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RESUMO 

 

A inclusão de pessoas com necessidades especiais é uma política educacional que contempla 

o atendimento escolar dessas pessoas no mesmo espaço que outras que não tenham essa 

denominação, para que elas tenham acesso ao conhecimento escolar. Esta pesquisa apresenta 

uma abordagem teórica sobre a importância de se utilizar o lúdico como uma alternativa na 

prática escolar para assim, orientar trabalho com alunos com necessidades educativas 

especiais das séries iniciais do ensino fundamental no ensino regular. Fundamentados em 

pesquisas bibliográficas buscamos o melhor entendimento sobre a história da educação 

especial e a inclusão dos alunos diagnosticados especiais no sistema de ensino regular. 

Ressalta o período atual, pois a inclusão é algo ainda polêmico e discutido por educadores e 

pela sociedade em geral, sendo assim existe a busca por mecanismos eficientes no processo de 

inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. Apresentamos algumas 

legislações que amparam a educação especial. Ao longo do mesmo, verificamos que a 

Educação inclusiva não é uma situação comum na escola e principalmente na sociedade, em 

se tratando da aceitação, mas, que pode ser adquirido de forma adequada e pedagógica através 

da escola e se refletir positivamente na sociedade e na família. No intuito de conhecer como 

as escolas de ensino regular utilizam o lúdico na prática cotidiana como recurso didático para 

trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais, foi realizado uma entrevista com 

diversos profissionais e alunos em uma escola municipal da rede regular de ensino do 

município de Alto Santo estado do Ceará, cujo há alguns alunos com necessidades educativas 

especiais, objetivando saber de que maneira os profissionais utilizam o lúdico em sua prática 

para o sucesso do aluno de inclusão. Obtém-se como resultado um panorama conceitual 

composto pela visão desses profissionais e também uma reflexão sobre as expectativas e 

opiniões dos educandos referente no que tange o trabalho educacional inserido em uma 

proposta lúdica. 
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ABSTRACT 

 

The inclusion of people with special needs is an educational policy that contemplates the 

school attendance of these people in the same space as others who do not have this name, so 

that they have access to school knowledge. This research presents a theoretical approach on 

the importance of using playfulness as an alternative in school practice, in order to guide work 

with students with special educational needs in the early grades of elementary school in 

regular education. Based on bibliographical research, we seek a better understanding of the 

history of special education and the inclusion of students diagnosed with special needs in the 

regular education system. It emphasizes the current period, as inclusion is still controversial 

and discussed by educators and society in general, so there is a search for efficient 

mechanisms in the process of inclusion of students with special educational needs. We present 

some legislation that supports special education. Throughout it, we found that inclusive 

education is not a common situation in school and especially in society, when it comes to 

acceptance, but that it can be acquired in an appropriate and pedagogical way through the 

school and reflect positively on society and on family. In order to know how regular 

education schools use playfulness in daily practice as a teaching resource to work with 

students with special educational needs, an interview was carried out with several 

professionals and students in a municipal school in the regular education network in the city 

of Alto Santo state of Ceará, where there are some students with special educational needs, 

aiming to know how professionals use playfulness in their practice for the success of the 

inclusion student. As a result, it is obtained a conceptual panorama composed by the vision of 

these professionals and also a reflection on the expectations and opinions of the students 

regarding the educational work inserted in a playful proposal. 

 

Keywords: School Inclusion – Special Education. Ludic. Didactics. 
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INTRODUÇÃO 

A escola é o lugar onde ocorre o processo de ensino e aprendizagem que o ser humano 

tem o direito e o acesso à educação de forma igualitária. Por isso, as escolas devem estar 

sempre de portas abertas e estruturadas para atender as demandas e as limitações de cada 

criança. Mas infelizmente não é o que vemos hoje, pois a maioria dos governantes do nosso 

país não estão preocupados em resolver e melhor se adapta essa situação importante. Pois a, a 

escola além de um direito do indivíduo e um meio de desenvolvimento é um meio de 

socialização que auxilia na caminhada e na construção com cidadão de bem. 

A vida da criança é um misto de experiências que, muitas das vezes são adquiridas por 

elas mesmo, quando se tem a oportunidade da interação com a inclusão dentro de sala de aula. 

