade de inclusão na educação como todo.    

 Compete à educação, por meio dos educadores, 

conduzir seus alunos à conquista da cidadania, numa luta 

incessante contra toda forma de exclusão de pessoas pelo 

sistema de ensino, quer pela garantia de vagas, quer pela 

continuidade dos estudos, quer pela efetivação de uma 

aprendizagem eficaz. A escola assume posição estratégica 

fundamental para permitir uma formação adequada às 

novas referências da sociedade globalizada.  

 A instituição escolar cumpre ou busca cumprir, 

desde o seu surgimento, a missão de adequar os indivíduos 

que nela ingressem aos modelos socioculturais e teóricos 

que lhes dão suporte científico. A escola é o espaço social e 

o local onde o aluno dará sequência ao seu processo de 

socialização. A Escola Inclusiva é aquela que se propõe e 

que garante a qualidade de ensino educacional a cada um de 

seus alunos. É aquela que reconhece e respeita a 

diversidade, que se posiciona a favor das especificidades de 

todos os educandos. 

 A educação escolar, diferentemente de outro tipo de 

educação (familiar), tem como importante finalidade 

promover, de forma intencional, o desenvolvimento de 

certas capacidades, a apropriação de certos conteúdos da 

cultura, na construção de cidadania. A educação inclusiva 

não é uma ação da educação especial, é da escola comum, 

implica transformar a educação comum no seu conjunto e 
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assim, deveremos transformar a educação especial para que 

contribua de maneira significativa, ao desenvolvimento de 

escolas de qualidade para todos, com todos entre todos. 

 O papel da educação é fomentar a construção de 

uma ética fundada no respeito aos direitos humanos, 

condição básica para a vida em sociedade, então os 

educadores devem estar atentos e intervir em toda e 

qualquer situação de preconceito, reforçando a dignidade 

humana e a defesa da cidadania. 

 

O grande problema que se coloca ao 

educador ou à educadora de opção 

democrática é como trabalhar no sentido de 

fazer possível que a necessidade do limite 

seja assumida eticamente pela liberdade. 

Quanto mais criticamente a liberdade 

assuma o limite necessário tanto mais 

autoridade tem ela, eticamente falando, 

para continuar lutando em seu nome. 

(FREIRE, 1996, P. 118). 

 

 A educação tem por objetivo integrar o indivíduo à 

sociedade e ao grupo social em que convive. A transmissão 

da cultura, a adaptação dos indivíduos à sociedade, o 

desenvolvimento de suas potencialidades e, como 

consequência, o desenvolvimento da personalidade e da 

própria sociedade. Neste contexto deve-se incluir a família 

da qual se tem o primeiro contato com a criança ao nascer. 

 

1.2 A família no processo social e educacional 

 

 A família é uma instância importante no processo de 

socialização, bem como no desenvolvimento da 
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subjetividade autônoma, ensinando informalmente o que as 

crianças devem fazer, dizer ou pensar. Isso não significa 

que não resta aos indivíduos liberdade alguma para reagir a 

essas influências. A educação dada pela família fornece o 

“solo” a partir do qual o indivíduo pode agir até para, em 

última instância, rebelar-se contra os valores, mas sempre a 

partir deles. 

 A família constitui local privilegiado para o 

desenvolvimento humano. Do ponto de vista biológico, o 

ser humano é o mais frágil dos animais e não sobrevive 

sozinho. As relações das crianças na sociedade, 

intermediadas pela família, são um fenômeno mutável no 

tempo, por ser a família uma instituição social 

historicamente situada, sujeita a mudanças de acordo com 

as diferentes relações estabelecidas entre os sujeitos. 

 

A posição da mãe ou do pai é a de quem, 

sem nenhum prejuízo ou rebaixamento de 

sua autoridade, humildemente, aceita o 

papel de enorme importância de assessor 

ou assessora do filho ou da filha. Assessor 

que, embora batendo-se pelo acerto de sua 

visão das coisas, jamais tenta impor sua 

vontade ou se abespinha porque seu ponto 

de vista não foi aceito. O que é preciso, 

fundamentalmente mesmo, é que o filho 

assuma eticamente, responsavelmente, sua 

decisão, fundante de sua autonomia. 

(FREIRE, 1996, p. 120). 

 

 Hoje em dia quando se fala de família, refere-se à 

família nuclear conjugal, composta de pai, mãe e filhos. 

Nas sociedades em que a família é extensa e se fecha no 

culto a seus deuses e na produção autossuficiente para a 
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sobrevivência, suas funções são inúmeras: não só a 

reprodução fisiológica, mas também a preservação dos 

costumes e valores, do patrimônio, da religião, o cuidado 

com os velhos e os deficientes, a produção artesanal de 

roupas e utensílios, o plantio, a colheita, bem como a 

profissionalização dos filhos homens. 

 E ao que se refere as pessoas com deficiência, a 

família é de suma importância para ajudar no autoestima, 

no desenvolvimento de suas capacidades motoras, no 

processo de socialização dentre outras necessidades. 

 

1.3 A gestão escolar – contribuição para inclusão educacional 

    

 O Gestor da escola tem um papel importante na 

condução da prática educativa. Cabe a ele, promover a 

mobilização dos educadores e educadoras e aos demais 

funcionários e a constituição do grupo para um trabalho que 

vise a cooperatividade e eficiência. 

  

Aceitar e respeitar a diferença são uma 

dessas virtudes sem o que a escuta não se 

pode dar. Se discrimino o menino ou a 

menina pobre, a menina ou o menino 

negro, o menino índio, a menina rica; se 

discrimino a mulher, a camponesa, a 

operária, não posso evidentemente escutá-

las e se não as escuto, não posso falar com 

eles, de cima para baixo. Sobretudo, me 

proíbo entende-lo. Se me sinto superior ao 

diferente, não importa quem seja, recuso-

me escutá-la. O diferente não é o outro a 

merecer respeito é um isto ou aquilo, 

destratável ou desprezível. Se a estrutura do 

meu pensamento é a única certa, 
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irrepreensível, não posso escutar quem 

pensa e elabora seu discurso de outra 

maneira que não a minha. (FREIRE, 1996, 

p. 136). 

 

 O Gestor de uma escola precisa ser dinâmico, 

responsável, comprometido e motivador das ações de todo 

grupo para que aconteçam as mudanças sociais. Ele precisa 

saber lidar com as diferenças, é necessário estimular e 

valorizar a atuação de cada um, ele precisa atuar de forma 

que todos percebam, que estar a favor da igualdade da 

moral, e a cima de tudo promover um trabalho que inclua 

todos os alunos e funcionários no mesmo padrão de 

igualdade, demonstrando seriedade na sua forma de atuação 

e produção, no contexto educacional e social. 

 Pode-se dizer que o trabalho em conjunto é 

necessário para o pleno desenvolvimento das práticas 

pedagógicas na escola, com um projeto de inclusão, onde a 

democracia prevaleça e todos fiquem satisfeitos com o 

resultado das ações. 

  

CONCLUSÃO 
 

 A educação é um processo contínuo, e são inúmeros 

fatores na qual assegura que todo indivíduo deva estar 

inserido no contexto de ensino e aprendizagem para uma 

melhor produção de conhecimento. 

 Com base na fundamentação teórica o trabalho 

focalizou a importância da educação inclusiva/especial com 

reflexão no contexto da educação especial, evolvendo a 

Escola, família e consequentemente o gestor no processo de 
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desenvolvimento social, cultural e intelectual. Quando se 

discute educação deve-se pensar que todo ser humano tem 

direitos de estar inserido em todos os processos de 

produção, construção e transformação que ocorrer na 

sociedade. 

 Toda escola deve atender aos princípios 

constitucionais, não podendo excluir nenhuma pessoa em 

razão de sua origem, raça, sexualidade, cor da pele, idade 

ou algum tipo de deficiência. Percebe-se que, ainda hoje as 

pessoas de uma forma ou de outra sofre com algum tipo de 

preconceitos repressões e outros tipos de agressões. Porém, 

não se deve desistir de lutar para que isso seja evitado para 

que todos tenham oportunidade de construir sua própria 

história. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade passa por mudanças constantes e 

significativas no pós-guerra mundial nos mais variados 

campos do saber, na tecnologia e na mecânica dos 

mercados. Os processos de ensino e de aprendizagem 

também sofrem impactos relevantes nessa estrutura atual 

com incertezas, quebra de paradigmas, subjetividades e 

crise de identidades. 

Em meio a essa estrutura complexa atual, a 

educação inclusiva traz mecanismos legais e práticos para 

inserir as pessoas com necessidades especiais no ambiente 

escolar e no mercado de trabalho. A Constituição Federal 

do Brasil e outras leis garantem os direitos fundamentais 

das pessoas com necessidades especiais e dá providências 

de como o processo educacional deve ser realizado para 

efetivamente incluir tais pessoas no meio social dos ditos 

normais, sem que isso gere desconcertos ou segregações. 

Incluir as pessoas especiais no ensino regular é uma 

forma de valorizar tais pessoas pelas suas capacidades em 

detrimento às limitações impostas pela especialidade. Para 

tanto é primordial que os professores estejam preparados 

para essa nova demanda e a estrutura física esteja também 

adaptada à nova realidade de seus alunos. 

 

 

 

 

                                                                                                  
Institucional - Faculdade Atlântico. Graduada em Pedagogia - 

Universidade Estadual de Alagoas. 
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1. PERSCRUTANDO PONTOS RELATIVOS À EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

A República Federativa do Brasil possui a Carta 

Magna, a Constituição Federal, de 1998 que é um conjunto 

de normas que regula o Estado Brasileiro. Em seu artigo 3, 

afirma-se: “Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento 

nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais.” 

Na Constituição Federal de 1998- CF98 está 

garantido o direito à educação a todos, sem qualquer 

discriminação e estabelece que é dever do Estado garanti-

lo. E afirma no Art. 5º que: “Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza [...]”. E ainda em seu 

Art. 6º está expresso: “São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.” 

Mais adiante em seu Art. 205 está escrito: “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.” Os artigos de 205 a 214 tratam 

especificamente sobre a educação e como ela deve ser 

efetivada no país.  Desta forma está explícito que é dever 

do Estado e um direito dos cidadãos residentes no território 
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nacional visando do desenvolvimento integral da pessoa e 

inserção cidadã. 

Como a educação é direito de todos, a educação 

inclusiva é parte; para tanto a escola deve estar apta para 

atender adequadamente com profissionais adequados, 

espaço adequado e direcionado às determinadas 

deficiências. 

Com o intuito de pormenorizar a questão do direito 

à educação aos que necessitam de algum atendimento 

especializado especialidades mentais, físicas e motores a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, n.º 

9.394/96 (BRASIL, 1996), no Capítulo III, art. 4º, inciso 

III, reza que é dever do Estado garantir o “atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular 

de ensino”. 

Em particular o Capítulo 5º da LDB aborda apenas 

sobre as características relacionadas à Educação Especial. 

Entre as questões abordadas, o art. 58. § 1º expõe que, 

sempre que houver necessidade, haverá prestação de 

serviços especializado para atender às necessidades 

peculiares de cada estudante.  

O cumprimento da LDB no que se refere ao 

atendimento inclusivo daqueles que possui algum grau de 

deficiência é de vital importância para que os indivíduos se 

desenvolvam social, intelectual e para o mercado. Ainda no 

país poucas escolas estão preparadas para atender a essa 

demanda. A clausura de tais pessoas em suas casas em nada 

contribui para o seu desenvolvimento nem mesmo em 
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escolas específicas apenas para pessoas com certa 

deficiência porque a sociabilização fica comprometida. 

Para o efetivo cumprimento legal, um fator 

importante é a preparação/capacitação dos professores para 

lidarem com o tipo de situação especial. Para tanto o artigo 

art. 59, inciso III, reza que os sistemas de ensino assegurem 

aos alunos especiais “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” (Brasil, 1996, p. 44). 

Embora exista a Lei garantindo os direitos dos 

alunos com necessidades especiais e exigindo profissionais 

capacitados para executarem tal função a realidade mostra 

que a formação destes profissionais fica aquém do que 

deveria ser por motivos diversos, conforme afirma SILVA, 

2008, p. 28: 

 

[...] de um lado, os professores do ensino 

regular não possuem preparo mínimo para 

trabalhar com crianças que apresentem 

deficiências evidentes e, por outro, grande 

parte dos professores do ensino especial 

tem muito pouco a contribuir com o 

trabalho pedagógico desenvolvido no 

ensino regular, na medida em que têm 

calcado e construído sua competência nas 

dificuldades específicas do alunado que 

atendem. (RETONDO; SILVA, 2008, p. 

28). 

 

Diante disto é vital que estudantes de licenciaturas 

tenham uma boa formação e que os docentes busquem 
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propostas pedagógicas que auxiliem e aprimores as suas 

concepções e o seu fazer escolar. 

Nas disciplinas escolares nem todos os códigos são 

traduzíveis pela Língua Brasileira de Sinais (Libras) e isso 

também dificulta a construção do conhecimento. A 

presença em sala de aula de um interprete é essencial para 

auxiliar o professor regular na execução das atividades. 

Este modo de ensino é vital para a boa inserção dos alunos 

com necessidades especiais para não serem excluídos da 

continuidade nos estudos. 

Em contrapartida, as instituições de ensino não 

dispõem dos recursos físicos e didáticos mínimos para o 

bom andamento do processo educativo que vise atender 

adequadamente às reais necessidades desses alunos, tais 

como: livros em Braile, rampas adequadas, corrimão, 

banheiros adaptados, entre outros itens. 

Uma forma de romper o hiato da formação dos 

profissionais de educação para atender os alunos especiais é 

promover um elo de comunicação com entidades, 

organizações ou estabelecimentos de ensino que atendam 

crianças portadoras de necessidades educativas especiais. 

Elaborar projetos específicos e adotar a disciplina 

“Aspectos éticos-políticos-educacionais da normalização e 

integração da pessoa portadora de necessidades especiais” 

nos cursos de graduação como sugere a Portaria 1.793/94 

do Ministério da Educação. (BRASIL, 1994). 

Há muito a ser feito no Brasil para incluir as pessoas 

com necessidades especiais na sociedade e no ambiente 

educacional; para tanto o investimento, apoio e 



- 45 - 

acompanhamento dos governos são essenciais para este 

fim. 

 

2. O QUE É PÓS-MODERNIDADE? 

 

O turbilhão de mudanças que ocorrem na sociedade 

atual gera a sensação de temor ante o desconhecido e o 

novo. Entrementes a isso, essa celeridade e efemeridade de 

situações do dia a dia trouxeram benefícios às pessoas com 

o rápido desenvolvimento dos campos do saber e a 

comodidade trazida pela tecnologia de ponta. 

O século XX legou inúmeros progressos à 

Humanidade e também calamidades jamais esperadas. 

Dentro das boas novas, tem-se: a descoberta de novos 

medicamentos, a cura muitas de doenças, a exploração 

espacial, computadores, automação de processos, o avião, 

entre outros tantos benefícios. Em contrapartida a essa 

excrescência tecnológica, surgiram alguns problemas e uma 

“[...] nova cegueira para os problemas globais, 

fundamentais e complexos, e esta cegueira gerou inúmeros 

erros e ilusões, a começar por parte dos cientistas, técnicos 

e especialistas.” (MORIN, 2006, p. 45). 

Desde meados do século passado, o homem vive 

numa realidade permeada de pragmatismo e velocidade 

denominada pós-modernidade ou pós-modernismo. É um 

movimento sociocultural que ganhou impulso a partir do 

pós-guerra mundial. 

 

Pós-modernismo é o nome aplicado às 

mudanças ocorridas nas ciências, nas artes 

e nas sociedades avançadas desde 1950, 



- 46 - 

quando, por convenção, se encerra (sic) o 

modernismo (1900-1950). Ele nasce com a 

arquitetura e a computação nos anos 50. 

Toma corpo com a arte Pop nos anos 60. 

Cresce ao entrar pela filosofia, durante os 

anos 70, como crítica da cultura ocidental. 

E amadurece hoje, alastrando-se na moda, 

no cinema, na música e no cotidiano 

programado pela tecnociência (ciência + 

tecnologia invadindo o cotidiano com 

desde alimentos processados até 

microcomputadores), sem que ninguém 

saiba se é decadência ou renascimento 

cultural. (SANTOS, 2005, p. 7-8). 

 

O movimento em questão é baseado nas sociedades 

da informação e trouxe mudanças importantes na Filosofia, 

Artes, Política, Educação, nas ciências e no modo de ver o 

mundo. 

Em relação à educação para este século XXI, é 

primordial se questionar qual homem se quer formar e 

procurar responde às questões: “‘Quem somos?’ é 

inseparável de ‘Onde estamos?’, ‘De onde viemos?’, ‘Para 

onde vamos?’” (MORIN, 2006, p. 47). 

O niilismo e as incertezas tomam parte na alma do 

homem. Para melhor entendimento, vale apresentar um 

breve comparativo entre o modernismo e o pós-

modernismo que o sucedeu. Eis um comparativo proposto 

por Santos: 

 

Modernismo Pós-modernismo 

Cultura elevada Cotidiano banalizado 

Arte  Antiarte  

Estetização  Desestetização  
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Interpretação  Apresentação  

Obra/originalidade Processo/pastiche 

Forma/abstração Conteúdo/figuração 

Hermetismo Fácil compreensão 

Conhecimento superior Jogo com a arte 

Oposição ao público Participação do público 

Crítica cultural Comentário cômico, social 

Afirmação da arte Desvalorização obra/autor 

Tabela 1 - Modernismo x pós-modernismo 

Fonte: (SANTOS, 2005, p. 41-42). 

 

A identidade cultural do homem pós-moderno passa 

por crises, fragmentações e deslocações, a saber: de classe, 

sexista e racista. O limiar da identidade é tênue e isso 

provoca no indivíduo uma crise sem precedentes. (HALL, 

2006). 

Em meio a essa era de imbricações ideológicas, 

identidades, moral e ética em embates constantes, cabe ao 

homem pós-moderno pôr em ação as reservas de ceticismo 

e relutar às meta-evidências. Em face de fantasias 

consoladoras é melhor a verdade dura com evidência real 

científica do que acreditar em fatos pueris e arcanos.  

Usar a fé implícito-axiológica para 

camuflar/disfarçar a real descrença por meio de afirmações 

cheias de convicção e do fanatismo mais positivo é danoso 

e contrário à razão e ao bom senso (HUME apud SAGAN, 

2006). O homem pós-moderno prefere, mesmo que 

inconscientemente, viver de aparências, consumismo, 

superficialidade, simulacro, assim como pensado por Platão 

na Alegoria da Caverna. 
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3. UM OLHAR SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM TEMPOS 

DE PÓS-MODERNIDADE 

 

A pertinência do conhecimento evidencia-se nos 

seguintes aspectos: no contexto, no global, no 

multidimensional, no complexo (MORIN, 2006). A 

abstração por si só não atende à demanda da aprendizagem. 

As questões relativas ao ensino devem estar fundamentadas 

em teorias de forma clara. Uma prática pedagógica eficaz 

necessita de um embasamento pedagógico. “O dever 

principal da educação é de armar cada um para o combate 

vital para a lucidez.” (MORIN, 2006, p. 33). Quanto maior 

a autonomia intelectiva dos alunos, melhor será o 

aproveitamento escolar e cidadania. 

A educação faz-se necessária à organização e 

clareza de metas, objetivos bem definidos e executáveis, 

fiscalização e colaboração entre os entes educacionais, ter 

foco. Esta época é de intensa subjetividade e multiplicidade 

de alternativas nem sempre importantes para promover uma 

aprendizagem de qualidade. A educação é a mola mestra 

para a lucidez. Aprender é uma construção constante a 

partir de pesquisa, dedicação e empenho, apresentar tudo 

pronto e acabado não é uma alternativa coerente com a 

realidade. 

Em meio a todo aparato tecnológico, a educação 

precisa urgentemente fazer bom uso dos recursos midiáticos 

para facilitar a aprendizagem e dar autonomia de decisões 

de o indivíduo escolher o que deseja ser. A bem da verdade 

só existe aprendizagem se o aprendiz se colocar num estado 

propício a tal processo, ou seja, querer aprender. É uma 
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tarefa complexa que requer muito estudo e fundamentação 

teórica, porque “os avanças disciplinares [...] trouxeram 

também os inconvenientes da hiperespecialização, do 

parcelamento e da fragmentação do saber.” (MORIN, 2006, 

p. 111). 

Aprender é um processo intricado. Para auxiliar a 

aprendizagem é preciso romper com o analfabetismo 

científico (SAGAN, 2006). Tanto professores quanto 

alunos precisam estabelecer estratégias de ação que 

coadune ao programa a ser executado, elaborando um 

cenário de ação para examinar as certezas e incertezas da 

situação em estudo. “Não conhecemos o caminho traçado. 

‘El caminho se hace al andar’ (Antonio Machado).” 

(MORIN, 2006, p. 115). Fundamentando-se no que já 

existe é que se pode construir um futuro melhor. 

O mercado de trabalho está cada dia mais exigente. 

Dos trabalhadores são exigidas formação, cursos, 

capacitações e treinamentos frequentes em que o homem se 

transforma a partir do trabalho. É o mundo capitalista, do 

consumismo, da velocidade dos processos e da informação. 

A educação inclusiva ainda está em estado 

embrionário. Mesmo assim no Brasil já se está bem 

avançado a causa dos que têm necessidades especiais; 

existem leis que garantem esses direitos de forma coerente 

e acolhedora. 

A inclusão dos alunos especiais na modalidade 

regular é uma forma de inseri-los ao meio social em pé de 

igualdade, dadas as suas peculiaridades, com os ditos 

normais. É imperativa a necessidade de professores 

capacitados para atender esta demanda, escolas adaptadas, 
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pessoal de apoio e profissionais especializados para 

promover uma educação inclusiva pertinente e concisa. 

 

CONCLUSÃO 

 

A educação inclusiva requer maior integração com 

os recursos midiáticos disponíveis para aflorar certos 

elementos idiossincráticos da formação de competências e 

habilidades nos alunos nesta época de intensa subjetividade, 

crise de identidade e demais consequências da pós-

modernidade. A legitimidade do processo educacional para 

atender a esta demanda atual se estabelece na construção de 

cidadãos críticos e céticos em meio a essas turbulências de 

hiperespecializações e fragmentações. 

Essa forma de estudo permite aos discentes e aos 

professores melhor interação e dialogicidade com o saber, 

tornando o processo menos exaustivo, mais gratificante e 

significativo. A educação inclusiva é uma realidade legal e 

real nas escolas regulares em todo o país. Existem muitas 

coisas a serem feitas, mas já é um avanço significativo no 

processo de inclusão social dos alunos especiais. Abrem 

assim trilhas de sucesso para estas pessoas especiais, tão 

inteligentes quanto os ditos normais. 
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CAPÍTULO 4  
 

DISCALCULIA: UM DISTÚRBIO NEUROLÓGIO QUE 

AFETA A APRENDIZAGEM EM QUESTÕES 

MATEMÁTICAS 

 

 

Clécia Maria Castela Viana Sampaio8 

 

NECESSIDADES ESPECIAIS EDUCACIONAIS DETECTADAS 

NO CAMPO DA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

 

 Discalculia: dificuldade da aprendizagem em 

matemática, que se define como uma desordem neurológica 

que afeta a habilidade da pessoa de compreender a 

manipulação das conexões numéricas e limita o individuo a 

capacidade de resolver problemas envolvendo questões 

numéricas que envolvam cálculos. Portanto define-se pelo 

nome discalculia, que é a junção da palavra que vem do 

Grego (dis- mal) e do Latim (calculare, contar) 

constituindo: contando mal. Essa palavra calculare vem de 

cálculo, que significa um dos contadores de um ábaco. 

  A discalculia é uma desordem estritamente pontual, 

ela não afeta as outras faculdades de pensamento, atua 
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apenas nas questões de relacionamento numérico.  A 

criança com discalculia enfrenta dificuldades para lidar com 

números, operações com cálculos, símbolos de matemática. 

O discalcúlico apresenta problemas com orientação espacial 

e entendimento de palavras, tem dificuldades em lidar e 

manusear grandes quantidades de números, de massas e de 

objetos. Ele não consegue condensar, entender, articular 

situações, essas questões configuram-se em problemas 

impossíveis de resolver. 

Para diagnosticar esse distúrbio, tanto escola quanto 

família, deve observar com assiduidade a criança, assim 

que ela apresente muitas dificuldades na aprendizagem da 

matemática. A análise desse comportamento sendo 

previamente realizado, a família poderá buscar ajuda 

neurológica e a partir do diagnóstico médico e suas 

orientações poderá minimizar problemas futuros, pois a 

discalculia quando detectada no início da vida escolar pelo 

menos os 8 anos de idade. Segundo Barros (2011) até essa 

idade o diagnóstico não pode ser fechado, mesmo a criança 

dando indícios de uma discalculia.  

A população mundial tem cerca de 5% é 

descalcúlicos, só que, aqui no Brasil ainda não existem 

mecanismos concretos políticos para detectar e tratar desse 

distúrbio que afeta as crianças que, quando não são tratadas 

com brevidade tendem a prejudicar sua vida adulta.  Essas 

crianças não tem atraso mental, são normais, mas precisa de 

atenção, de atividade com objetos concretos na escola e no 

meio familiar, pois o estimulo deve ser contínuo. 

São inúmeros os transtornos que dificultam as 

aprendizagens, uns mais graves, mais acentuados, outros 
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mais leves, no entanto, todo e qualquer distúrbio que 

impede o ser de aprender causa-lhes desconfortos, 

irritabilidades e até descriminação entre seus pares.  

Historicamente as pessoas que ao longo de suas 

vidas tiveram dificuldades em assimilar conteúdos eram e 

ainda hoje são rotuladas de incapazes, desatenciosas e até 

preguiçosas. No entanto, hoje com os avanços tecnológicos 

e científicos tem melhorado a situação destes que precisam 

de atenção especial para desenvolver suas aprendizagens. 

Os neurocientistas já encontraram respostas para 

muitas indagações que se faziam e fazem a respeito dessas 

pessoas, que faz parte da sociedade e que são sujeitos de 

direito e precisam estar preparado para permanecerem 

incluídos e não ficar a margem da sociedade. Para Sassaki, 

1997, p. 41, "o 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". 

O presente trabalho pretende em três capítulos 

abordar o tema, sendo o primeiro apresentando um breve 

histórico sobre a educação inclusiva no Brasil, o segundo 

tenta apresentar o que é a discalculia, e o terceiro, 

Diagnóstico e tratamento do portador de discalculia, o 

quarto: O papel do professor mediante esta problemática e 

sua percepção enquanto profissional de educação diante de 

crianças com esse distúrbio e o quinto: O currículo e as 

práticas pedagógicas frente a salas heterogêneas, como 

fazer um inclusão efetiva? 
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1. BREVE HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO 

BRASIL      

   

A educação inclusiva no Brasil tem avançado e as 

escolas se modernizado para atender a esta clientela. No 

entanto a demanda ainda é muito maior do que a oferta e o 

atendimento. Essa modernização e atendimento deveriam 

ser estendidas  para todo o país e alcançar a todos que 

tivessem necessidades especiais, no entanto nem toda 

unidade escolar consegue atender essas crianças, a rede 

publica ao menos tem recebido todas que procuram, em 

contra partida a maioria das escolas particulares não 

recebem esses especiais e quando os recebe não conseguem 

ofertar o atendimento especifico, portanto fica a pergunta   

o que  o Brasil tem produzido de concreto para do 

portadores de necessidades educativas especiais? Se o 

direito é de todos, por que todos não recebem? 

A escola brasileira de forma geral inclui excluindo, 

quando oferta a vaga, mas não dá condições de 

aprendizagem, não atende as leis que já foram promulgadas 

a esse respeito, as leis são para o âmbito nacional, no 

entanto nem todos a cumprem. 

A UNESCO, em 1994, realizou a Conferência 

Mundial de Educação, em Salamanca, na Espanha. Vinte e 

cinco organizações internacionais e oitenta e oito governos 

se fizeram presentes e elaboraram um documento que 

chamaram "Declaração de Salamanca de Princípios, 

Política e Prática em Educação Especial", onde preconizava 

a educação inclusiva. O documento visava uma urgência no 

compromisso e atendimento para as crianças, jovens e 
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adultos com necessidades educacionais especiais no ensino 

regular.  

Essa conferência teve repercussão mundial, pois a 

partir dela não existiria mais a segregação dos “especiais” 

em uma sala de aula diferente, separada dos demais, todos 

deveriam ficar numa mesma sala, estudando em uma 

mesma modalidade, sendo especial ou não, dentro de um 

mesmo projeto pedagógico. “A educação especial neste 

novo enfoque, tem o papel fundamental de dar apoio, 

suporte e orientação para a construção do projeto político 

pedagógico e da proposta pedagógica curricular de cada 

escola.” (MEC. Ministério da Educação. Secretaria de 

Educação Especial. Programa de Capacitação de Recursos 

Humanos do Ensino Fundamental/Deficiência Visual. 

Volume 1 p.147). 

Dois anos depois, em 1996, aqui no Brasil, a Lei 

9.394/96, LBDN Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, institui "o atendimento especializado gratuito aos 

educandos com necessidades especiais, preferencialmente 

na rede regular de ensino" (Artigo 4 - III - Cap. III). No 

entanto a LBDN e a "Declaração de Salamanca de 

Princípios, Política e Prática em Educação Especial", só 

vieram inovar e confirmar o que já estava posto na 

Constituição Federal de 1988, quando garante "o 

atendimento especializado aos portadores de deficiência 

preferencialmente na rede regular de ensino" (Artigo 208 - 

III, Cap. III, seção I). 

Neste contexto a LDBEN, com o intuito de integrar 

a Educação Infantil e Especial, preconiza também que: 
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Art. 58 – Educação Especial oferecida 

especialmente na rede regular de ensino. 

§ 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 sua integração nas classes comuns 

de ensino regular; 

§ 3º - A oferta de Educação Especial, é 

dever constitucional do estado, tem início 

na faixa etária de zero a seis (0 a 6) anos, 

durante a Educação Infantil. 

 

Portanto, todos os alunos matriculados no ensino 

regular estão amparados pela lei, no que tange ao 

atendimento especializado e ao ensino com qualidade. 

Respondendo as duas perguntas do inicio deste capítulo: O 

que o Brasil tem produzido de concreto para do portadores 

de necessidades educativas especiais? Se o direito é de 

todos, por que todos não recebem?  Pode-se responder que 

a lei é especifica e deveria ser cumprida por toda e qualquer 

unidade escolar, mas alguns municípios não têm condições 

de atender na íntegra como preconiza a lei e a maioria das 

escolas particulares não disponibilizam o atendimento 

específico através do profissional de apoio e das salas 

multifuncionais, em fim a educação especial, de um modo 

geral, avançou, mas continua excluindo. 

Muitas unidades escolares ainda precisam ter 

acessibilidade, os profissionais não tem formação contínua 

específica em educação inclusiva para melhor atender as 

crianças e detectar problemas que poderiam ser resolvidos 
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precocemente, a exemplo da discalculia, que é um distúrbio 

neurológico, que se for descoberto na tenra idade à criança 

poderá ter grandes avanços. 

 

2. A DISCALCULIA, SEU DIAGNÓSTICO, CAUSAS E COMO 

DEVE SER TRATADA A CRIANÇA COM ESSE TRANSTORNO. 

 

Gestsmann  foi o primeiro a estudar sobre 

discalculia por isso era chamada de Síndrome de 

Gestsmann, ela é considerada  um distúrbio, pela 

dificuldade na aprendizagem da matemática, devido uma 

desordem  na rede transmissora de impulsos nervosos, que 

transmite os dados  químicas pelos neurônios, esse desvio  

ocorre na parte superior do cérebro área responsável pelo 

reconhecimento de símbolos, essa desordem neurológica é 

pontual  que impede que a criança compreenda a  manipular 

números, as outras áreas não são afetadas,  portanto essa 

não é um distúrbio generalizado. 

 A criança discalcúlica sente dificuldades de lidar 

com números, símbolos matemáticos, problemas com 

orientação espacial, compreender palavras. Além desses 

transtornos existem outros como: a dislexia, a dispraxia, 

disgrafia, mas a discalculia é diagnosticada uma deficiência 

específica das relações com a matemática. Alunos com 

baixo rendimento na escola, extremamente lentos para 

resolução de questões é um quadro típico do distúrbio.  

            Os cientistas tem tentado compreender o que causa 

essa disfunção neural, para tanto investigam em diversas 

áreas, a exemplo da neurológica que indica a descalculia 

como lesão ao supra marginal e os giros angulares na 
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junção entre os lóbulos temporal e parietal do córtex 

cerebral.  

Outra causa que tem sido difundida é que esses 

indivíduos tenham a memória curta, tornando difícil a 

absorção das informações ou que haja ainda uma 

desorganização neurológica hereditária ou congênita, no 

entanto ainda esses diagnósticos não estão encerrados, tem 

muito que se pesquisar para esclarecer esse distúrbio que 

impede a criança de solucionar problemas verbais, realizar 

contagem, manusear informações computacionais e na 

compreensão dos números. 

Esse é um distúrbio pouco falado, no entanto ele 

pode está sendo apenas mascarado, observa-se nas 

instituições uma atenção maior para os transtornos como a 

dislexia, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH), mas o discalcúlico está lá na sala de aula sem ser 

percebido, muito menos diagnosticado por falta de 

conhecimento das equipes escolares. 

Para melhor entendimento da discalculia Kocs (apud 

Garcia,1998) classificou – a em seis subtipos, com isso 

pode se observar que ocorrem certas combinações 

diferentes entre si e entre com outros distúrbios de 

aprendizagem. Segue a classificação: 1.Discalculia Verbal 

– Tem dificuldade  ao dar  nomes para as quantidades, os 

números, os termos, os símbolos e as relações; 

2.Discalculia Practognóstica – apresenta dificuldade em  

enumerar, comparar e manipular objetos ou imagens; 

3.Discalculia Léxica – tem dificuldade na leitura de 

símbolos matemáticos; 4.Discalculia Gráfica - Dificuldades 

na escrita de símbolos matemáticos; 5.Discalculia 
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Ideognóstica –  Tem problema  em realizar operações 

mentais para compreender conceitos matemáticos; 

6.Discalculia Operacional – a presenta problemas ao 

manusear operações e cálculos numéricos.  

Além dos subtipos mencionados, o discalcúlico de 

acordo com sua maturidade neurológica se organiza em 

graus: leve – são os que aceitam participar das terapias; 

médio - é a camada onde está a maioria com dificuldades 

especificas e o ultimo grau é o Limite - quando a criança 

apresenta lesão neurológica que provoca um déficit 

intelectual, este com mais dificuldade de aprendizagem. 

 Para o portador desse transtorno a vida escolar, na 

área da matemática é muito comprometida, pois ele sente 

dificuldades como: conceituar, conservar quantidades, 

sequenciar e classificar números, estabelecer 

correspondências, não consegue relacionar números a 

quantidades de coisas, compreender os sinais das quatro 

operações matemáticas, entender medidas, tem dificuldade 

em memorizar tarefas não verbais, em soletrar, não 

apresenta habilidades viso-espaciais;  nem psicomotoras e 

perceptivo-táteis. 

No entanto, mesmo com tantas dificuldades, o 

discalcúlico não apresenta problemas fonológicos e se em 

matemática ele tem sérios problemas, ele pode se 

desenvolver com sucesso em qualquer outra área do 

conhecimento que não dependam das habilidades 

numéricas e podem ser bem dotadas intelectualmente e bem 

sucedidas em qualquer outra área de atuação profissional. 
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3. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO PORTADOR DE 

DISCALCULIA. 

 

Pode–se iniciar uma observação desde a pré–escola 

para as crianças que apresentam tais dificuldades de 

responder às relações simples de matemática, como 

conceitos simples de maior e menor, mais e menos, estes 

entre outros. No entanto ainda é cedo para se realizar um 

diagnóstico preciso.  

Apenas quando esta criança ingressar nos três 

primeiros anos do ensino fundamental, onde é apresentado 

os símbolos específicos da matemática e as operações 

básicas, nesse período é que se torna mais clara a 

dificuldade, mas ainda não pode ser fechado um 

diagnóstico, este só poderá ser fechado quando a criança 

completa oito anos.  Entretanto é de suma importância que 

se chegue a um diagnóstico o mais rápido possível, para 

que as intervenções sejam realizadas a tempo. 

Para esse diagnóstico ser preciso e eficaz é 

necessário que a criança passe por uma equipe 

multidisciplinar - Neurologista, Psicopedagogo, 

Fonoaudiólogo, Psicólogo. A atuação da família e da escola 

é fundamental para apoiar e ajudar a o discente. Um 

diagnóstico prematuro pode ocasionar transtornos para a 

vida da criança e da família, pois essa criança pode ser 

rotulada com uma necessidade especial que ela não possua.  

Outro fator importante é diagnosticar por eliminação 

para que não seja imputado um distúrbio que é semelhante 

à discalculia por ser na área da matemática, esse distúrbio é 

a acalculia onde a criança sofreu um dano cerebral 
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importante e não tem nenhuma habilidade de resolver 

atividades no campo da matemática.  