Ao iniciar a vida do estudante, a criança já traz consigo uma bagagem de experiências e 

conhecimentos acumulados dentro de si. Portanto, há uma necessidade de uma educação 

permanente, dinâmica, inclusiva e desafiadora para os profissionais da educação.  

A Inclusão nas escolas públicas é de suma importância para o desenvolvimento da 

vida da criança, pois, é a partir daí que a criança começa se socializar com diversos seres 

humanos com diferentes limitações, e não as inferiorizando.  Por isso, é essencial na 

construção social do indivíduo a ter o contato desde cedo com as diversas condições que a 

vida nos oferece. 

Ao se pensarem inclusão é importante refletirmos acerca de incluir de fato. Já que se 

trata de um tema bastante polêmico do ponto vista da prática educacional. De acordo com 

Sassaki (2006), a integração propõe a inserção parcial do sujeito, enquanto a inclusão propõe 

a inserção total. Para isso, a escola como uma instituição de formação e práticas pedagógicas, 

precisasse romper suas limitações e ir em busca de adotar estratégias para proporcionar e 

assegurar os direitos de aprendizagem de todos os seus educandos. Contudo isso, depende 

especialmente das especificidades de cada pessoa, da experiência, da inovação com 

criatividade e observações do professor com sensibilidade e carinho, além disso, uma 

formação inicial e continuada dos profissionais para que o desenvolvimento desses seres 

encaminhe sempre para o melhor. 

O direito de todas as crianças à educação está proclamado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e foi reafirmado com veemência pela 

Declaração sobre Educação para Todos. Pensando desta maneira é que este 

documento começa a nortear Todas as pessoas com deficiência têm o direito 

de expressar os seus desejos em relação à sua educação. Os pais têm o 

direito inerente de ser consultados sobre a forma de educação que melhor se 

adapte às necessidades, circunstâncias e aspirações dos seus filhos. 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA p. 5 - 6). 
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 Assim, com base a declaração de Salamanca, a escola deve se articular e se 

orientar com seus projetos que envolvam a colaboração da comunidade que se desenvolva à 

longo prazo, no qual seja trabalhadas diferentes formas de ensino, conteúdos e avaliações do 

processo de ensino-aprendizagem, especialmente com aquele aluno que apresente alguma 

necessidade educacional especial, porém isso não significa facilitação e sim uma forma 

diferenciada, buscando valorizar os desenvolvimentos de aprendizagem obtido por este  

aluno. 

Com base nos estudos adquiridos atualmente, ainda há um grande desafio que são 

enfrentados nas escolas públicas, que infelizmente a maior parte dos profissionais da 

educação não tem uma formação acadêmica especializada e adequada para a atender e 

proporcionar um ambiente favorecedor para que aconteça essa interação dessas crianças. 

Ainda, sem falar no ambiente escolar que não tem estrutura favorável para recepcionar aas 

crianças com necessidades especiais.  

Portanto sabemos que o processo de transformação da escola pública é muito lento e 

os professores não terem uma formação acadêmica especifica, se torna muito difícil a 

educação dessas crianças, pois são várias as deficiências que nós podemos deparar. Para 

implementação dessa prática no contexto educacional necessitamos de um espaço escolar 

estruturado, criatividade e a disposição do professor de encontrar junto com o aluno as 

soluções possíveis para vencer as barreiras que impedem de estar incluído em todos os 

espaços e momentos escolar. 

Diante disso, o que deve ser observado é que o aluno com deficiência tem os mesmos 

direitos de todos os demais. Portanto a educação tem como finalidade favorecer a todos o 

acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, mediante juntos aos alunos a capacidade 

de utilizarem esse conhecimento, tanto para a produção de novos saberes, como para o 

exercício da cidadania, respeitando a diversidade cultura e suas características pessoais e ao 

mesmo tempo contribuir para transformar a realidade escolar e social das pessoas com 

deficiência, tornando efetivo o direito de todos a educação. 

 

A grande dificuldade que encontramos nas escolas especiais deve-se á 

limitação no horizonte social das crianças com necessidades especiais. 

Enquanto estas precisariam da convivência com crianças com condições 

cognitivas e sócio-afetivas diferenciadas das suas, vêem-se através das 

situações pedagógicas e sociais correspondentes, atreladas ao modelo 

limitado de interação. (BEYER, 2006, P.123) 
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A inclusão de crianças especiais no dia-a-dia escolar implica dificuldades aos 

professores, onde os mesmos buscam diversas formas de ensinar, visando tornar o prazer da 

inclusão como o grande benefício da aprendizagem. Porém essa tarefa não é fácil, porque as 

diferenças das crianças são bem diversificadas e não são todas as situações de ensino e de 

aprendizagem que possibilite um trabalho com a inclusão na escola. 