Ocasionalmente o portador de discalculia apresenta 

quadros de transtornos de ansiedade, depressão 

hiperatividade, epilepsia, dificuldades da linguagem e/ou da 

coordenação motora, por isso se faz necessário uma equipe 

de profissionais para atender a esta criança. Apesar de toda 

equipe ter seu papel no tratamento, estes não devem atuar 

ao mesmo tempo, pois é um tratamento para longo prazo. 

 

4. O PAPEL DO PROFESSOR MEDIANTE ESTA 

PROBLEMÁTICA E SUA PERCEPÇÃO ENQUANTO 

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DIANTE DE CRIANÇAS COM 

ESSE DISTÚRBIO. 

 

A responsabilidade para a construção de uma 

educação cidadã está, em grande parte, nas mãos do 

professor, cuja aprendizagem do educando pode ser 

considerada diretamente proporcional à capacidade de 

aprendizado deste docente (FERREIRA,2009, p.9). O 

professor é o profissional mais próximo do aluno, portanto 

se faz necessário que ele tenha conhecimentos específicos 

para perceber estranhamento de uma criança mediante as 

questões de aprendizagens. 

O Brasil realiza provas externas a nível nacional de 

dois em dois anos, através do SAEB- O Sistema de 

Avaliação da Educação Básica, os resultados ano após ano 

têm mostrado deficiência acentuada dos alunos na 

matemática. De acordo com os resultados destas avaliações 

alguns alunos não conseguiram resolver operações próprias 
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da série/ano em que cursavam, ou não interpretaram 

situações do dia a dia na área matemática. Para tanto é 

necessário um repensar sobre a esses resultados, e buscar 

entender o motivo da matemática em tempos modernos 

ainda apresentar índices negativos. Para Carvalho (2000, 

p.72) “pensar em respostas educativas da escola é pensar 

em suas responsabilidades para garantir o processo de 

aprendizagem para todos os alunos, respeitando-os em suas 

múltiplas diferenças”.  

 

5.  O CURRÍCULO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS FRENTE A 

SALAS HETEROGÊNEAS, COMO FAZER UM INCLUSÃO 

EFETIVA? 

 

Reformular os currículos, repensar as formas de 

avaliar para incluir os alunos que apresentam distúrbios não 

dará conta de resolver a questão da Educação Inclusiva. 

Para Rodrigues e Lima-Rodrigues (2011) - o objetivo da 

Educação Inclusiva não se resume a uma mudança 

curricular ou a permitir o acesso de alunos em condições de 

deficiência à escola regular. A questão é muito mais 

intensa, os governos têm trabalhado para que a inclusão 

seja uma realidade, no entanto existem situações de 

segregação, a sociedade cobra um sujeito apto para 

desenvolver quaisquer atividades. 

A escola é o grande e mais forte elo para que essa 

inclusão aconteça e tudo parte das práticas da sala de aula e 

como os profissionais, inseridos no contexto escolar, veem 

esses especiais. O modo como eles são percebidos pelos 

professores determina o currículo, o planejamento das 
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aulas, pois os alunos com distúrbios devem ser vistos como 

sujeitos que está na escola para aprender.  

As práticas pedagógicas precisam mudar ou se 

adequar para alcançar esse sujeito que é capaz de interpretar 

os conceitos matemáticos de maneira concreta, de forma 

lógica, no entanto ele sente uma extrema dificuldade em 

manusear números e símbolos matemáticos, fórmulas, e 

enunciados, elaborar questões e resolvê-las.  

Sua dificuldade mental atinge sua vida pessoal, pois 

interfere no planejamento das finanças, em leituras do 

mundo em que requer articulação mental, tem problemas 

em organizar o tempo, tarefas simples diárias se tornam um 

fardo por não conseguir compreender ações básicas como: 

estipular valores, estimar preços, articular medidas de 

espaço. 

Portanto as práticas pedagógicas, as estratégias, a 

forma de avaliação, precisam ser diversificadas, para que 

esse aluno não fique a margem do conhecimento, pois ele 

tem apenas dificuldades na aprendizagem em matemática, 

mas pode ser brilhante em outras disciplinas. Descrito nos 

PCN sobre a avaliação: 

 

As adaptações avaliativas dizem respeito: à 

seleção das técnicas e instrumentos 

utilizados para avaliar o aluno. Propõem 

modificações sensíveis na forma de 

apresentação das técnicas e dos 

instrumentos de avaliação, a sua 

linguagem, de um modo diferente dos 

demais alunos de modo que atenda às 

peculiaridades dos que apresentam 

necessidades especiais (p.36). 
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A Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional assegura que seja elaborado, 

proporcionado e disponibilizado para os alunos com 

necessidades especiais: 

 

"currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos para 

atender às suas necessidades; terminalidade 

específica para aqueles que não puderem 

atingir o nível exigido para a conclusão do 

ensino fundamental em virtude de suas 

deficiências; 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"(Artigo 59 - 

Cap. V, par. I,II, III). 

 

A escola precisa se inteirar, buscar conhecimentos 

sobre seus alunos e isso perpassa por uma avaliação eficaz 

e emancipatória, uma avaliação que identifique os alunos, 

detecte o problema da não aprendizagem e busque soluções, 

afinal a primeira e mais forte função da escola é ensinar, se 

ela não consegue cumprir com seu papel, não há razão de 

existir. É percebido que de uma forma ou de outra os alunos 

sempre apresentam alguma dificuldade e a escola deve 

procurar resolver, seja ela de ordem prática ou teórica.  

 A discalculia é um distúrbio neurológico presente 

nas salas de aula, mas sem diagnostico nem tratamentos, 

nada poderá ser feito para melhorar a vida do portador 

desse distúrbio. O estudo acerca deste artigo, demostrou 

que o tema não é difundido e nem abordado nas formações 

dos professores inicial ou continuada. Portanto faz-se 
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necessário que haja políticas públicas no tocante a este 

distúrbio que tanto afeta nossas crianças e os índices de 

avaliação deste país. 
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CAPÍTULO 5 
 

A INCLUSÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

REGULAR9 

 

 

Estervânia Fernandes dos Santos10 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a organização mundial de saúde, há no 

mundo mais de 10% de pessoas com deficiência, no Brasil 

a situação é alarmante. O país possui 14,5% da população 

portadora de alguma deficiência, englobando 

aproximadamente 25 milhões de pessoas. Contudo incluir 

não quer dizer acesso, mas ter o direito de estar junto 

partilhando com todos ditos “normais” todos os direitos 

sem discriminação alguma. 

Nenhuma escola pode negar o acesso a uma pessoa 

com deficiência, essa política é um grande marco, e, todas, 

as crianças devem estar na escola sem restrições e 

limitações em função de deficiências, características que 

possam servir para marcar determinada identidade. O jeito 

                                                 
9 Trabalho apresentado a Central de Ensino e aprendizado de alagoas 

CEAP, em parceria com a Universidad Interamericana. Paraguai - 

Assunção, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em 

educação. Orientado por Rose Karla Cordeiro Lessa 
10 Pedagoga. (UNITINS 2010), Mestranda em educação 

(CEAP/UNASUR 2014), especialização em educação (UCAM 2011), 

(UNINTER 2011), (CLARETIANO 2013). E-mail: 

vania.unitins@hotmail.com 

mailto:vania.unitins@hotmail.com
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de lhe dar com o problema é trabalhar com toda escola, 

toda turma e acabar com o paradigma de que a escola deve 

trabalhar diferenciado. 

 

A inclusão escolar envolve, basicamente, 

uma mudança de atitude face ao Outro:que 

não é mais um, um indivíduo qualquer, 

com o qual topamos simplesmente na nossa 

existência e com o qual convivemos um 

certo tempo, maior ou menor, de nossas 

vidas. O Outro é alguém que é essencial 

para a nossa constituição como e dessa 

Alteridade é que subsistimos, e é dela que 

emana a Justiça, a garantia da vida 

compartilhada. Mantoan (2004, p.81) 

 

Quando está claro na política educacional que todos 

têm direito de estar nas escolas. A escola geralmente adapta 

o currículo quando na verdade o currículo são o mesmo; 

são as crianças que se adaptam e não os processos que 

fazem adaptação para o aluno. 

 O aluno especial deve participar da classe comum e 

complementar no contraturno, as atividades 

complementares em vista servirão especificamente para 

aumentar a autonomia do estudante, não é reforço, é 

específico para a complementação das necessidades do 

aluno portador de alguma deficiência ensinando lhes, braile, 

digitalização, trabalhar com mobilidade, (LIBRAS) Língua 

Brasileira de Sinais e orientações para os deficientes visuais 

entre outros. Contudo é de extrema necessidade preparar o 

professor para trabalhar com alunos especiais. Este 

profissional deverá ter recursos necessários para atender as 

necessidades específicas de cada aluno para que este possa 
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sentir-se estimulados a aprender.  

 Em 2008, o MEC estabeleceu a Política Nacional da 

Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva 

onde todos os alunos que possuem deficiência tenham 

direito a frequentar a escola regular de ensino. A escola 

inclusiva é fusão de um desejo de mudar o país a partir da 

escola, é trabalhar a diferença entre a humanidade 

conscientizar que todos têm diferença, ninguém é igual, e 

todos devêm respeitar a diferença de cada um. A inclusão 

na escola se torna cada vez mais discutida no meio escolar. 

A discussão acontece em torno de como é feita essa 

inclusão, esta escola deverá estar preparada e preocupada 

com o desenvolvimento do ensino aprendizagem desses 

educandos e deverá ter professores preparados e espaços 

adequados a determinadas deficiências a mesma deverá 

também respeitar o limite do educando e desenvolver a 

integração do mesmo na comunidade em que está inserido. 

 

O aspecto externo (atitude geral, a 

fisionomia, o vestuário, a postura 

espontânea) caracteriza e revela a condição 

psicológica da criança [...] O primeiro 

cuidado do professor será distinguir o tipo 

inteligente normal médio do tipo débil de 

espírito (imbecilidade, deficiências por 

paradas de desenvolvimento, atrasos, etc.) 

(PIZZOLI, 1914, p. 2) 

 

O professor deve estar atento para poder apontar 

uma necessidade especial, pois muitos alunos da educação 

infantil apresentam uma necessidade, nesse momento entra 

então o professor com um papel muito importante no 

contexto para detectar alguma necessidade, quanto mais 
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cedo for descoberta alguma necessidade pelos pais e escola 

melhor será o tratamento e adequação desse aluno no 

contexto escolar, os professores precisam estarem bem 

preparados junto com toda a comunidade escolar o trabalho 

é longo, mas com o empenho de todos é possível colher 

bons frutos e atender esses alunos com meios adequados 

fazendo-os sentir-se acolhidos e iguais a seus colegas 

sentido-se acolhidos em sua escola, construindo seu 

material par que possam conduzir a pratica com a teoria. 

 

...assegurar que a inclusão esteja presente 

no bojo do desenvolvimento da Escola, 

permeando todas as políticas, de forma que 

estas aumentem a aprendizagem e a 

participação de todos os alunos. Considera-

se apoio aquelas atividades que aumentem 

a capacidade de uma escola em responder à 

diversidade dos alunos. Todas as formas de 

apoio são consideradas juntas em uma 

estrutura única, e são vistas a partir da 

perspectiva dos alunos e seu 

desenvolvimento, ao invés de serem vistas 

da perspectiva da escola ou das estruturas 

administrativas do órgão responsável pela 

organização da educação. (BOOTH 2000, 

p.45) 

 

A inclusão começa dentro de casa por isso a escola 

deve trabalhar junto com os pais essa inclusão pois 

normalmente os mesmos não aceitam a deficiência de seus 

filhos, resistem em aceitar que tem um filho com alguma 

deficiência, nesse caso a escola procura fazer um trabalho 

de sensibilização de consciência; trazendo a família para 

um trabalho de parceria. 
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2. O PROFESSOR E A INCLUSÃO NO ÂMBITO ESCOLAR 

  

Para a escola ser bem sucedida na inclusão a escola 

deverá fazer adaptações com rampas, escadas, barreiras 

para os alunos com deficiência física, quando falamos em 

inclusão devemos trabalhar com a socialização desse aluno 

em sala de aula fazendo com que esse aluno se sinta 

inserido. No que se refere ao conteúdo este deverá ser 

adaptado, porém manter a forma de apresentação; terá que 

trabalhar o mesmo material como a Lousa, leitura dinâmica 

o mesmo terá o tempo igual as demais crianças para 

terminar aquela atividade, não será selecionado o seu 

momento de aprender, terá que acompanhar seus colegas 

até momento em que irá se apropriar daquela atividade 

junto a seus colegas. A escola deverá oferecer oportunidade 

igual, respeitando o tempo de cada um. 

 

São grandes as responsabilidades 

cometidas ao professor do ensino regular: 

espera-se que utilize estratégias e 

desenvolva atividades de ensino 

individualizado junto da criança com NEE, 

mantenha um programa eficaz para o resto 

do grupo e colabore na integração social da 

classe. Sem a formação necessária para 

responder às necessidades educativas 

destes alunos, não conhecendo muitas 

vezes a natureza dos seus problemas e as 

implicações que tem no seu processo 

educativo, os professores do ensino regular 

não lhes podem prestar o apoio adequado. 

(CORREIA, 1999).  

 

O professor deverá sempre se preocupar com sua 
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postura em sala de aula principalmente quando se tem aluno 

com uma deficiência auditiva tem que estar olhando para 

este aluno, claro que quando estiver escrevendo na lousa 

não dar as costas aos alunos, pois mesmo estando estes na 

inclusão esses alunos necessitam de um olhar mais que os 

demais; como colocá-los na primeira fileira procurando não 

diferenciá-lo dos outros, deverá sempre está incluindo-o ao 

meio para que supere suas limitações.  

 

Em geral, os locais segregados, são 

prejudiciais, pois alienamos alunos. Os 

com deficiências recebem afinal, pouca 

educação útil para a vida real, e os alunos 

com deficiência experimentam 

fundamentalmente uma educação que 

valoriza pouco a diversidade, a cooperação 

e o respeito por aqueles que são diferentes. 

Em contraste, o ensino inclusivo 

proporciona às pessoas com deficiência a 

oportunidade de adquirir habilidades para o 

trabalho e para a vida em comunidade. Os 

alunos aprendem como atuar e interagir 

com seus pares, no mundo ‘real’. 

Igualmente importante, seus pares e 

professores também a prendem como 

agirem e interagir com eles (STAINBACK, 

1999, p.25). 

 

Apenas 3% das escolas brasileiras possuem 

elevadores, e 4% possuem sinalização em braile, 

dificultando a mobilização dos deficientes visuais. A 

inclusão dá trabalho é algo que parece impossível, exige 

recurso e dedicação basta um pouco de amor, é mais que 

conhecimento é necessário que o professor além do 

conhecimento, ter habilidade para trabalhar o processo e 

assim conseguir o sucesso na inclusão dentro da escola. 
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Os defensores da Inclusão acreditam que 

em se tratando de crianças com deficiência 

as instituições de educação infantil são 

espaços privilegiados onda a convivência 

com adultos e outras crianças de várias 

origens, costumes, etnias, religiões, 

possibilitará o contato desde cedo com 

manifestações diferentes daquelas que a 

criança vivencia em sua família ou num 

ambiente segregativo, permitindo-lhe, 

assim as primeiras percepções da 

diversidade humana (ARNAIS, 2003, p.9-

10). 

 

 A escola deverá estar preparada para receber o 

aluno, pois a proposta da inclusão é apenas obrigatória, é 

um dever nosso enquanto cidadãos e seres humanos inserir 

estes seres especiais na sociedade. 

 

O processo educativo inclusivo traz sérias 

implicações para os docentes e para as 

escolas, que devem centrar-se na busca de 

rever concepções, estratégias de ensino, de 

orientação e de apoio para todos os alunos, 

a fim de que possam ter suas necessidades 

reconhecidas e atendidas, desenvolvendo 

ao máximo as suas potencialidades. 

Martins (2006, p.20) 

 

A educação é para todos é impossível aceitar um 

aluno especial e que todas as crianças devem estar na escola 

independente de possuir deficiência ou não, pois todos tem 

capacidade de aprender dentro de suas limitações, basta ser 

instigado a desenvolver suas potencialidades através de 

metodologias adequadas para cada tipo de deficiência, 

todavia a escola juntamente com sua comunidade deverá 
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abraçar essa causa para que estes alunos se sintam 

acolhidos e bem recebidos âmbito escolar; onde ocorre a 

verdadeira inclusão, onde as pessoas tenham um grau de 

funcionalidade e tenha participação na sociedade. Sabemos 

que hoje a escola tem dificuldade de trabalhar com os 

alunos que não tem deficiências, contudo se faz necessário 

que se tenha um olhar maior dos governantes para que os 

alunos com deficiência tenham um atendimento adequado 

para que não percam o estimulo para seguir com seus 

estudos e não desistam e voltem para as APAES ou voltem 

para suas casas frustrados e desestimulado para a vida em 

sociedade. 

 

Refletir sobre a escola e a diversidade 

cultural significa reconhecer à diferença a 

escola é um espaço multicultural e espaço 

para formação do cidadão respeitando a 

dignidade humana.  

Necessidade de que cada educador conheça 

seus próprios limites pessoais e de 

formação e saiba em que medida pode 

contribuir para inclusão da criança 

deficiente.  

- As condições e limites de cada escola 

sejam examinados.  

- As formas possíveis para que o processo 

de inclusão se realize em benefício da 

criança deficiente sejam analisadas.  

- Os projetos educacionais se façam num 

dialética teoria/prática, numa constante 

avaliação do que ocorre com a criança 

deficiente. Masini (2000 apud VOIVODIC, 

2004, p.34). 

 

Geralmente quando o professor se depara no inicio 

do ano letivo com aluno que possui necessidades especiais 
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logo ele acha que terá um ano letivo difícil, pois estes 

sentem despreparo para lhe dar com aquela situação, devido 

sua falta de conhecimento, levando a cometer este erro e 

consequentemente torna-se um erro constitucional, pois a 

legislação brasileira faz do ensino um direito de todos. 

 

São grandes as responsabilidades 

cometidas ao professor do ensino regular: 

espera-se que utilize estratégias e 

desenvolva atividades de ensino 

individualizado junto da criança com NEE, 

mantenha um programa eficaz para o resto 

do grupo e colabore na integração social da 

classe. Sem a formação necessária para 

responder às necessidades educativas 

destes alunos, não conhecendo muitas 

vezes a natureza dos seus problemas e as 

implicações que tem no seu processo 

educativo, os professores do ensino regular 

não lhes podem prestar o apoio adequado. 

(CARVALHO, 2003, p. 59). 

 

 Geralmente o professor não está preparado para 

trabalhar as necessidades especiais de alunos que possuem 

alguma deficiência. Todavia o professor durante a 

faculdade geralmente não tem uma matéria especifica 

eficiente que prepare este professor para trabalhar o 

processo,ou seja, com alunos especiais, geralmente as aulas 

dadas sobre inclusão não são suficientes para preparar o 

professor pois são cargas horárias mínimas que não prepara 

este profissional para enfrentar a situação e ciente disso ele 

deve promover a interação entre os grupos fazer acontecer o 

entrosamento entre todos que tem direitos iguais 

promovendo a acessibilidade nas escolas, para que todos 
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possam ter a educação. 

 

Horas de trabalho coletivo na escola, 

reuniões pedagógicas, trocas cotidianas 

com os pares, participação na gestão 

escolar, congressos, seminários, cursos de 

diversas naturezas e formatos, oferecidos 

pelas Secretarias de Educação ou outras 

instituições para pessoal em exercício nos 

sistemas de ensino, relações profissionais 

virtuais, processos diversos a distância 

(vídeo ou teleconferências, cursos via 

internet, etc.), grupos de sensibilização 

profissional, enfim, tudo que possa oferecer 

ocasião de informação, reflexão, discussão 

e trocas que favoreçam o aprimoramento 

profissional, em qualquer de seus ângulos, 

em qualquer situação (GATTI, 2008, p. 

57).  

 

O grande desafio da educação especial é preparar o 

professor para encarar o desafio para trabalhar e educar o 

aluno com necessidades especiais, para tanto deverá mudar 

as abordagens metodológicas em sua pratica pedagógica, e 

promover uma educação inclusiva e emancipatória, o 

professor é o agente da mudança, é um iluminador do 

conhecimento, é um agente transformador da mudança. 

Todavia: 

Em síntese, há que examinar todas as 

variáveis do processo educativo 

escolar,envolvendo as pessoas da escola 

(educadores, gestores, alunos, apoio 

administrativo); o ambiente físico (em 

termos de acessibilidade), os recursos 

financeiros e materiais (origens, 

quantidades, periodicidade de recebimento, 

manutenção de equipamentos e 
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instalações), os graus de participação da 

família e da comunidade (parcerias), a 

filosofia de educação adotada (se 

tradicional ou não), o projeto político 

pedagógico construído pela comunidade 

escolar (natureza do documento, autores, 

destinação), a prática pedagógica (se mais 

centrada no ensino ou na aprendizagem), os 

procedimentos de avaliação (formativa, 

somativa, formal, informal), dentre outros 

aspectos. (CARVALHO, 2003, p. 59). 

 

 Respeitar a diversidade implica dizer que é dar 

oportunidade a todos os alunos de aprender o mesmo 

conteúdo fazendo adaptações necessárias para atender uma 

clientela que precisa de compreensão para que haja um 

gradativo desenvolvimento na habilidade e competências 

desse aluno especial. 

 

[...] é necessário introduzir mudanças tanto 

nas escolas especiais como nas regulares 

[...] Há muitas indicações de que em um 

número elevado de países de todo o mundo 

a integração é um elemento central na 

organização da educação especial [...]. Esse 

projeto parece adequado para os países do 

Terceiro Mundo, dada a magnitude das 

necessidades e as inevitáveis limitações de 

recursos disponíveis (AISCOW, 1995, p. 

18) 

  

O que se espera de uma escola inclusiva? Que 

respeite a diversidade que busque caminhos para inserir o 

aluno com necessidades especiais de forma que este aluno 

sinta-se inserido no contexto escolar com a segurança que 

lhe é devida.  
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 A diversidade de pratica e ideias da educação 

inclusiva gera uma confusão em seu sentido e significados 

que poderá gerar uma grande confusão e poderá acabar em 

resistência por parte de professores. Para acabar com a 

resistência de muitos professores são necessários incentivos 

e preparação, como a formação continuada que irá prepará-

los para enfrentar o desafio que é trabalhar alunos com 

necessidades especiais. 

A educação é um direito de todos como já foi dito 

anteriormente, garantido pela constituição de 1988, o 

estatuto da criança e do adolescente de 1990 que garantiu o 

mesmo direito, em 1996 a lei de diretrizes e bases, lei 9.994 

definiu regras sobre a inclusão escolar que foram reforçadas 

pelas Políticas e Nacional de 2007, todos esses passos 

foram direcionados a uma educação que todos tenham 

acesso e que possam desenvolver suas habilidades 

cognitivas e motoras entre outras. A inclusão busca retirar 

as barreiras impostas pela sociedade excludente com o 

apoio da escola, e principalmente da família, são parcerias 

de fundamental importância para o desenvolvimento da 

criança especial.  

  As escolas estão bilíngues com a segunda língua de 

sinais de libras, o professor precisa de formação para 

trabalhar com alunos especiais independente de ter ou não o 

aluno com necessidades especiais em sua sala de aula, pois 

este precisa interagir com os alunos especiais que estudam 

para que a inclusão aconteça. Para que a escola se torne 

bilíngue todos tem que entender e ensinar. Os professores 

têm que entender o que é a libra, a sua origem. Com tudo a 

formação do professor é de suma importância para que essa 
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interação aconteça de forma natural e prazerosa e possa dar 

um atendimento digno para o aluno de necessidade especial 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi apresentado neste artigo sobre a 

inclusão nas instituições de ensino regular; no contexto 

escolar; local onde a verdadeira inclusão ocorre onde as 

crianças com deficiências especiais interagem com as 

demais crianças ditas ''normais'', percebeu-se que ainda há 

muito a fazer para que a escola receba estes alunos 

adequadamente com professores preparados, e habilitados 

para trabalhar as reais necessidades destes educados para 

que possam ser respeitados e estimulados a desenvolver 

suas potencialidades e sentem-se acolhidos dentro da 

escola. 

Concluímos que sendo a educação um direito de 

todos cabe a escola buscar caminhos para que faça a 

consolidação da educação inclusiva. 

Com tudo este artigo pode servir como base e 

incentivo para que outras pessoas interessadas no tema 

possam explorá-lo de forma mais abrangente.  
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CAPÍTULO 6 
 

ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 

PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 

SUSTENTÁVEL11 

 

 

Maria de Fátima Rebelo Figueiredo Graça12 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de algumas décadas, a sociedade mundial 

vem discutindo sobre mecanismos de transformações que 

possam minimizar as agressões ao meio ambiente. A 

sociedade vem enfrentando crises de todos os tipos, dentre 

elas a do nosso modelo civilizatório adotado no nosso 

Planeta. Nesta crise civilizatória, a ambiental vem tomando 

um grande espaço de debates, as camadas mais pobres da 

sociedade são as mais afetadas com os danos ambientais do 

progresso desenfreado, além do fato de que os recursos 

naturais estarem cada vez mais escassos e os valores 

fundamentais da vida estão praticamente descumpridos, isto 

                                                 
11 Trabalho apresentado na disciplina de Educação e Antropologia, 

ministrada pelo Professor Doutor Aristóteles da Silva Oliveira, do curso 

de Mestrado em Ciências da Educação: formação Educacional, 

Interdisciplinaridade e Subjetividade, turma B de Japaratinga – Al, da 

Central de Ensino e Aprendizado de Alagoas – CEAP em parceria com 

a Universidad Autônoma del Sur - UNASUR. 
12 E-mail: fatimarebelofg@bol.com.br 
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requer uma reformulação de paradigmas com vista a 

construção de uma sociedade mais justa, humana e 

sustentável. 

Da natureza extraímos nossas riquezas, matérias-

primas, a originalidade da identidade cultural e biológica, 

uma espécie de diversificações “biocultural”. No “meio 

ambiente”, nos nossos ecossistemas encontramos nossos 

biomas e suas diversidades de recursos que garantem as 

diferentes formas de vidas no planeta Terra. Para 

Enciclopédia Livre (2017), o meio ambiente é: 

 

(...) o conjunto das substâncias, 

circunstâncias ou condições em que existe 

determinado objeto ou em que ocorre 

determinada ação, envolve todas as coisas 

vivas e não-vivas que existem na Terra, que 

afetam os ecossistemas e a vida dos seres 

que vivem nela. É o conjunto de condições, 

leis, influências e infraestrutura de ordem 

física, química e biológica, que permite, 

abrigar e reger a vida em todas as suas 

formas. 

 

Quando falamos em “meio ambiente” no seu curso 

de problemáticas e questões, surgem pesquisas e ações em 

prol das soluções sobre as perdas e destruições que 

desfavorecem o equilíbrio natural de um determinado meio. 

Meio ambiente no sentido de ecossistema é um conjunto 

de realidades ambientais, considerando a diversidade do 

lugar e a sua complexidade. O meio ambiente como lugar 

onde se vive é referente à vida cotidiana: casa, escola e 

trabalho. O “meio ambiente” como biosfera surge para 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Substância
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
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explicar a interdependência das realidades socioambientais 

em todo mundo, a Terra é a matriz de toda vida. 

Para nortear a totalidade do significado do meio 

ambiente, Reigota (1990) expressa: 

 

Defino meio ambiente como: um lugar 

determinado e/ou percebido onde estão em 

relação dinâmica e em constante interação 

os aspectos naturais e sociais. Essas 

relações acarretam processos de criação 

cultural e tecnológica e processos históricos 

e políticos de transformações da natureza e 

da sociedade (p.36). 

 

Para o enfrentamento da crise ambiental pela qual o 

mundo começou a passar, sobretudo a partir da década de 

70, devido às alterações e impactos na natureza provocadas 

pelos seres humanos em seu processo de desenvolvimento 

científico e tecnológico surgiu a proposta da Educação 

Ambiental. 

Foi se estabelecendo, ao longo dessas discussões, 

que a educação ambiental é uma das ferramentas mais 

eficazes para a as discussões sobre uma forma de 

desenvolvimento que comtemple as diversas camadas 

sociais, entendendo a escola como mediadora do 

conhecimento, espaço de debate, reflexões, mudanças de 

paradigmas, formadora de opiniões, de desenvolvimento do 

senso crítico, para mudanças de comportamentos e hábitos 

que visem o respeito às diversidades, aos direitos humanos, 

a vida com dignidade para a sustentabilidade 

socioambiental. Esta pesquisa tem como objetivo entender 

se a partir da educação ambiental houve transformações nas 
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práticas pedagógicas de uma escola pública estadual 

localizada no Município de Maceió/AL, conforme 

expectativas das discussões mundiais acima estabelecidas. 

Reigota (2001) afirma que educação ambiental é uma forma 

de educação política em que o indivíduo participa 

ativamente reivindicando e exigindo melhorias no âmbito 

social, político e econômico. Assim, a educação deve estar 

orientada para a comunidade, com indivíduos 

participativos, interferindo ativamente na resolução dos 

problemas. Nesse estudo, encaramos a educação ambiental 

por um viés em que a política faz-se protagonista, conforme 

a abordagem de Oliveira (1998). As técnicas utilizadas 

foram: entrevista e questionário. Nos resultados, 

identificamos que a educação ambiental transforma as 

práticas pedagógicas da escola, porém a falta de 

interdisciplinaridade e discussão política, de materiais vem 

interferindo para e efetivação de mudanças conforme 

expectativas discutidas para a garantia de um planeta 

socioambientalmente sustentável. 

Quintas (1995) explica que o desafio colocado para 

a Educação Ambiental, enquanto prática dialógica, é o de 

criar condições para a participação dos diferentes 

segmentos sociais, tanto na formação de políticas para o 

meio ambiente, quanto na concepção e aplicação de 

decisões que afetam a qualidade do meio natural, social e 

cultural. 

Neste sentido, para que os diferentes segmentos 

sociais tenham condições efetivas de intervirem no 

processo de gestão ambiental, é essencial que a prática 

educativa se fundamente na premissa de que a sociedade 
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não é o lugar da harmonia, mas, sobretudo, o lugar dos 

conflitos e dos confrontos que ocorrem em suas diferentes 

esferas. 

 A Antropologia por se aprofundar no conhecimento 

da sociedade, ou melhor, do ser humano e suas 

representações aponta para uma reformulação de 

paradigmas e para a construção de Políticas Públicas que 

promovam a justiça socioambiental, bem como nos leve a 

assumir o nosso papel de cidadão para que possamos nos 

reorganizar e nos conscientizar sobre os nossos limites e o 

nosso papel na construção de uma sociedade sustentável. 

No contexto dessa crise civilizatória, onde a maior 

parte da população vive em condições precárias, 

precisamos lutar pela justiça, igualdade e equidade social e 

por ações que potencializem a superação das desigualdades 

socioambientais. A falta de sensibilidade e compromisso 

com a população mundial, com a distribuição desigual dos 

recursos, com os riscos impostos e  impactos reflexo desses 

comportamentos, nos mostra que urge a necessidade de se  

buscar um novo modo de gerir a economia, com  equidade 

e justiça, e isto nos orienta para uma nova pedagogia do 

conhecimento, implicando em novos saberes e novas 

relações entre pessoas, sociedade e natureza, com vista à 

superação das ambiguidades do desenvolvimento 

sustentável e construção de uma apropriada 

sustentabilidade socioambiental, sendo a Educação 

Ambiental fundamentada pela Antropologia um caminho 

possível. 
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1. ANTROPOLOGIA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 

SUSTENTÁVEL. 

 

Foladori e Taks (2004), nos falam que a principal 

atuação da antropologia se dá “... produzindo informação e 

conhecimento crítico acerca dos significados das atitudes 

perante o meio natural de humanos modernos...”. A 

antropologia tenta mostrar o real, desmistificando a falácia 

romântica de muitas ONGs ambientalistas que tratam a 

questão ambiental de forma alarmista e descontextualizada 

dos problemas sociais, políticos, econômicos e ideológicos 

de nossa sociedade. 

A antropologia então deve vir para realizar um 

estudo sobre o processo de apropriação da natureza de 

determinada cultura, refletir sobre como essa população 

transforma o ambiente em que vive e como isso a afeta. 

Assim, ela poderia participar na elaboração das Políticas 

Públicas no campo ambiental sem ser vista como uma 

ciência que relativiza radicalmente a cultura, mas que tem 

olhares fundados na ciência e que contemplam as diversas 

culturas. 

Concordando com Foladori e Taks (2004), “a 

antropologia pode concorrer para uma revalorização do 

conhecimento tradicional, contra uma visão cientificista 

definitivamente aliada aos grupos mais poderosos da 

sociedade”. Concordando com Ingol (2000) a antropologia 

deveria servir para, através de suas críticas epistemológicas, 

abalar os argumentos tecnicistas: 
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Houve um tempo em que os cientistas eram 

menos arrogantes, e é natural pensar que 

eles devam aprender com os atores locais, 

mas essa humildade desapareceu faz muito 

tempo, na medida em que a ciência aceitou 

tornar-se, em uma proporção cada vez 

maior, a serviçal do poder corporativo e 

estatal. O objetivo último da pesquisa 

ambiental em antropologia social deve ser, 

com certeza, o de desestabilizar essa 

hierarquia de poder e controle. Os recursos 

que o antropólogo deve trazer para esse 

projeto não são tanto técnicos e 

metodológicos quanto políticos e 

epistemológicos (INGOLD, 2000, p.222) 

 

Neste sentido a Educação Ambiental apresenta-se 

como uma estratégia para a construção de uma sociedade 

sustentável, onde a integração dos seres humanos entre si e 

destes com a natureza seja diferente da lógica vigente de 

usurpação, dominação, pilhagem e violência, sustentada 

pela retórica da globalização do capital (SHIVA, 2001, 

2002; SEM, 1999). A coexistência de uma sociedade 

ambientalmente sustentável num sistema econômico 

fundamentado na acumulação do capital é absolutamente 

contraditória e insustentável. 

Porém, a Educação Ambiental praticada pela grande 

maioria das instituições é meramente conservacionista, 

voltada para ações de mudanças de comportamento frente a 

questões como coleta seletiva e reciclagem, ações de 

“conscientização” ambiental que não levam a uma ação 

política para o pleno exercício da cidadania, além do fato de 

que não estão baseadas na cultura e práticas locais. 
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 Faz-se necessário que Educação que incorpore os 

princípios ambientais às práticas cotidianas, conhecendo os 

seus sentidos, como fala Jacobi (2003, p. 189); 

 

A reflexão sobre as práticas sociais, em um 

contexto marcado pela degradação do meio 

ambiente e do seu ecossistema, cria uma 

necessária articulação com a produção de 

sentidos sobre a educação ambiental. (...) O 

desafio que se coloca é de formular uma 

educação ambiental que seja crítica e 

inovadora em dois níveis: formal e não 

formal. Assim, ela deve ser acima de tudo 

um ato político voltado para a 

transformação social. 

 

Precisamos de uma Educação Ambiental libertadora, 

que se oponha aos processos de dominação, que tenha 

compromisso social revelando as contradições existentes na 

nossa sociedade, como nos diz Layarargues (2009, p. 27), 

“significa reestruturar a compreensão de Educação 

Ambiental, para estabelecer a conexão entre justiça 

ambiental, desigualdade e transformação social”. 

No caso da maioria das Políticas Públicas de cunho 

ambiental é o descaso com as contradições dentro das 

sociedades, sem considerar suas particularidades culturais e 

seus diferentes modos de lidar com a natureza. O resultado 

dessas políticas são ações que acabam prejudicando o grupo 

social como, por exemplo, realocar populações ribeirinhas 

(como as que vivem nas margens da Lagoa Mundaú-Al) 

que vivem da pesca artesanal e da catação de mariscos 

como o sururu e o massunim. Para estas comunidades suas 

casas (antes na beira da Lagoa) são realocadas para outros 
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locais onde o acesso ao seu meio de vida (pesca e 

mariscagem) fica dificultado, diminuindo ou até 

inviabilizando as oportunidades de sobrevivência, já que 

sua forma de vida é considerada secundariamente em nome 

dos problemas ambientais. Estes tipos de ações acabam se 

voltando, contraditoriamente, contra a própria sociedade e 

em benefício supremo do meio ambiente, ou ainda pior, em 

benefício de grupos econômicos poderosos (hotéis, 

condomínios, indústrias e tantos outros). 