Espera-se que a cada dia essa situação se modifique para que o mercado de trabalho 

possa receber pessoas especiais sem preconceito, pois sabemos que todos são iguais e todo ser 

humano tem o direito de crescer na escola e na vida. 

A inclusão é vista muitas vezes como improdutiva, mas não impede que a criança 

aprenda e se desenvolva no meio social, portanto a escola é que tem que desenvolver as 

habilidades nesses indivíduos, tornando um cidadão capaz de se desenvolver na sociedade. 

 

Se por um lado a educação inclusiva exige que o professor do ensino regular 

adquira formação para fazer frente a população que possui características 

peculiares, por outro, exige que o professor de educação especial amplie suas 

perspectivas, tradicionalmente centradas nessas características. (BUENO, 

1999, p.162) 

 

 É importante ressaltar que a concepção dos alunos não começa apenas em ir 

para a escola, sentasse em uma cadeira e ficar observando o profissional da educação dar a 

sua aula, mas agir de outra forma buscando sempre ser um profissional de forma diferenciada. 

A escola também, deve disponibilizar recursos e tecnologia acessiva, a fim de promover 

condições de acessibilidade assegurando assim, a participação e possibilidades de condições 

de aprendizagens das crianças com deficiência e limitações em igualdade de oportunidades 

com as demais crianças. 

  Uma educação inclusiva deve ser fundamentalmente de caráter coletiva e 

considerando as especificidades de cada estudante. 

No entanto, a cada dia se constata uma crescente necessidade de se identificar e 

remover barreiras articulando novas respostas frente aos desafios que precisam ser vividos no 

dia-a-dia com otimismo e compromisso com um futuro mais justo para todos. 

O trabalho tem como objetivo expor os desafios e ao mesmo tempo as possibilidades 

que a escola tem na construção da Educação Inclusiva. Quanto aos objetivos específicos, estes 

se fundamentam em revelar a história da Educação Inclusiva, o papel do professor, da família 

e da sociedade, preparando o indivíduo para as possibilidades de ingressar no mercado de 

trabalho, e trabalhando a exclusão de maneira positiva. 
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Quando se discute a educação especial é necessário repensar as diferenças, na 

linguagem no desenvolvimento e aprendizagem, qualquer diferença que o aluno possui deve 

ser vista como uma possibilidade para a compreensão das diferenças humanas. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 9.394 promulgada em 20 de 

dezembro de 1996 determina que a educação escolar inicie na educação infantil e por isso é 

necessário garantir o acesso à escola das crianças especiais desde essa etapa de ensino, pois é 

na educação infantil que se desenvolvem alguns conceitos básicos necessários à elaboração do 

conhecimento e desenvolvimento do aluno. Nessa fase, o acesso às diferentes formas e 

estímulos na comunicação, nos aspectos físicos, emocionais a convivência com crianças e 

suas diferenças são aspectos muito favoráveis que contribuem nas relações interpessoais, 

assim, a criança já aprende o respeito e a valorização das pessoas. 

A história nos mostra que há alguns anos a educação especial era organizada de forma 

paralela ao ensino regular, entendia-se que essa seria a forma mais adequada para o 

atendimento dos alunos classificados como especiais. Essa forma de trabalho com as pessoas 

especiais, muitas vezes segregavam e resultavam em práticas que destacavam a deficiência e 

não as possibilidades de aprendizagem. 

Tendo como base estudo bibliográfico realizados, observamos que na história, que as 

pessoas especiais, são motivo de muitos debates e pesquisas dos estudiosos, pois antigamente 

eram tratadas de maneira diferente. Ressaltamos que as maneiras como essas pessoas foram 

tratadas foi se modificando de acordo com as transformações de cada época. Atualmente, 

existem legislações que garantem o acesso de pessoas deficientes à saúde, educação, e a 

oportunidade de trabalho. Muitos estudos estão sendo realizados acerca das tentativas de 

inclusão de todos os alunos deficientes no ensino regular. Discussões acerca da melhor 

maneira de incluir, onde essas pessoas aprenderiam melhor, qual o melhor local para estudo 

desses indivíduos. 