O descompromisso ambiental com os grupos sociais 

mais vulneráveis é uma questão muito importante a ser 

discutida e erradicada. Grupos de pesquisadores, militantes 

e Organizações Não Governamentais – ONGs criaram a 

Rede Brasileira de Justiça Ambiental, esta Rede atua com 

os princípios de justiça ambiental “identificando e apoiando 

casos de conflitos ambientais nos quais a distribuição 

desigual dos custos ambientais atinge territórios e 

populações vulneráveis” (CARVALHO; TONIOL, 2011, 

p.5). O elemento racial também foi destacado por essa 

Rede, e daí foi criado o conceito de “Racismo Ambiental”, 

formulado como: 

 Chamamos de Racismo Ambiental as 

injustiças sociais e ambientais que recaem 

de forma desproporcional sobre etnias 

vulnerabilizadas. O Racismo Ambiental 

não se configura apenas através de ações 

que tenham uma intenção racista, mas 

igualmente através de ações que tenham 

impacto racial, não obstante a intenção que 

lhes tenha dado origem (HERCULANO; 

PACHECO, 2006, p.20). 

 

 



- 94 - 

CONCLUSÃO 

 

No Brasil a institucionalização de Políticas Públicas 

Ambientais para a Educação Ambiental avançou bastante, 

mas ainda não o suficiente, pois embora a Política Nacional 

de Educação Ambiental, bem como a Constituição Federal, 

dentre outros instrumentos legais assegurem ao povo 

brasileiro o direito ao acesso universal à Educação 

Ambiental ainda temos deficiências para o cumprimento da 

universalização das discussões, ocorrendo de forma 

descontextualizada, acrítica e que não atinge o universo 

político da sociedade. 

As Políticas Públicas de Educação Ambiental, 

discutidas neste contexto, surgem como agentes de 

transformação que emergem como um novo tipo de 

participação política na sociedade, levando-a a refletir sobre 

o universo político e social capaz de exercer influência nos 

sujeitos, sobre as possibilidades concretas de exercer 

interferências no processo de formação política, 

contribuindo significativamente para a construção de um 

fazer pedagógico e político que interfira no pensamento da 

classe hegemônica.  

 A elaboração de Políticas Públicas que promovam 

justiça ambiental precisa ser construída conjuntamente pelo 

Estado e pela sociedade, e deve, como na antropologia 

entender o “outro, de fato”, como nas palavras de Roberto 

Cardoso de Oliveira (1988. p.13): 

 

O espanto carrega a filosofia e impera em 

seu interior’ – disse Heidegger naquela 

oportunidade. Soaria absurdo se 
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substituíssemos, na frase, filosofia por 

antropologia? Ou - em outras palavras - não 

seria a boa etnografia função dessa mesma 

capacidade de espantar-se, menos talvez 

com o outro, mas certamente mais consigo 

mesmo, com esse "estranho" modo de 

conhecer que para nós se configura ser a 

antropologia? Conhecer o outro e conhecer-

se não são, afinal de contas, para essa 

modalidade de antropologia, as faces de 

uma mesma moeda? O que é, afinal, a 

antropologia? Comecemos pelo nosso 

espanto diante do outro, absolutamente 

mais fácil de ocorrer (e de se compreender) 

na prática da pesquisa etnológica. Espanto 

que não é difícil de entender quando o 

objeto é o outro, particularmente outras 

sociedades, outras culturas, diferentes da 

nossa; ou mesmo quando, por uma forma 

de atitude metodológica, nos 

transformamos no outro - para usarmos 

uma expressão merleau pontyana - e nos 

voltamos para o estudo de nossa própria 

sociedade: de resto, um desideratum, que 

crescentemente a antropologia atual busca 

realizar. 

 

A crise civilizatória e ambiental levou a 

problematização dos paradigmas antes estabelecidos, e isto 

segundo Leff (2002, p.60), “demanda novas metodologias 

capazes de orientar um processo de reconstrução do saber 

que permita realizar uma análise integrada da realidade”. 

Neste sentido, diante desta crise: 

 

A questão ambiental não pode ser encarada 

como um problema de responsabilidade 

apenas de um segmento, ou uma área do 

conhecimento. A questão ambiental 



- 96 - 

transcende a ciência, a economia, a 

tecnologia, a política e está relacionada à 

vida diária, aos valores morais e ao próprio 

futuro das demais gerações. É antes de tudo 

uma atitude que envolve compromissos 

múltiplos de toda a sociedade, isto é, sugere 

a ação de se responsabilizar pelo que é 

comum (MASSON, 2004 p. 15). 

 

Uma Educação Ambiental libertadora, deve ser opor 

aos processos de dominação, deve ter compromisso social 

revelando as contradições existentes na nossa sociedade, 

como nos diz Layarargues (2009, p. 27), “significa 

reestruturar a compreensão de Educação Ambiental, para 

estabelecer a conexão entre justiça ambiental, desigualdade 

e transformação social”. Orientados por uma nova 

pedagogia do conhecimento, implicando em novos saberes 

e novas relações entre pessoas, sociedade e natureza, com 

vista à superação das ambiguidades do desenvolvimento 

sustentável e construção de uma apropriada 

sustentabilidade socioambiental, sendo a Educação 

Ambiental e a Antropologia um caminho possível. 
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CAPÍTULO 7 
 

A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE COMO PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

INCLUSIVA 

 

 

Missrail Costa de Oliveira13 

Márcia Maria da Silva14 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estudos vêm mostrando que as diferenças 

individuais, sob o ponto de vista do desenvolvimento 

cognitivo, físico ou sensorial, não constituem uma 

fatalidade irremovível, nem desabilitam as pessoas para a 

plenitude de suas razões pessoais e sociais.  

A sociedade que precisa ser construída é um 

caminho de via dupla, ou seja, a sociedade inclusiva avança 

um passo rumo às pessoas com necessidades especiais e 

está avança um passo em direção a essa sociedade. Terá que 

haver uma reinvenção que só será efetivada à luz das 

mudanças de atitudes e novo olhar sobre as diversidades 

humanas. Se levarmos em conta que os alunos com 

deficiências constituem um grupo homogêneo, estaremos 

sendo imprecisos, pois as necessidades educacionais 

                                                 
13 E-mail: missrail31@hotmail.com 
14 E-mail: mmsilva45@hotmail.com 
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escolares não são as mesmas nem iguais para todos (Elder, 

1997).  

Ao procurar o início da inclusão das pessoas 

deficientes no convívio com as ditas “normais”, é possível 

afirmar que foi desde que houve a preocupação com a 

aprendizagem. Partindo do isolamento e da manutenção 

desses alunos em instituições exclusivas, foi conquistado o 

direito à matrícula em redes regulares. O professor tem 

sempre desafios a superar, no tocante ao aluno especial, 

transpor estes desafios só é possível se houver um 

envolvimento real, uma transferência movida pela 

afetividade, pois grande número de iniciativas individuais 

de professores em todo mundo, alcançam êxito com 

crianças e jovens especiais (Fonseca, 2003). 

A afetividade influencia no processo ensino 

aprendizagem, que vão além dos conteúdos didáticos, 

estudos na área do desenvolvimento humano já 

comprovam. De acordo com Piaget (1992), o 

desenvolvimento intelectual possui dois componentes que 

são: o cognitivo e o afetivo. Ambos se dão paralelamente e 

é de fundamental importância o cuidado com o aspecto 

afetivo, pois todas as crianças têm potencialidades. Os 

portadores de necessidades especiais que mesmo com suas 

diferenças nas áreas biológicas, culturais, físicas, cognitivas 

e psíquicas, quando possuem uma boa autoestima, têm 

motivação para aprender.  

O envolvimento emocional e o interesse pelo 

desenvolvimento dessas crianças podem levar o educador a 

perceber nas atividades diárias, evolução e mudanças de 

comportamentos significativos. Ao desenvolver uma 
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relação de afeto com seus alunos, o professor cria uma nova 

dimensão na sala de aula. Os desenvolvimentos da 

autonomia cognitiva e afetiva bem como da auto-regulação 

saudável dependem do estabelecimento da cooperação com 

os colegas e demais, incluindo reciprocidade de sentimento 

e relações de respeito mútuo (Piaget, 1998).  

A autonomia que vai gerar aprendizagens se 

constrói com interações sociais positivas e com afetividade. 

Para um bom desenvolvimento intelectual o sujeito precisa 

de boas relações mediadas pela família, escola professor e 

sociedade. A chegada de uma criança diferente das demais 

provoca sempre um grande choque nas famílias, uma 

sensação de culpa por parte dos pais e um confronto com a 

nova realidade (Erickson, 1976).  

Muitas famílias recebem como um fardo, ainda hoje, 

existe crianças e jovens com deficiências, condutas típicas 

de síndromes neurológicas, psiquiátricas ou quadros 

psicológicos graves escondidos pelas famílias, muitas vezes 

em compartimentos separados.  

É essencial pensar, refletir, aprender e desaprender 

sobre o próprio conceito de mudança. Temas como 

formação humanística, identidade, alteridade, educação 

pluralista e diversidade, devem estar presentes na formação 

de profissionais tanto no campo educacional inclusivo 

como no campo psicopedagógico. Pensar numa integração 

conceitual e prática fomentadora das discussões em torno 

da inclusão é pensar nas possíveis contribuições da 

Psicopedagogia à necessária revisão de paradigmas que se 

figura como apreensões nas buscas de ampliar saberes e 

práticas nas diferenças. 
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1. A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

Pode-se afirmar que até o século XIX o portador de 

necessidades especiais era desconhecido, havendo uma total 

exclusão social do mesmo. No final do referido século, 

raros atendimentos começaram a ser feitos dentro de 

determinadas instituições. 

Mazzotta (1996) enfoca que, historicamente, as 

experiências educacionais no campo em apreço, mostram, 

prioritariamente, a atuação de determinados setores da 

sociedade civil, tais como os referentes aos religiosos, aos 

filantropos e às ONGS (Organizações Não 

Governamentais), que, geralmente, trabalham com a 

educação para os portadores de necessidades especiais, em 

uma dimensão segregacionista, assistencialista e 

terapêutica. Em termos do Estado, as políticas para a 

educação especial, iniciadas a partir de 1854, vêm sendo 

marcadas por medidas pontuais, fragmentadas, que 

denotam o descaso para com essa modalidade de ensino. 

Além disso, deve-se ressaltar que elas, geralmente, têm 

caracterizado por um caráter marcadamente discriminatório. 

Em 1950, o Estado implanta não propriamente uma 

política de educação especial, mas promove tanto a criação 

de órgãos voltados para o atendimento de “portadores de 

necessidades especiais”, quanto o lançamento de 

campanhas objetivando a sensibilização da Sociedade para 

esses sujeitos que eram encaminhados para instituições 

particulares, nas quais se mantinham segregados uma vez 

que o Estado conferia “bolsas” aos alunos especiais, para 

que eles pudessem frequentar instituições privadas. Até 
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hoje isso tem sido feito, contudo, em uma escala muito 

menor. 

Em 1957, são introduzidas várias campanhas – 

Campanha para Educação de Surdos e Mudos; Campanha 

Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes de 

Visão; Campanha Nacional de Reabilitação de Deficientes 

Mentais - que, enquanto campanhas, tinham um caráter 

episódico e passageiro. 

Em 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

4024/61) avança no sentido de conceber a educação como 

direito de todos e de reconhecer a integração da educação 

especial ao Sistema Nacional de Educação. 

A Lei 5692/71 que alterou a mencionada LDB, 

reafirmou a necessidade de se conferir um tratamento 

adequado aos alunos com necessidades especiais. 

Em 1981, foi instituído o Ano Internacional das 

Pessoas com Deficiência, apoiado pela ONU (Organização 

das Nações Unidas), no qual se defendeu a “igualdade de 

oportunidades para todos”. Esse posicionamento repercutiu 

e trouxe desdobramentos no Brasil, através da formulação 

de vários planos, tais como: Plano de Ação da Comissão 

Internacional de Pessoas Deficientes (1981); Plano de Ação 

Conjunta para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência (1985). Esses planos provocaram uma 

mudança, traduzida na ruptura com uma perspectiva de 

benevolência, e na adoção de uma posição política, centrada 

na garantia de direitos e de acesso à cidadania, para as 

pessoas portadoras de necessidades especiais. 

A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e 

Adolescente (Lei 80691/90) estipulam os Direitos dos 
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Portadores de Necessidades Especiais que passam a ser 

considerados não mais como objetos de assistência social, 

mas como sujeitos de direitos, inclusive, à educação. Em 

seu artigo 208, essa Lei Maior Brasileira determinou ser 

dever do Estado, o atendimento educacional especializado, 

aos portadores de deficiência, na rede regular de ensino. 

Em 1994, a UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciências e Cultura) promoveu a 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais, da qual participaram noventa e dois países, entre 

os quais, o Brasil. Desse evento, resultou a elaboração da 

“declaração de Salamanca” que preconizou: o princípio da 

inclusão e o consequente reconhecimento da necessidade 

dos “sujeitos especiais” serem aceitos, em escolas 

regulares; a recomendação de uma gestão eficiente, que 

atenda aos princípios de eficácia e de eficiência. 

A partir de então, segundo os gestores das políticas 

públicas, começava-se a vivenciar um momento de 

transição, no qual se procurava romper com uma tradição 

seletiva e excludente no campo educacional, que reduzia a 

função da instituição escolar, à transmissão de 

conhecimentos aos alunos capazes de ser instruído, o que, 

obviamente, excluía aqueles que seriam, supostamente, 

inaptos para a escolarização. Em outras palavras, 

considerava-se que a pessoa com diferenças e necessidades 

especiais não seria escolarizável ou, apenas, deveria ter, 

alguma oportunidade, no âmbito da denominada 

“escolarização especial”. 

Posteriormente e gradualmente, avança-se para uma 

concepção de escola, alicerçada no principio do direito à 
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educação, que parte do pressuposto de que essa instituição 

deve ser o lócus privilegiado da inclusão social, superando, 

dessa forma, a acepção restrita, limitada que reduz sua 

missão, ao instruir. Nessa perspectiva, todos os alunos 

passam a serem educáveis, escolarizáveis, pois todos eles 

têm direito legítimo à educação. 

A segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei 9394/96), pela primeira vez, na história da educação 

brasileira, apresenta um artigo específico sobre a educação 

especial, que reconhece o direito à diferença, ao pluralismo 

e à tolerância. Recomenda, também, que essa modalidade 

de ensino seja ofertada, preferencialmente, na rede regular 

de ensino, que deve contar com: apoio especializado para o 

atendimento adequado aos alunos especiais e classes, 

escolas ou serviços especializados quando, não for possível, 

a inclusão em classes regulares. 

As Diretrizes Curriculares para a Educação Especial 

(Resolução do C.N. E, n.2,2001) representam um processo 

na definição das Políticas para a Educação Inclusiva e nas 

propostas para a sua realização. Contudo, as perspectivas de 

seu programa estão na dependência da ação dos gestores 

governamentais, pois elas só poderão ser realmente 

implantadas, se for disponibilizado financiamento 

específico, para o atendimento às demandas relativas: à 

instauração de serviços de apoio especializado; à formação 

de professores para atuarem em classes comuns, que 

recebem alunos portadores de necessidades especiais (art. 

18 § 1º); à presença de professores especializados em 

educação especial (art. 18 § 2º). 
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Uma questão que se destaca nos documentos 

normativos mencionados é a referência feita, em todos eles, 

à categoria inclusão escolar, que substituiu a categoria 

integração, anteriormente priorizada. 

No paradigma da integração, buscava-se preparar, o 

sujeito especial para promover sua adaptação, ao meio no 

qual estava inserido. Dessa forma, a integração visava 

capacitar o “indivíduo especial” para fazer sua adaptação, 

ao seu meio social; nessa perspectiva, o aluno especial é 

que deveria adaptar-se à escola regular, tendo como 

pressuposto, o princípio da normalização, que objetiva 

possibilitar às pessoas com deficiências, condições e 

ambientes menos restritivos. Para que isso ocorra, são 

demandados serviços e estipulados os requisitos necessários 

para a escolarização de alunos com deficiências. Assim, 

segundo esse paradigma, o aluno especial é quem deve, 

reitera-se, adaptar-se a escola e à sociedade como um todo. 

Essa postura acaba impondo exigências para os alunos 

especiais e seus professores, o que dificulta, ou impede o 

ingresso dos mesmos, nas escolas regulares (Omote, 2003).  

Já o princípio da inclusão escolar desloca a 

responsabilidade do processo para a escola, pois respeita e 

defende o direito inalienável à escolarização de todos os 

alunos, nos espaços educativos. Em síntese, esse paradigma 

preconiza a abertura da escola, com e a partir da 

diversidade (Stevanato, 2003). 

Não se pode negar a procedência dos preceitos 

relativos à educação inclusiva, determinados pelos 

mencionados documentos legais; todavia, para que eles se 
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tornem realidade, existe ainda um longo caminho a ser 

percorrido. 

Muitos pesquisadores têm feito críticas às políticas 

do Ministério da Educação para a Educação Especial. 

Assim, segundo Mazzotta (1996), elas distanciam essa 

modalidade de educação, do campo da pedagogia, 

aproximando-a da área específica da psicopedagogia de 

viés clinico, relegando componentes administrativos e 

disciplinares, imprescindíveis ao trabalho escolar. Para ele, 

o enfoque conferido, reduz a ação educacional aos 

paradigmas didáticos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA: CAMINHOS DA INCLUSÃO. 

 

Caminhos da inclusão: uma longa jornada a 

percorrer Nas últimas duas décadas vem acontecendo as 

mudanças mais significativas no caminho da inclusão em 

nível de Brasil. Até início dos anos 80, o normal era manter 

as crianças deficientes privadas da convivência com as 

demais. Os que por iniciativa das famílias ou por força de 

encaminhamentos médicos e psicológicos, frequentavam 

uma sala de aula, estavam em instituições exclusivas. 

Quando começaram chegar às redes regulares, ganharam 

apenas, o direito à matrícula (Correia, 2001). 

O preconceito representou o maior empecilho à 

verdadeira inclusão. Por muito tempo, cada deficiência era 

uma sentença, as crianças cegas eram consideradas 

incapazes de aprender tanto quanto as que enxergavam. Se 

o caso era de deficiência intelectual, então, não havia 

necessidade de estudar. O termo retardado era utilizado 
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para denominar as crianças e jovens com deficiências 

intelectuais e altas habilidades. Esse termo perdurou até a 

década de 1980 (Correia, 2001).  

A partir de da década de 1990, consagrou-se a 

expressão “crianças excepcionais” para se referir a esses 

alunos (em oposição aos ditos “normais”). À medida que a 

sociedade via ampliar-se um leque de possibilidades para 

esses alunos mudava também a forma de referir-se a eles. 

No início dos anos 2000, era comum a expressão “portador 

de deficiência”. Mas, logo foi abandonada porque a 

deficiência não é algo que se carrega num momento e em 

outro não (Cury, 1999). 

Hoje, o mais comum é dizer “pessoa com 

deficiência”. “A inclusão vem quebrar barreiras 

cristalizadas em torno de grupos estigmatizados” Werneck 

(1997, p.42).  

Professores, diretores e demais profissionais da 

educação, acreditavam que cabia à criança adaptar-se às 

atividades. O professor não precisava diversificar métodos 

nem materiais para permitir uma participação dessa criança. 

Muitos professores, no entanto, tomaram iniciativas de 

trabalhar a inteligência interpessoal utilizando os espaços 

de convivência comum da escola como: pátio, quadra, 

refeitório, biblioteca, jardim, sala de aula e outros, para 

proporcionar integração do grupo, estabelecendo vínculos 

de afetividade, cooperação e respeito mútuo.  

A partir dessas iniciativas, a escola começava a 

preocupar-se em favorecer a acessibilidade e segurança de 

todos, e em especial, dos alunos com necessidades 

educativas especiais. As mudanças em prol da inclusão 
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começaram com a Constituição de 1988 que prevê a 

igualdade de acesso, com atendimento especializado, 

preferencialmente na rede regular. A mesma redação 

aparece no capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-LDB, aprovada em 1996.  

Apesar de já haver um consenso entre os 

especialistas, de que era preciso garantir mais que só a 

matrícula desses alunos, a palavra “preferencialmente” fez 

com que só alguns estados e municípios abrissem as portas 

das suas redes. Só a partir da criação da Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, é que define que é obrigatória a matrícula nas 

redes regulares com atendimento educacional especializado 

quando necessário (Falcão, 1988). 

Ainda há muito que ser buscado, os principais 

desafios da inclusão escolar nos próximos anos é garantir 

educação de qualidade em todos os níveis, etapas e 

modalidades escolares, tanto na zona urbana como na zona 

rural. 

 

3. A AFETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DO PORTADOR 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Como já foi dito, alguns fatores poderão contribuir 

de forma positiva ou negativa para o desenvolvimento 

global da criança que apresenta comprometimentos 

motores. Para toda criança, sua relação com o mundo 

depende das experiências com os indivíduos do meio, que 

tem, implicitamente, normas de caráter moral que regulam 
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a participação de todos os indivíduos. Piaget (1980) nos 

diz: 

 

[...] a afetividade constitui a energia das 

condutas, cujo aspecto cognitivo se refere 

apenas às estruturas. Não existe, portanto, 

nenhuma conduta, por mais intelectual que 

seja que não comportem, na qualidade de 

móveis, fatores afetivos; mas, 

reciprocamente, não poderia haver estados 

afetivos sem intervenção de percepções ou 

compreensão, que constituem a estrutura 

cognitiva. A conduta é, portanto, uma, 

mesmo que, reciprocamente, esta não tome 

aquelas em considerações: os dois aspectos 

afetivos e cognitivos são, ao mesmo tempo, 

inseparáveis e irredutíveis. 

 

A forma como a família e a escola vê essa criança 

poderá causar benefícios ou malefícios à evolução da sua 

afetividade porque elas são os elementos mais importantes 

na evolução da criança como um todo. Suas oportunidades 

de participação e ação dependerão do olhar que o meio 

estabelecer para a opinião da criança sobre sua importância 

nas relações sociais. E sabe-se que é nesse processo de 

convivência com regras de conduta e participação nos jogos 

sociais que o indivíduo aprende normas sociais, é 

apresentando às primeiras noções de bem e de mal, de certo 

e de errado, de justo e de injusto, de direitos e de deveres.  

Isso favorece a construção das estruturas mentais 

operatórias necessárias à conquista, pela criança, dos 

valores morais necessários para agir e interagir 

adequadamente com o meio, ao mesmo tempo em que ela 

compreende ser um elemento importante no mecanismo 
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social: é um indivíduo que, em um momento, segue normas 

já estabelecidas e em outro modifica as já existentes em um 

processo de adaptação aos novos tempos e necessidades 

(Graminha, 1992). 

É nesse jogo de descoberta de seu próprio valor e de 

importância no jogo social que a criança encontra prazer em 

agir, sentindo-se motivada a prosseguir em suas ações 

transformadoras. Nesse processo podem coexistir dois 

sentimentos contraditórios que podem caminhar 

paralelamente: o prazer e a frustração. Porém, os dois têm 

importância relativa, já que existe aprendizado com os 

acertos e também os erros. Tentativa e erro fazem parte 

importante de qualquer experiência, e não existem 

experiências que tenham como resultado somente o prazer. 

Percebe-se que nas atitudes do meio está a ideia que 

ele passa para a criança: sua opinião é importante. Isso a faz 

sentir-se integrada e valorizada, estimulando-a a prosseguir 

na sua conquista de autonomia. 

Na criança com comprometimentos físicos e/ou 

mentais é muito importante ser vista e compreendida como 

alguém que, por trás de sua deficiência, apresenta os 

mesmos sentimentos e desejos de toda criança, tem as 

mesmas necessidades de desenvolvimento e, por isso 

mesmo, precisa das mesmas oportunidades. 

Segundo Taille (2002), a criança tem necessidade de 

construir e fortalecer relações com outras pessoas, que lhe 

atribuem valor, cumprem o que prometem, fazem o que 

dizem que vão fazer ou o que é bom. Esse sentimento é 

essencial nos primeiros anos de vida, pois dele depende a 

“liga ou cola” das primeiras relações sociais, e também a 
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construção da base afetiva sobre a qual será erguida a 

moral, a ética e o exercício da cidadania. Se ela não confiar 

em alguém, entrará no universo social como medo e sem 

alegria, o que gerará como consequência a falta de 

confiança em si mesma. Atenta ao comportamento dos 

adultos julga se demonstram que lhe atribuem valor e, ao 

mesmo tempo, se fazem o que falam. (Taille, 2002). 

A criança com necessidades especiais, não é 

diferente no aspecto do desenvolvimento de sua 

afetividade. Ela poderá ser mais sensível às respostas do 

meio e mais atento ao comportamento dos adultos, porque 

antes de existir “um relacionamento com ela” é preciso que 

se estabeleça um vínculo que começa com o processo de 

conhecimento e de descobertas que o professor estabelece 

com ela: das abordagens que usa para sua aprendizagem; do 

empenho em buscar soluções e/ou adaptações para 

satisfazer suas necessidades de aprendizagem; da sua luta 

para que ela consiga e não desista nunca; da forma e de 

todas as formas que lhe transmite: eu acredito em você e, 

também não desiste dela enfim, como se vê, essa criança 

dará o melhor de si para alguém que se envolve e acredita 

em suas capacidades e possibilidades. 

 

“O amor é um conceito repleto de 

contrastes, antíteses, paradoxos e 

peculiaridades que o tomam tão singular 

quanto complexo. (...) amor transcende 

qualquer ciência. Ele nasce, cresce e se 

multiplica, ocupando espaços maiores ou 

menores, mas sempre edificados com o que 

há de mais nobre no espírito e no coração 

do ser humano” (CHALITA, 2003 p. 22). 
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4. AFETIVIDADE E SUPERDOTAÇÃO 

 

Uma situação de confronto que a escola enfrenta ao 

receber uma criança com algum tipo de deficiência, é a 

posição dos pais que produzem um aprendizado emocional 

através do que dizem, faz e principalmente do modelo que 

oferecem quando lidam individualmente com seus próprios 

sentimentos.  

As trocas afetivas com os familiares e as formas 

como são estabelecidas, fazem com que a criança 

desenvolva uma autoestima positiva. Pais de crianças e 

jovens com deficiências tendem a superproteger esses filhos 

de forma a impedir que eles tomem decisões durante toda a 

vida (Mantoan, 1998). 

Muitos pais procuram mascarar as necessidades 

especiais dos filhos alegando ilusões que alimentam durante 

a vivência com dificuldades que ao serem contornadas, 

parecem mais amenas. O discurso desses pais, muitas vezes 

é a falta de informações e dificuldade em lidar com a mais 

terrível da síndrome, a discriminação.  

Na intenção de demonstrar segurança em relação 

aos filhos, procuram suplantar seus anseios e temores. O 

educador especializado quando recebe o aluno com 

deficiência precisa compreender que ele é um ser 

complexo, contextualizado e pensante. Seu processo de 

aprendizagem tem uma dimensão relacional afetiva e 

cognitiva. Para entendermos o aprisionamento do qual a 

inteligência se encontra deve-se analisar o jogo entre os 

fatores que influencia a construção do conhecimento 

(Fernandez, 2001). 
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Por essa razão, o docente especializado precisa 

buscar a compreensão da criança enquanto sujeito da 

aprendizagem, um ser único e singular, que traz consigo 

uma história de vida, proveniente de determinado ambiente 

psicológico, familiar e cultural, sendo portador de um nível 

cognitivo específico. É necessário que o educador 

reconheça que uma criança ou adolescente com 

dificuldades de aprendizagem nem sempre sinaliza a 

presença de uma deficiência ou déficit cognitivo, pode ser 

associada a consequências de práticas pedagógicas 

inadequadas. Os educadores precisam desenvolver a 

empatia. É preciso ter consciência de que os seus 

sentimentos contagiam seus alunos estabelecendo trocas 

afetivas (Maturano, 1992, 1993). 

 

“As relações afetivas se evidenciam, pois a 

transmissão do conhecimento implica, 

necessariamente, uma interação entre 

pessoas. Portanto na relação Professor-

aluno, uma relação de pessoa para pessoa, o 

afeto está presente” (Almeida, 1999). 

 

CONCLUSÃO 
 

A inclusão nos faz crer que todos têm direito de 

participar ativamente da sociedade, construindo de alguma 

forma para o seu desenvolvimento. O desafio é mostrar que 

incluir não é resgate de cidadania, pois só se resgata o que 

foi perdido e portadores de necessidades especiais têm 

pouco para resgatar, precisam é conquistar. 

Para construir na escola mais inclusiva, não 

podemos deixar de considerar que, quanto maior a 
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diversidade, mais rica se torna a figura formada pelo 

conjunto das partes que a compõem. Contudo, vivenciamos 

no interior da escola a realidade mostrando-nos que não é 

simples conseguir um contexto efetivo de inclusão. 

Por isso, é necessário ao professor ir além de 

conceitos e receitas prontas para perceber que o trabalho 

com portadores de necessidades especiais requer um 

desprender-se de si, escutar o coração e a partir daí buscar 

os conhecimentos que amparem seu trabalho. 

Urge, portanto, quebrar no interior da escola as 

barreiras físicas e atitudinais, ressignificar a diferença, rever 

posturas, enfrentar conceitos e contradições, práticas 

coletivas, valores sociais injustos, genericamente 

difundidos; construir novas estratégias de aprendizagem, 

formar novas competências, referenciadas no paradigma da 

escola inclusiva. 

Uma escola completamente aberta para ensinar e 

aprender com e a partir da heterogeneidade pode parecer 

utópico, mas é por ela que muitos têm trabalhado. Muitas 

questões em educação, que pareciam outrora 

intransponíveis, hoje são questões superadas. Por essa 

transposição, também passará a inclusão. 

O professor desempenha o papel de mediador no 

processo educativo, para isso se faz necessário ter 

conhecimento do desenvolvimento psicológico da criança e 

consequentemente das suas necessidades. As pessoas 

precisam vivenciar sua afetividade, para isto, é preciso 

despertar em todas, as potencialidades que possuem. Faz-se 

necessário, proporcionar uma relação pedagógica interativa 

entre professor e aluno, estabelecendo um clima de 
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confiança e segurança entre sujeitos da educação, ou seja, 

uma relação dialógica de respeito, amizade, valorização, 

estímulo e participação para facilitar a aprendizagem. 

Os alunos especiais, mesmo com suas diferenças, 

quando possuem uma boa autoestima têm motivação para 

aprender, sendo necessárias ações planejadas, formação 

teórica e sensibilidade de todos os envolvidos. A autoestima 

do aluno quando é negativa pode ser resgatada em qualquer 

tempo de sua formação. O professor precisa ter um olhar 

sensível para potencializá-la em todos os sentidos. O 

ambiente de confiança e respeito mútuo, proporcionado por 

afeto e promoção da autoestima, cria condições favoráveis à 

aprendizagem. 

No âmbito da educação especial, é necessário que 

haja mais discussões e providências a respeito da remoção 

de barreiras existentes entre as várias etapas do fluxo da 

escolarização. Incluir o aluno com necessidades especiais 

na escola é bem mais que promover sua inserção no 

convívio com outras crianças, sem que haja trocas 

interativas com plena aceitação das diferenças, para 

valorização de sua autoimagem e autoestima. 
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CAPÍTULO 8 
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: UM DESAFIO 

PARA GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

Marcos Alberto Oliveira Junhior15 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende contribuir com uma 

reflexão acerca do tema educação especial com inclusão um 

desafio para os gestores da educação básica, abordando 

temas como a prática do gestor escolar da educação básica e 

a organização histórica da educação especial no Brasil. 

Analisando as necessidades de formação para atuar nessa 

nova perspectiva e as transformações necessárias para o 

atendimento a essa diversidade de formas de vida, em 

compromisso com a mudança no quadro atual da educação. 

Sabe-se que a escola se encontra, hoje, no centro de 

atenção da sociedade, porque se reconhece que a educação, 

na sociedade centrada no conhecimento, constitui grande 

valor estratégico para o desenvolvimento de qualquer 

sociedade. 

A preocupação com as diferenças individuais tem 

ganhado um maior destaque na sociedade pluralista em que 

vivemos. Numa abordagem da atenção à diversidade e a 

inclusão social, a educação apresenta-se como um fator 

                                                 
15 E-mail: socram.oliveira75@hotmail.com 
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importante de transformação social, em que novas 

propostas estão sendo desenvolvidas em torno de um ensino 

que atenda a todas as crianças e a suas diferentes 

necessidades educacionais. 

Para todo ser humano, estar presente no mundo é 

viver, fazer acontecer mudanças na natureza e em si mesmo 

e superá-las sempre em todos os campos da ciência e da 

vida, devido à complexidade da sua condição em todas as 

faces do entorno da sua existência e relação com o mundo, 

em que é ao mesmo tempo uno e plural homogêneo e 

heterogêneo, particular e global, biológico, físico e 

espiritual, cultural, social, concreto e sensível. Peter Mittler 

(1993). 

A ideia que se tem de inclusão é a de fazer parte, 

inserir-se numa totalidade. Neste sentido, a inclusão na 

perspectiva educacional significa que as escolas devem 

possibilitar o acesso de todas as crianças aos meios 

regulares de ensino sem que haja barreiras de participação 

dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 

 

Inclusão não significa, simplesmente, 

matricular os filhos educandos com 

necessidades especiais na classe comum, 

ignorando suas necessidades específicas, 

mas significa dar ao professor e à escola o 

suporte necessário à sua ação pedagógica. 

(MEC/SSP, 1998). 

 

O princípio que orienta essa estrutura de ação em 

Educação Especial é o de que as escolas deveriam 

acomodar todas as crianças, independente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 
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linguística e outras, numa pedagogia centrada na criança, 

capaz de sucessivamente educá-la. 

 

1. PROCESSOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

No bojo de luta pelo processo e direito de todos a 

uma educação de qualidade, identificou-se uma mudança 

do conceito de educação especial na Lei de Diretrizes e 

bases da educação da Educação Nacional (Lei 9.394/96), 

nas Diretrizes Nacionais de Educação Especial básica 

(2001) e na política Nacional de Educação especial Básica 

na perspectiva da Educação inclusiva (2008), dentre outros 

documentos. Este conceito implica à escola regular a 

adoção de propostas que favoreçam a inclusão social em 

práticas educativas que atendam todos os alunos, dentro do 

sistema de ensino regular. 

Seguindo o desenrolar da educação inclusiva, a 

educação das crianças deficientes encontrou no país pouca 

manifestação. Poucas foram às instituições que surgiram e 

quase nada por escrito, pelo que nos afirma JANNUZZI 

(1992) sobre a educação nessa época, o que ilustra o índice 

de analfabetismo existente no país em quase todos os 

segmentos sociais. A educação popular e a dos deficientes 

não era motivo de preocupação. A sociedade era ainda 

pouco urbanizada; apoiava-se no setor rural, pouco 

aparelhada, provavelmente os PNEE não eram considerados 

deficientes, talvez houvesse alguma tarefa que 

executassem, pois a população era iletrada. 

De fato, essa é uma das muitas ações no mundo em 

torno da Educação Especial que, ao longo de uma trajetória 
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de lutas por uma educação para todos, verificou a 

necessidade de reestruturar os sistemas de ensino. E o 

Brasil é signatário na Declaração de Salamanca, como em 

diversas outras, pois incorporou à sua legislação os 

princípios de vários acordos internacionais, de tal maneira 

que é considerado um dos países mais avançados no mundo 

em questão de legislação sobre direitos da criança. 

Percebe-se que, desde os tempos antigos, os 

considerados deficientes realmente vêm travando uma luta 

por seus direitos na sociedade como um todo. No campo 

educacional, isso não tem sido diferente.  Sabe-se que 

diversidade ao longo da história vem sendo desrespeitada. 

O sistema educacional, em virtude de sempre visar a ter 

indivíduos dentro de um mesmo padrão, não se preocupava 

com a inclusão dos diferentes. É por isso que a exclusão, 

embora o discurso seja o não tratamento discriminatório e 

igualdade para todos, ainda está muito enraizada 

historicamente na sociedade. As ideologias de liberdade e 

igualdade estão presentes em diversos segmentos sociais e 

institucionais, porém na maioria das vezes, estão sendo 

rejeitados. 

Apesar disso, a educação, atualmente, tem mostrado 

avanços nesse sentido, apresentado novas propostas 

educativas em torno da inclusão social, a da Declaração de 

Salamanca, baseada em princípios, política e prática em 

educação especial, a qual em uma Conferência Mundial 

estruturada em torno de uma Ação em Educação Especial, 

evento organizado pelo governo da Espanha em cooperação 

com a UNESCO, representando 88 governos e 25 

organizações internacionais reunidas em assembleia, no 
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período de 7 a 10 de junho de 1994, em Salamanca, 

Espanha. 

A Declaração surgiu da necessidade de melhoria no 

acesso educacional para aqueles que se encontra com 

necessidades educacionais especiais. Seu objetivo é 

informar sobre políticas e nortear ações governamentais, 

organizações internacionais ou agências nacionais de 

auxílio, organizações não governamentais e outras 

instituições na implementação da Declaração de Salamanca. 

Pode-se perceber que aqui já se encontra certa 

preocupação com aqueles chamados de “anormais” a qual 

pode ser feita não só através desses discursos, mas da 

conscientização de cada político e cada gestor, em fim de 

toda humanidade. 

Segundo a UNESCO, “pessoa deficiente é qualquer 

pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou 

parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou 

social normal, em decorrência de uma deficiência 

congênita, ou não, em suas capacidades física ou mental”. 