Portanto o presente trabalho mostrará em um primeiro momento a história de maneira 

geral da educação especial. Abordaremos algumas legislações que garantem o direito da 

oportunidade de inclusão de pessoas com deficiências, importância do interprete no processo 

escolar desses alunos, estudamos também acerca da inclusão de alunos considerados com 

necessidades especiais no ensino regular. 
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CAPÍTULO I – A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Mendes (2006) afirma que história da educação especial começou no século XVI, por 

médicos e pedagogos que, desafiaram os conceitos da época e acreditaram nas possibilidades 

dos indivíduos até então considerados incapazes de se educar. Baseado no aspecto 

pedagógico, numa sociedade em que a educação formal era direito de poucos, esses 

precursores desenvolveram seus trabalhos sendo eles próprios os professores de seus pupilos. 

Ribeiro, e Shimazaki (2010) afirmam que os primeiros atendimentos às pessoas 

deficientes no Brasil foram realizados pelas freiras de caridade que amparavam as crianças 

abandonadas evitando que elas passam em frio ou sentissem fome, recebendo-as na roda dos 

expostos. Apesar de a preocupação inicial ser somente das primeiras necessidades, pode-se 

afirmar que as primeiras ações da educação infantil e da educação especial foram efetivadas 

pelas freiras. As autoras baseadas em Januzzi (2004) afirmam que nessas instituições criadas 

no século XVIII onde eram deixadas as crianças órfãs (bastardas), enfim todas as crianças 

indesejadas se permitiam até a entrada de pessoas com anomalias que os pais não queriam 

criar. Essas crianças ali acolhidas tinham possibilidade de receber uma educação além dos 

alimentos. 

Ferreira e Gonçalves (2007) citando Mazzotta (1996) nos mostram que a história da 

educação especial e sua evolução foi marcada no Brasil por dois períodos, o primeiro é de 

1854 a 1956 onde ocorreram iniciativas oficiais e particulares. As autoras nos mostram que o 

atendimento educacional especial se iniciou no Brasil na década de 1850. Dom Pedro II 

fundou na cidade do Rio de Janeiro, através do decreto imperial nº 1428, o Imperial Instituto 

dos meninos cegos, que é considerada a primeira instituição educacional organizada para 

atender pessoas com necessidades especiais. Em 1890 Marechal Deodoro da Fonseca e 

Benjamin Constant assinaram o decreto nº 408 modificando o nome do instituto para Instituto 

Nacional dos Cegos aprovando seu regulamento. Em 1891 pelo Decreto nº 1320 o nome do 

instituto foi modificado novamente para Instituto Benjamin Constant. 

As autoras citadas acima nos mostram que em 26 de setembro de 1857 Dom Pedro II 

fundou também na cidade do Rio de Janeiro o Instituto dos Surdos-Mudos, que em 1957 com 

a Lei nº 3.198, passou a se chamar Instituto Nacional de Educação do Surdos (INES), o qual 

permanece o nome até os dias de hoje. Na metade do século XX já possuíam quarenta 

instituições de ensino regular, mantidas pelo poder público que prestavam algum tipo de 

atendimento escolar especial á deficientes. 
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Alda Moreira Estrázula (2011) fundadora da Apae de São Paulo, relata no histórico 

“Um pouco da história do Movimento das APAES” que no ano de 1954 no Rio de Janeiro 

surgiu com a chegada ao Brasil de Beatrice Bemis, vinda dos Estados Unidos a primeira 

APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Beatrice era membro do corpo 

diplomático norte-americano e tinha uma filha com Síndrome de Down. Motivados por ela 

pais, amigos, pessoas com deficiência, voluntários, profissionais e instituições públicas e 

privadas começaram uma luta em busca da defesa dos direitos de cidadania e inclusão social 

das pessoas com deficiência. É uma organização social com o objetivo de promover a atenção 

integral à pessoa com deficiência, atualmente a associação está presente em dois mil 

municípios em todo o Brasil. Em 1964, foi instalada a primeira unidade assistencial da APAE, 

o Centro Ocupacional Helena Antipoff, o objetivo deste Centro era proporcionar habilitação 

profissional aos deficientes mentais. 