Atualmente, a educação especial está voltada para a 

educação e a diversidade, ou seja, para todas as pessoas que 

apresentam alguma dificuldade de aprendizagem que 

requeira uma medida educativa especial, seja por aspectos 

cognitivos, físicos, sensoriais, culturais, religiosos e raciais 

além de outros. 

No que se refere às diversidades apresentadas por 

alguma deficiência o MEC classifica esses alunos como: 

“portadores de deficiência (mental, visual, auditiva, física, 

múltipla), portadores de condutas típicas (problemas de 

conduta) e portadores de altas habilidades (superdotados)”. 
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“Por tanto educação especial é o conjunto de 

recursos humanos e materiais postos à disposição do 

sistema educativo para que este possa responder 

adequadamente ás necessidades que de forma transitória ou 

permanente, possam apresentar alguns dos alunos”. 

A educação Especial desenvolveu-se em torno da 

igualdade de oportunidades, em que todos os indivíduos 

independentemente das suas diferenças, deverão ter acesso 

a uma educação com qualidade, capaz de responder a todas 

as suas necessidades. Desta forma, a educação deve-se 

desenvolver de forma especial, numa tentativa de atender às 

diferenças individuais de cada aluno que apresentem 

necessidades especiais, através do sistema de adaptação 

educativo. 

 

2. TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: 

FERRAMENTA DE AJUDA PEDAGÓGICA 

 

Como uma das respostas a estas necessidades surge 

à utilização da tecnologia, com o desenvolvimento da 

Informática veio a se abrir um novo mundo recheado de 

possibilidades comunicativas e de acesso à informação, 

manifestando-se como um auxílio a pessoas com 

necessidades educativas especiais. 

Partindo do pressuposto que aprender é fazer, a 

tecnologia deve ser encarada como um elemento cognitivo 

capaz de facilitar a estruturação de um trabalho viabilizando 

a descoberta, garantindo condições propícias Para a 

construção do conhecimento. Na verdade são inúmeras as 
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vantagens que advêm do uso das tecnologias no campo do 

ensino-aprendizagem no que diz respeito a alunos especiais. 

Assim, o uso da tecnologia pode despertar em 

crianças e jovens especiais um interesse e a motivação pela 

descoberta do conhecimento tendo em base as necessidades 

e interesses dos mesmos. A deficiência deve ser encarada 

não como uma impossibilidade, mas como uma força, onde 

o uso das tecnologias desempenha um papel significativo. 

Permitindo assim alargar horizontes levando o mundo para 

dentro da sala de aula; melhorar capacidades intelectuais 

tais como a criatividade e a eficácia e proporcionar ao aluno 

conhecimentos tecnológicos necessários para ocupar o seu 

lugar no mundo do trabalho, além de diminuir a carga 

administrativa do professor. 

A adaptação no sistema educativo de ensino a esses 

alunos faz-se a aplicação das tecnologias da informação e 

comunicação ao sistema de ensino. Promover a utilização 

de computadores pelas crianças e jovens com necessidades 

especiais integrados no ensino regular, criar áreas 

curriculares específicas para crianças e jovens de fraca 

incidência e aplicar o tele ensino dirigido a alunos 

impossibilitados de frequentar o ensino regular. 

Assim, quando falamos de Educação inclusiva 

referimo-nos a um processo dirigido à universalização da 

educação de boa qualidade para todos, com todos e por toda 

a vida. O que os novos paradigmas impõem hoje é a 

melhoria das condições de funcionamento e das práticas 

pedagógicas da educação básica para todas as crianças, 

todos os jovens e adultos, inclusive para aqueles conhecidos 

como PNEES (Pessoas com Necessidades Educacionais 
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Especiais), o que alcança, também, aqueles com altas 

habilidades ou superdotadas. 

 

Ao refletir sobre a abrangência do sentido e 

do significado do processo de educação 

inclusiva, estamos considerando a 

diversidade de aprendizes e seu direito à 

equidade. Trata-se de equiparar 

oportunidades, garantindo-se a todos – 

inclusive às pessoas em situação de 

deficiência e aos de altas 

habilidades/superdotados, o direito de 

aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a conviver. 

(CARVALHO, 2005). 

 

3. OS PROCESSOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA VÃO ALÉM 

DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

A gestão escolar constitui um modo de articular 

pessoas e experiências educativas, atingir objetivos da 

instituição escolar, administrar recursos materiais e 

humanos, planejar atividades distribuir funções e 

atribuições. Em síntese, estabelece intencionalmente 

contatos entre recursos humanos administrativos e 

financeiros na construção do projeto político pedagógico da 

escola. Com o século XXI, a sociedade alcançou um estágio 

muito mais complexo, com inúmeras propostas e tentativas 

de mudanças no âmbito educacional, nosso século tem 

registrado profundas transformações decorrentes do modo 

como ele se insere no atual momento histórico.  

 

O diretor deve ser o principal revigorador 

do comportamento do professor que 
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demonstra pensamentos e ações 

cooperativas a serviço da inclusão. É 

comum que os professores temem inovação 

e assumam riscos que sejam encarados de 

forma negativa e com desconfiança pelos 

pares que estão aferrados aos modelos 

tradicionais. O diretor é de fundamental 

importância na superação dessas barreiras 

previsíveis e pode fazê-lo através das 

palavras e ações adequadas que reforçam o 

apoio aos professores. SAGE (1999, p. 

138). 

 

Sage (1999, p. 129) analisa a relação entre o gestor 

escolar e a educação inclusiva, reconhece que a prática 

dessa educação requer alterações importantes nos sistemas 

de ensino e nas escolas. Para o autor, os gestores escolares 

são essenciais nesse processo, pois lideram e mantêm a 

estabilidade do sistema. As mudanças apontadas para a 

construção da escola inclusiva envolvem vários níveis do 

sistema administrativo: Secretaria de Educação, 

organização das escolas e procedimentos didáticos em sala 

de aula. 

O primeiro passo, segundo suas recomendações, é 

construir uma comunidade inclusiva que englobe o 

planejamento e o desenvolvimento curricular; o segundo 

passo do processo é a preparação da equipe para trabalhar 

de maneira cooperativa e compartilhar seus saberes, a fim 

de desenvolver um programa de equipe em progresso 

contínuo; o terceiro passo envolve a criação de dispositivos 

de comunicação entre a comunidade e a escola; o quarto 

passo abrange a criação de tempo para reflexão sobre a 

prática desenvolvida. 
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O papel do diretor em provocar as 

mudanças necessárias do sistema em cada 

nível – o setor escolar central, a escola e 

cada turma – é essencialmente um papel de 

facilitação. A mudança não pode ser 

legislada ou obrigada a existir. O medo da 

mudança não pode ser ignorado. O diretor 

pode ajudar os outros a encararem o medo, 

encorajar as tentativas de novos 

comportamentos e reforçar os esforços 

rumo ao objetivo da inclusão. (SAGE, 

1999, p. 135). 

 

O autor destaca que a burocracia, nas escolas, reduz 

o poder de decisão dos professores, provocando serviços 

despersonalizados e ineficientes, impedindo a consolidação 

do modelo de trabalho cooperativo essencial para a 

educação inclusiva. Acrescenta que o desenvolvimento da 

equipe proporciona a oportunidade de identificar lideranças 

na unidade escolar, o que encoraja a ajuda mútua entre os 

professores e assim reforça comportamentos cooperativos. 

O gestor escolar pode colaborar com o estabelecimento da 

colaboração, no ambiente escolar, com o aprimoramento do 

contato e da interação entre os professores e demais 

funcionários. 

Enfatiza que o gestor escolar é o grande responsável 

para que a inclusão ocorra na escola, abrindo espaços e 

promovendo trocas de experiências importantes, 

desenvolvendo uma gestão democrática e participativa 

dentro, é claro, de suas possibilidades e de acordo com o 

contexto em que atua na comunidade, favorecendo a 

formação e a consolidação de equipes de trabalho. 
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Para a consolidação da atual proposta de educação 

inclusiva, é necessário o envolvimento de todos os 

membros da equipe escolar no planejamento dos programas 

a serem implementados. “Docentes, diretores e funcionários 

apresentam papéis específicos, mas precisam agir 

coletivamente para que a inclusão escolar seja efetivada nas 

escolas”. (SANT’ANA, 2005, P. 228). 

A autora afirma caber aos gestores escolares tomar 

as providências de caráter administrativo necessário à 

implementação do projeto de educação inclusiva.  O gestor 

escolar que se propõe a atuar numa prática inclusiva 

envolve-se na organização das reuniões pedagógicas, 

desenvolve ações relacionadas à acessibilidade universal, 

identifica e realiza as adaptações curriculares de grande 

porte e fomenta as de pequeno porte. 

Prieto (2002) afirma que os gestores escolares 

devem concentrar esforços para efetivar a proposta de 

educação inclusiva. Isso implica união de discursos 

referentes à democratização do ensino e aos princípios 

norteadores da gestão na escola. Na realidade a educação 

inclusiva só será realizada no Brasil quando as informações, 

os recursos, os sucessos e as adaptações inter-relacionarem 

as esferas federais, estaduais e municipais, proporcionar um 

relacionamento intenso entre União, Estados e Municípios. 

A autora analisa que a troca de informações 

profissionais é imprescindível à melhoria da qualidade 

educacional, assim, a ação pedagógica refletida, individual 

ou coletivamente, possibilita a articulação e construção de 

uma nova prática. 
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Carvalho (2004, p. 29) aponta alguns dos caminhos 

para a construção da escola inclusiva: valorização 

profissional dos professores e do pessoal docente, 

utilizações de professores capacitados das classes especiais 

e adaptações curriculares. Em suas palavras: 

 

As escolas inclusivas são escolas para 

todos, implicando num sistema educacional 

que reconheça e atenda às diferenças 

individuais, respeitando as necessidades de 

qualquer aluno. Sob essa ótica, não apenas 

portadores de deficiência seriam ajudados e 

sim todos os alunos que, por inúmeras 

causas, endógenas ou exógenas temporárias 

ou permanentes, que apresente dificuldades 

de aprendizagem ou no desenvolvimento. 

 

Dessa forma, o objetivo da inclusão encontra-se no 

coração da política educacional e social contemporânea. No 

âmbito da escola a inclusão envolve um processo de 

reestruturação, com destaque à acessibilidade arquitetônica 

e curricular, com a garantia da democratização substantiva 

e irrestrita junto a todos os cidadãos das inúmeras 

oportunidades educacionais e sociais.  

Assim, a inclusão é sim um processo de aprendizado 

no qual as pessoas aprendem a viver com os diferentes, na 

ação e dentro de um contexto, implicando a transformação 

dos diversos sistemas de ensino (federal, estadual, 

municipal), de forma a proporcionar o alcance de níveis de 

desempenho ainda não contemplados. 

À medida que o homem mais conhece e mais se 

instrui mais complexo se torna o seu ambiente, de mais 
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incertezas se semeia a sua vida, e mais difícil se torna viver 

em segurança e harmonia: ANÍSIO TEIXEIRA. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando a realidade brasileira é possível dizer, 

sem muito receio, que estamos em um momento de 

discussão plena a respeito de uma alternativa para atender 

essa nova perspectiva a escola inclusiva. Mas, observa-se 

que escola inclusiva para ser realmente inclusiva aqui no 

Brasil ainda falta muito a se fazer como um remanejamento 

e reestruturação dos recursos e do suporte psico 

educacional, lembrando que escola inclusiva é aquela que 

se organiza para oferecer condições reais de aprendizagem 

e não só á socialização. 

Este trabalho assume a perspectiva de que a 

educação inclusiva é um processo em construção, não 

existindo um conceito inacabado do que viria a ser a escola 

inclusiva. De fato, o que existe são pessoas comprometidas 

com a inclusão e que estão trabalhando para que ela 

realmente aconteça. 

Diante disto é necessário que o governo invista mais 

na educação, abrir portas e caminhos para que o gestor 

possa assegurar e dar oportunidades aos alunos especiais. 

Nesse sentido o presente estudo dirigiu seu olhar para os 

entraves que são enfrentados para a efetivação de uma 

escola democrática que abrace todos, sem preconceito e 

exclusão, sobre tudo no que diz respeito ao âmbito escolar, 
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como o preconceito, a discriminação e a falta de 

profissionais da área da educação.  

Apesar dos avanços na discussão, considera-se que 

ainda não existe um consenso, tampouco uma ideia acabada 

do que viria a ser uma sociedade inclusiva, diante disso 

defende-se que a educação inclusiva é uma prática que 

ainda está sendo construída, e que há “longo caminho” a ser 

percorrido para chegarmos à educação inclusiva e que ainda 

não foi encontrado. 

Assim, a complexidade do tema nos deixa entrever 

que o caminho é difícil, dada as complexidades que o 

envolvem como preconceitos, desconhecimento e 

polêmicos sobre as deficiências. A educação inclusiva 

causa medo, incertezas e inseguranças em toda sociedade 

brasileira. “Diferentemente do princípio do que diz 

irregular” em que há uma seleção de indivíduos com 

necessidades especiais na classe comum onde o gestor e 

professor, na realidade não recebem uma formação na área 

de educação especial. 

Mas, falando em educação especial percebe-se que a 

falha no processo de aquisição da leitura e escrita fecha as 

portas para o educando, pois a capacidade de ler é 

ferramenta imprescindível para que o sujeito possa realizar 

da leitura mais simples a leitura da vida que o cerca, do 

mundo que o aguarda. E “extramuros escolares esta 

armadura chama saber” é fundamental para o 

enfrentamento da disputa desleal do capitalismo, do mundo 

global, da sociedade da informação e do preconceito. 

Diante de todo o exposto, considero que as reformas 

educacionais e todas as interrogações sobre o papel da 
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escola exigem que repense a prática pedagógica tendo a 

Ética, a Justiça e os Direitos Humanos como eixo. Isso 

sempre sustentou o ideário educacional, mas nunca teve 

tanto peso e implicação como nos dias atuais, em que se 

luta para vencer a exclusão, a competição, o egocentrismo e 

o individualismo, em busca de uma nova fase de 

humanização e socialização, que supere os preconceitos, o 

liberalismo, baseada na interatividade, na superação de 

barreiras físicas psicológicas, especiais e culturais. 

O que não podemos, contudo, é perder a visão 

processual e interminável da inclusão e educação especial. 

Por mais “inclusivas” que as instituições se tornem, haverá 

sempre a necessidade de mudanças para pôr em prática 

aquilo que identificamos como inclusão hoje, 

provavelmente serão diferentes amanhã, porque os 

excluídos de amanhã não serão, necessariamente, os 

mesmos de hoje, nem os motivos que os excluem serão os 

mesmos de hoje. 

Contudo, o processo imprescindível para a tão 

comentada e sonhada educação inclusiva é tornar a 

participação dos próprios autores como família, educadores 

e gestores, pessoas infalíveis nesse processo de educação, 

pois os que se ver aqui são intensas pesquisas, estudos 

“desenvolvidos” legislação implantada, quando os próprios 

“beneficiados” são considerados incapazes e sem 

autonomia para expressar suas capacidades, dificuldades e 

desejos. 

Então se chega ao fim de mais um trabalho 

científico, e temos a consciência de que é necessário antes 

de tudo, tornar reais os requisitos para que a escola seja 
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verdadeiramente inclusiva, e não excludente. Obteve-se 

com a pesquisa o resultado de que a educação especial e 

inclusiva ainda é um grande desafio aos gestores de toda 

rede de ensino. 
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CAPÍTULO 9 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA16 

 

 

Amélia Luz Brito17 

 

INTRODUÇÃO 
 

A Educação Inclusiva se configura na diversidade 

inerente à espécie humana, buscando perceber e atender 

as necessidades educativas especiais de todos os sujeitos-

alunos, em salas de aulas comuns, em um sistema regular 

de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal de todos (BAPTISTA, 2006).  

Para fazer a inclusão de verdade e garantir a 

aprendizagem de todos os alunos na escola regular é preciso 

fortalecer a formação dos professores e criar uma boa rede 

de apoio entre alunos, docentes, gestores escolares, famílias 

e profissionais de saúde que atendem as crianças com 

Necessidades Educacionais Especiais. 

O ensino inclusivo não deve ser confundido 

com educação especial embora o contemple. No Brasil, a 
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– UVA, 2000.  
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Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, assegura acesso ao ensino regular a 

alunos com deficiência diversificada como: mental, física, 

surdos e cegos. Nesse país, o ensino especial foi, na sua 

origem, um sistema separado de educação das crianças com 

deficiência, fora do ensino regular, baseado na crença de 

que as necessidades das crianças com deficiência não 

podem ser supridas nas escolas regulares. Na perspectiva da 

Educação Inclusiva, outras racionalidades estão surgindo 

sobre a aprendizagem. Fazendo uso da concepção 

Vygostsky, ele entende que a participação inclusiva dos 

alunos facilita o aprendizado para todos. Este entendimento 

está baseado no conceito da zona de conhecimento a ser 

conquistada, por meio da mediação do outro, seja este o 

professor ou os próprios colegas (JESUS, 1994). 

As barreiras que podem impedir o acesso de alguns 

alunos ao ensino e à convivência estão relacionadas a 

diversos componentes e dimensões da escolarização. 

Ocorrem, também, impedimentos na ação dos 

educadores. A inclusão de pessoas com necessidades 

especiais faz parte do paradigma de uma sociedade 

democrática, comprometida com o respeito aos cidadãos e à 

cidadania. Esse paradigma, na escola, apresenta-se no 

projeto pedagógico que norteará sua ação, explicitará sua 

política educacional, seu compromisso com a formação dos 

alunos, assim como, com ações que favoreçam a inclusão 

social. 

É o projeto pedagógico que orienta as atividades 

escolares revelando a concepção da escola e as intenções da 

equipe de educadores. Com base no projeto pedagógico a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Defici%C3%AAncia
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escola organiza seu trabalho; garante apoio administrativo, 

técnico e científico às necessidades da Educação inclusiva; 

planeja suas ações; possibilita a existência de propostas 

curriculares diversificadas e abertas; flexibiliza seu 

funcionamento; atende à diversidade do alunado; 

estabelece redes de apoio, que proporcionam a ação de 

profissionais especializados, para favorecer o processo 

educacional. 

É na sala de aula que acontece a concretização do 

projeto pedagógico - elaborado nos diversos níveis do 

sistema educacional. Vários fatores podem influenciar a 

dinâmica da sala de aula e a eficácia do processo de ensino 

e aprendizagem. Planejamentos que contemplem regulações 

organizativas diversas, com possibilidades de adequações 

ou flexibilizações têm sido uma das alternativas mais 

discutidas como opção para o rompimento com estratégias 

e práticas limitadas e limitantes. 