O segundo período citado por Ferreira e Gonçalves (2007) baseando-se em Mazzotta 

(1996) foi o de 1957 a 1993 onde ocorreram iniciativas oficiais de âmbito nacional. 

 

A educação especial no Brasil, a partir de 1960, tem experimentado 

crescimento significativo, com características marcantes, o que constituem 

fatores decisivos para a disseminação de uma concepção de deficiência. A 

ampliação não só significou o incremento do atendimento aos quadros 

patológicos incorporados pela educação especial, mas passou a englobar 

sujeitos cujas dificuldades são decorrentes de processos sociais e de 

escolarização inadequados. (FERREIRA; GONÇALVES, 2007, p. 5) 

 

No final da década de 1970 alunos com deficiências começaram a ser integrados em 

classes de ensino regular. Até mesmo alunos que nunca haviam recebido atendimento no 

passado começaram a receber atendimento educacional nas escolas regulares. Nos anos 80, 

esse movimento aumenta, pois, a classe regular é considerada como o melhor ambiente 

pedagógico para o aluno portador de necessidades especiais se desenvolver.  

Mendes (2006) Baseada em Jannuzzi (2004) afirma que no Brasil, iniciativas isoladas 

de educação de indivíduos com necessidades educacionais especiais podem ser constatadas já 

no século XIX, e, acompanhando a tendência da época, em instituições residenciais e 

hospitais, portanto, fora do sistema de educação geral que aos poucos se iria constituindo no 

país.  

Durante a década de 1950, a escassez de serviços e o descaso do poder público deram 

origem a movimentos comunitários que culminaram com a implantação de redes de escolas 

especiais privadas filantrópicas para aqueles que sempre estiveram excluídos das escolas 

comuns.  
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Mendes (2010), baseada em (Jannuzzi, 1992; Mazzotta, 2005) nos mostra que é criado 

na Bahia o hospital Juliano Moreira, que deu início a assistência médica aos indivíduos 

deficientes. Em 1887, é criada no Rio de Janeiro a “Escola México”, para o atendimento de 

pessoas com deficiências físicas e intelectuais. Com o passar do tempo, as instituições 

escolares para os deficientes foram sendo organizadas e se adequando as necessidades que 

foram surgindo, porém é importante perceber que no início essas instituições tinham caráter 

assistencialista e não educacional. A autora afirma que a política educacional brasileira do 

início da década de 1990 foi marcada pelo discurso prometedor vindos dos direitos sociais 

conquistados na Constituição Federal de 1988, da ênfase na universalização do acesso à 

escola. 

Bueno (1993) afirma que a Educação Especial tem na sociedade moderna, duplo papel 

de complementaridade da educação regular. Isto é, dentro de seu campo de ação, atende, à 

democratização do ensino, à medida que responde às necessidades de parcela da população 

que não consegue usufruir dos processos regulares de ensino, e responde ao processo de 

segregação da criança deficiente, autenticando a ação seletiva da escola regular. Para o autor o 

acesso à escolarização dos deficientes foi sendo conquistado ao mesmo tempo em que se 

conquistava este mesmo acesso para as crianças em geral. 

 

A história nos mostra que a Educação Especial não nasceu para dar 

oportunidade a crianças que, por anormalidades específicas, apresentavam 

dificuldades na escola regular. A Educação Especial nasceu voltada para a 

oferta de escolarização a crianças cujas anormalidades foram 

aprioristicamente determinadas como prejudiciais ou impeditivas para sua 

inserção em processos regulares de ensino. (BUENO,1993; p. 27). 

 

Ferreira e Gonçalves (2007) baseadas em Mazzotta (1996) afirmam que a Educação 

Especial inserida no processo de inclusão se caracteriza como modalidade de ensino 

apresentando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais organizados para dar 

apoio e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, para garantir a 

educação formal dos educandos que apresentem necessidades educacionais especiais.  

Para Prieto (2005) desde meados da década de 1890, a escolarização de pessoas com 

necessidades educacionais especiais em classes comuns está na legislação brasileira sobre 

educação, nos debates e nas publicações acadêmicas. No plano ético e político, a defesa de 

sua igualdade de direitos, com destaque para o direito à educação. Atualmente, existem duas 

propostas para a educação especial: uma, em que os conhecimentos acumulados sobre 

educação especial, teóricos e práticos, precisam estar a serviço das escolas, e disponíveis a 
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todos os professores e alunos, que a qualquer momento podem requerê-los; outra, em que 

deve se configurar um conjunto de recursos e serviços educacionais especializados, dirigidos 

apenas as pessoas que apresentem solicitações que o ensino comum não tem conseguido 

contemplar, podendo ser ofertada no âmbito do ensino regular ou em salas de recursos 

multifuncionais. 