A educação inclusiva aponta para a transformação 

de uma sociedade inclusiva e é um processo em que se 

amplia a participação de todos os estudantes nos 

estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma 

reestruturação da cultura, da prática e das políticas 

vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam à 

diversidade do alunado. É uma 

abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito 

e suas singularidades, tendo como objetivos o crescimento, 

a satisfação pessoal e a inserção social de todos. 

A inclusão perpassa pelas várias dimensões 

humanas, sociais e políticas, e vem gradualmente se 

expandindo na sociedade contemporânea, de forma a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensino_regular&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
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auxiliar no desenvolvimento das pessoas em geral de 

maneira e contribuir para a reestruturação de práticas e 

ações cada vez mais inclusivas e sem preconceitos. 

 

1. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A educação inclusiva é um conjunto de processos 

educacionais decorrente da execução de políticas 

articuladas impeditivas de qualquer forma de segregação e 

de isolamento. Estas políticas buscam alargar o acesso à 

escola regular, ampliar a participação e assegurar a 

permanência de todos os alunos nela, independentemente 

de suas particularidades. Sob o ponto de vista prático, a 

educação inclusiva garante a qualquer criança o acesso ao 

Ensino Fundamental, nível de ensino obrigatório a todo 

cidadão brasileiro. De acordo com Fonseca (2003, p. 104), 

educar uma criança com necessidades educacionais 

especiais ao lado de crianças consideradas normais é um 

dos principais basilares da sociedade democrática e 

solidária. 

A Educação Inclusiva é uma ação educacional 

humanística, democrática, amorosa, mas não piedosa, que 

percebe o sujeito em sua singularidade e que tem como 

objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção 

social de todos. 

O conceito de educação inclusiva surgiu a partir de 

1994, com a Declaração de Salamanca. A ideia é que as 

crianças com necessidades educativas especiais sejam 

incluídas em escolas de ensino regular. O objetivo da inclusão 

demonstra uma evolução da cultura ocidental, defendendo que 



- 141 - 

nenhuma criança deve ser separada das outras por apresentar 

alguma espécie de deficiência.  

Do ponto de vista pedagógico esta integração assume a 

vantagem de existir interação entre crianças, procurando um 

desenvolvimento conjunto. No entanto, por vezes,  

surge uma imensa dificuldade por parte das escolas em 

conseguirem integrar as crianças com necessidades especiais 

devido à necessidade de criar as condições adequadas. 

A educação inclusiva apoia os deficientes numa 

educação especial. A Educação Especial é o ramo da 

Educação, que se ocupa do atendimento e da educação de 

pessoas deficientes, ou seja, de pessoas com necessidades 

educativas especiais. 

A Educação Especial é uma educação organizada para 

atender específica e exclusivamente alunos com determinadas 

necessidades especiais. Algumas escolas dedicam-se apenas a 

um tipo de necessidade, enquanto que outras se dedicam a 

vários. O ensino especial é mais frequente em instituições 

destinadas a acolher deficientes, isto tem sido alvo de criticas, 

por não promoverem o convívio entre as crianças especiais e 

as restantes crianças. No entanto, é necessário admitir que a 

escola regular nem sempre consegue oferecer uma resposta 

capaz de atender as diversas necessidades destas crianças. 

A Educação Especial lida com fenômenos de ensino e 

aprendizagem diferentes da Educação regular. Assim, o uso da 

tecnologia pode despertar em crianças especiais o interesse e a 

motivação pela descoberta do conhecimento. A deficiência deve 

ser encarada não como uma impossibilidade, mas, como uma 

força, onde o uso das tecnologias pode desempenhar um papel 

significativo. 
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Mantoan (2003, p. 32) afirma que a escola inclusiva 

provoca uma crise escolar, que, por sua vez, abala a 

identidade dos professores e faz com que seja ressignificada 

a identidade do aluno. O aluno da escola inclusiva é outro 

sujeito, que não tem uma identidade fixada em modelos 

ideais, permanentes, essenciais. 

A Educação Inclusiva exige atendimento de 

necessidades especiais, não apenas dos portadores de 

deficiência, mas de todas as crianças; implica em trabalhar 

com a diversidade de forma interativa – escola e setores 

especializados; requer que crianças portadoras de 

necessidades especiais saiam da exclusão e participem de 

classes comuns. 

A Educação Inclusiva é uma ação educacional 

humanística, democrática, amorosa, mas não piedosa, que 

percebe o sujeito em sua singularidade e que tem como 

objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção 

social de todos. 

O conceito de educação inclusiva surgiu a partir de 

1994, com a Declaração de Salamanca. A ideia é que as 

crianças com necessidades educativas especiais sejam 

incluídas em escolas de ensino regular. O objetivo da inclusão 

demonstra uma evolução da cultura ocidental, defendendo que 

nenhuma criança deve ser separada das outras por apresentar 

alguma espécie de deficiência.  

Do ponto de vista pedagógico esta integração assume a 

vantagem de existir interação entre crianças, procurando um 

desenvolvimento conjunto. No entanto, por vezes, surge uma 

imensa dificuldade por parte das escolas em conseguirem 

integrar as crianças com necessidades especiais devido à 

necessidade de criar as condições adequadas. 
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A educação inclusiva apoia os deficientes numa 

educação especial. A Educação Especial é o ramo da 

Educação, que se ocupa do atendimento e da educação de 

pessoas deficientes, ou seja, de pessoas com necessidades 

educativas especiais. 

A Educação Especial é uma educação organizada para 

atender específica e exclusivamente alunos com determinadas 

necessidades especiais. Algumas escolas dedicam-se apenas a 

um tipo de necessidade, enquanto que outras se dedicam a 

vários. O ensino especial é mais frequente em instituições 

destinadas a acolher deficientes, isto tem sido alvo de criticas, 

por não promoverem o convívio entre as crianças especiais e 

as restantes crianças. No entanto, é necessário admitir que a 

escola regular nem sempre consegue oferecer uma resposta 

capaz de atender as diversas necessidades destas crianças. 

A Educação Especial lida com fenômenos de ensino e 

aprendizagem diferentes da Educação regular. Assim, o uso da 

tecnologia pode despertar em crianças especiais o interesse e a 

motivação pela descoberta do conhecimento. A deficiência deve 

ser encarada não como uma impossibilidade, mas, como uma 

força, onde o uso das tecnologias pode desempenhar um papel 

significativo. 
 

1.1 A dificuldade da educação inclusiva na sala de aula        

 

A dificuldade da Educação Inclusiva é vivenciada 

no cotidiano da sala de aula e esse é um tema de extrema 

importância, pois aprender a buscar uma metodologia 

adequada para superação das dificuldades encontradas no 

desenvolvimento desse contexto facilita o processo de 

aprendizagem no ambiente escolar. Cabe às instituições 
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escolares a responsabilidade de traçar um plano de trabalho, 

focado no desenvolvimento do tema já citado, como 

pressuposto básico para formar cidadãos conscientes, 

capazes de interpretar, criar, estabelecer relações, lançar-se 

ao mundo de forma crítica e criativa a fim de conquistar 

espaços, em uma sociedade marcada pela competitividade.   

De acordo com o Seminário Internacional do 

Consórcio da Deficiência e do Desenvolvimento sobre a 

educação inclusiva, realizado em março de 1998 em Agra, 

na Índia, um sistema educacional só pode ser considerado 

inclusivo quando reconhece que todas as crianças podem 

aprender, reconhece e respeita diferenças nas crianças: 

idade, sexo, etnia, língua, deficiência/inabilidade, classe 

social, estado de saúde, permite que as estruturas, sistemas 

e metodologias de ensino atendam as necessidades de todas 

as crianças, deixar fazer parte de uma estratégia mais 

abrangente de promover uma sociedade inclusiva. 

Todos os alunos deverão ser valorizados pela escola, 

que assimilará às práticas educacionais que ocorrem no 

contexto social colaborando assim para a formação de todos 

os que precisam ser incluídos no ambiente escolar e para a 

própria transformação da escola, que ensinará a repensar a 

função da Educação Inclusiva, essa que é capaz de 

transformar e oferecer condições de cidadania e 

responsabilidade social a todos os que participam dela. 

Com isso, podemos perceber a importância da 

ressignificação das práticas educativas para inclusão de 

todos.  

  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indiana
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2. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL 
 

O esforço pela inclusão social e escolar de pessoas 

com necessidades especiais no Brasil é a resposta para uma 

situação que perpetuava a segregação dessas pessoas e 

cerceava o seu pleno desenvolvimento. Até o início do 

século 21, o sistema educacional brasileiro abrigava dois 

tipos de serviços: a escola regular e a escola especial - ou o 

aluno frequentava uma, ou a outra. Na última década, nosso 

sistema escolar modificou-se com a proposta inclusiva e um 

único tipo de escola foi adotado: a regular, que acolhe todos 

os alunos, apresenta meios e recursos adequados e oferece 

apoio àqueles que encontram barreiras para a 

aprendizagem. 

A Educação Inclusiva compreende a Educação 

Especial dentro da escola regular e transforma a escola em 

um espaço para todos. Ela favorece a diversidade na 

medida em que considera que todos os alunos podem ter 

necessidades especiais em algum momento de sua vida 

escolar. 

Há, entretanto, necessidades que interferem de 

maneira significativa no processo de aprendizagem e que 

exigem uma atitude educativa específica da escola como, 

por exemplo, a utilização de recursos e apoio especializados 

para garantir a aprendizagem de todos os alunos. 

A Educação é um direito de todos e deve ser 

orientada no sentido do pleno desenvolvimento e do 

fortalecimento da personalidade. O respeito aos direitos e 

liberdades humanas, primeiro passo para a construção da 

cidadania, deve ser incentivado. 
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Educação Inclusiva, portanto, significa educar todas 

as crianças em um mesmo contexto escolar. A opção por 

este tipo de Educação não significa negar as dificuldades 

dos estudantes. Pelo contrário, com a inclusão, as 

diferenças não são vistas como problemas, mas como 

diversidade. É essa variedade, a partir da realidade social, 

que pode ampliar a visão de mundo e desenvolver 

oportunidades de convivência a todas as crianças. 

Preservar a diversidade apresentada na escola, encontrada 

na realidade social, representa oportunidade para o 

atendimento das necessidades educacionais com ênfase nas 

competências, capacidades e potencialidades do educando. 

 

Ao refletir sobre a abrangência do sentido e 

do significado do processo de Educação 

inclusiva, estamos considerando a 

diversidade de aprendizes e seu direito à 

equidade. Trata-se de equiparar 

oportunidades, garantindo-se a todos - 

inclusive às pessoas em situação de 

deficiência e aos de altas 

habilidades/superdotados, o direito de 

aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a conviver. 

(CARVALHO, 2005). 

 

A Educação inclusiva tem sido um caminho 

importante para abranger a diversidade mediante a 

construção de uma escola que ofereça uma proposta ao 

grupo ao mesmo tempo em que atenda às necessidades de 

cada um, principalmente àqueles que correm risco de 

exclusão em termos de aprendizagem e participação na sala 

de aula. 
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Além de ser um direito, a Educação 

inclusiva é uma resposta inteligente às 

demandas do mundo contemporâneo. 

Incentiva uma pedagogia não 

homogeneizadora e desenvolve 

competências interpessoais. A sala de aula 

deveria espelhar a diversidade humana, não 

escondê-la. Claro que isso gera novas 

tensões e conflitos, mas também estimula 

as habilidades morais para a convivência 

democrática. O resultado final, desfocado 

pela miopia de alguns, é uma Educação 

melhor para todos. (MENDES, 2012). 

 

Educadores reconhecem, cada vez mais, a 

diversidade humana e as diferenças individuais que 

compõem seu grupo de alunos e se deparam com a urgência 

de transformar o sistema educacional e garantir um ensino 

de qualidade para todos os estudantes. Não basta que a 

escola receba a matrícula de alunos com necessidades 

educacionais especiais, é preciso que ofereça condições 

para a operacionalização desse projeto pedagógico 

inclusivo. A inclusão deve garantir a todas as crianças e 

jovens o acesso à aprendizagem por meio de todas as 

possibilidades de desenvolvimento que a escolarização 

oferece. 

 

2.1 Formação dos professores para a inclusão 

 

A transformação de paradigma na Educação exige 

professores preparados para a nova prática, de modo que 

possam atender também às necessidades do ensino 

inclusivo. O saber está sendo construído à medida que as 
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experiências vão acumulando-se e as práticas anteriores vão 

sendo transformadas. Por isso, a formação continuada tem 

um papel fundamental na prática profissional. 

A inclusão de pessoas com necessidades especiais 

faz parte do paradigma de uma sociedade democrática, 

comprometida com o respeito aos cidadãos e à cidadania. 

Esse paradigma, na escola, apresenta-se no projeto 

pedagógico que norteará sua ação, explicitará sua política 

educacional, seu compromisso com a formação dos alunos, 

assim como, com ações que favoreçam a inclusão social. 

É o projeto pedagógico que orienta as atividades 

escolares revelando a concepção da escola e as intenções da 

equipe de educadores. Com base no projeto pedagógico a 

escola organiza seu trabalho; garante apoio administrativo, 

técnico e científico às necessidades da Educação inclusiva; 

planeja suas ações; possibilita a existência de propostas 

curriculares diversificadas e abertas; flexibiliza seu 

funcionamento; atende à diversidade do alunado; 

estabelece redes de apoio, que proporcionam a ação de 

profissionais especializados, para favorecer o processo 

educacional. 

É na sala de aula que acontece a concretização do 

projeto pedagógico - elaborado nos diversos níveis do 

sistema educacional. Vários fatores podem influenciar a 

dinâmica da sala de aula e a eficácia do processo de ensino 

e aprendizagem. Planejamentos que contemplem regulações 

organizativas diversas, com possibilidades de adequações 

ou flexibilizações têm sido uma das alternativas mais 

discutidas como opção para o rompimento com estratégias 

e práticas limitadas e limitantes. 
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2.2 Flexibilizações na escola inclusiva 

 

Para estruturar as flexibilizações na escola inclusiva 

é preciso que se reflita sobre os possíveis ajustes relativos à 

organização didática. Qualquer adaptação não poderá 

constituir um plano paralelo, segregado ou excludente. As 

flexibilizações e adequações da prática pedagógica deverão 

estar a serviço de uma única premissa: diferenciar os meios 

para igualar os direitos, principalmente o direito à 

participação, ao convívio. 

 

O desafio, agora, é avançar para uma maior 

valorização da diversidade sem ignorar o 

comum entre os seres humanos. Destacar 

muito o que nos diferencia pode conduzir à 

intolerância, à exclusão ou a posturas 

fundamentalistas que limitem o 

desenvolvimento das pessoas e das 

sociedades, ou, que justifiquem, por 

exemplo, a elaboração de currículos 

paralelos para as diferentes culturas, ou 

para pessoas com necessidades 

educacionais especiais. (BLANCO, 2009). 

 

Segundo a Declaração de Salamanca (1994) para 

crianças com necessidades educacionais especiais uma rede 

contínua de apoio deveria ser providenciada, com variação 

desde a ajuda mínima na classe regular até programas 

adicionais de apoio à aprendizagem dentro da escola e 

expandindo, conforme necessário, à provisão de assistência 

dada por professores especializados e pessoas para apoio 

externo. 
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Além disso, para que o projeto inclusivo seja 

colocado em ação, há necessidade de uma atitude positiva e 

disponibilidade do professor para que ele possa criar uma 

atmosfera acolhedora na classe. A sala de aula afirma ou 

nega o sucesso ou a eficácia da inclusão escolar, mas isso 

não quer dizer que a responsabilidade seja só do professor. 

O professor não pode estar sozinho, deverá ter uma rede de 

apoio, na escola e fora dela, para viabilizar o processo 

inclusivo. 

 

2.3 Como formar redes de apoio à educação inclusiva 

 

Os sistemas de apoio começam na própria escola, na 

equipe e na gestão escolar. O aluno com necessidades 

especiais não é visto como responsabilidade unicamente do 

professor, mas de todos os participantes do processo 

educacional. A direção e a coordenação pedagógica devem 

organizar momentos para que os professores possam 

manifestar suas dúvidas e angústias. Ao legitimar as 

necessidades dos docentes, a equipe gestora pode organizar 

espaços para o acompanhamento dos alunos; compartilhar 

entre a equipe os relatos das condições de aprendizagens, 

das situações da sala de aula e discutir estratégias ou 

possibilidades para o enfrentamento dos desafios. Essas 

ações produzem assuntos para estudo e pesquisa que 

colaboram para a formação continuada dos educadores. 

Vale ressaltar que a Educação inclusiva, como 

prática em construção, está em fase de implementação. São 

muitos os desafios a serem enfrentados, mas as iniciativas e 

as alternativas realizadas pelos educadores são 
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fundamentais. As experiências, agora, centralizam os 

esforços para além da convivência, para as possibilidades 

de participação e de aprendizagem efetiva de todos os 

alunos. 

 

CONCLUSÃO 
 

A inclusão escolar é tema para várias discussões e 

reflexões, sendo que a maior dificuldade está na 

conscientização de que a inclusão é uma realidade e precisa 

ser reconhecida como direito do outro. A inclusão é um 

processo que se encontra em constante construção, as 

barreiras estão diminuindo, pois padrões tradicionais estão 

sendo rompidos.    

O ensino ideal destinado a todos é aquele que tem a 

ideia de unidade da diversidade, uma instituição social que 

tem por obrigação atender a todas as crianças sem exceção, 

ser aberta, democrática, e de qualidade, buscando amanhã 

uma sociedade com vida mais justa, mais saudável e mais 

igual, através da solidariedade entre todas as pessoas.    

O sistema escolar deve atender às diferenças sem 

discriminar, assegurando ao aluno especial a participação 

no processo ensino aprendizagem. A diversidade enriquece 

pelo simples motivo de se aprender com o diferente. 

Repensar o papel da escola e da sociedade para construir 

uma sociedade inclusiva é dever de todos. 

 Educação inclusiva implica em mudança, 

possibilitando maior equidade e abrindo novos horizontes, 

para que ocorra o desenvolvimento de uma sociedade 

inclusiva. A inclusão denuncia o distanciamento entre a 
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escola que temos e a escola ideal, revela-nos que ações 

precisam ser revistas.  

O desafio não é apenas colocar alunos com 

necessidades especiais dentro de uma mesma sala de aula e 

sim fazer com que essa educação inclusiva proporcione a 

esses alunos uma evolução no seu desenvolvimento 

educacional e pessoal, e os faça sentir inclusos numa 

sociedade que deveria ser igual para todos. 

Uma educação inclusiva deve ter como foco 

principal a inserção de todos, considerando as diferenças e 

valorizando a diversidade, transformando a escola e 

desconstruindo práticas exclusivas. 
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