A educação especial em nosso país vem se estruturando apoiada em decretos leis e 

pareceres. A seguir citaremos algumas legislações que amparam a educação especial e a 

inclusão.  

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/61, como nos 

mostra Ribeiro e Shimazaki (2010), tem a educação dos deficientes reconhecida em seus 

artigos 88 e 89, que defendem o direito dessas pessoas à educação e considera importante 

integrá-las no sistema geral da educação. Já na segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional Lei 5.692/71, em seu Artigo 9º, garante o tratamento diferenciado a essas pessoas 

que possuem deficiência física ou mental, que possuírem algum atraso significativo em 

relação a idade regular.  

Para Ferreira (1998) nas leis citadas acima, não era dada muita importância para a 

modalidade educacional especial. Em 1961 era destacado o descompromisso do ensino 

público, já em 1971 a leis somente indicava um tratamento especial regulamentado pelo 

conselho de educação. O registro legal não assegura direitos numa realidade em que a 

educação especial tem reduzida expressão política no contexto da educação geral.  

A Constituição Brasileira aprovada em 1988 atualmente em vigor no seu artigo 208, 

Inciso III, garante preferencialmente nas redes regulares de ensino que o atendimento à pessoa 

com deficiência seja especializado. Essa recomendação também existe no Estatuto da Criança 

e do Adolescente. (BRASIL, 1988). 

Para Prieto (2003) os avanços alcançados quanto aos índices de matrículas iniciais no 

ensino fundamental pesam muito. As ações organizadas não deram conta de cumprir com os 

compromissos firmados nessa constituição federal quais sejam: acabar com o analfabetismo, 

universalizar o atendimento escolar, melhorar a qualidade de ensino entre outras.  

A luta da sociedade brasileira pela universalização do acesso à escola remonta a 

décadas, e a persistência de pautar essa reivindicação como prioridade garantiu, inclusive, que 

o último texto constitucional reafirmasse a educação como um direito de todos, definindo a 

quem cabe a responsabilidade por sua promoção e incentivo, e estabelecesse seus fins. 

(PRIETO; 2004, p. 1) 
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O Ministério da Educação por meio da lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9.394/96, sancionada em 20/12/1996, defende que a educação é um dever da família e do 

Estado, e tem como objetivo, preparar o aluno para o mercado de trabalho. O Estado tem 

como dever disponibilizar ensino fundamental gratuitamente para todas as pessoas, inclusive 

as que não tiveram acesso na idade adequada. Também deverá disponibilizar atendimento 

especializado aos educandos que possuem necessidades especiais, e acesso gratuito as creches 

e pré-escolas. Deverá ofertar ensino regular para jovens e adultos, adequado às necessidades e 

disponibilidade. (BRASIL, 1996). 

Do artigo 58 ao 60, ainda da lei 9.394/96 asseguram que os alunos portadores de 

deficiências deverão ser atendidos na rede de ensino regular, para que assim ocorra a inclusão, 

e para que haja a adaptação da escola e do currículo, para ocorrer assim a integração dessas 

pessoas à vida em sociedade. A oferta em educação especial deverá ocorrer desde a educação 

infantil. Os currículos, técnicas, métodos educativos deverão ser específicos para atender às 

suas necessidades. Serão necessários professores, com especialização adequada para 

atendimentos especializados, e professores do ensino regular que estejam capacitados para a 

integração dos alunos „especiais com a classe comum. O atendimento especializado deverá 

ser realizado em classes, escolas ou serviços especializados sempre que não for possível a 

integração do aluno com a classe comum, devido alguma condição específica do aluno. 

(BRASIL, 1996). 

Ferreira (1998) em sua análise afirma que fato de a LDB reservar um capítulo 

exclusivo para a educação especial parece relevante para uma área tão pouco contemplada, no 

conjunto das políticas públicas brasileiras. O relativo destaque recebido reafirma o direito à 

educação, pública e gratuita, das pessoas com deficiência. O capítulo V ("Da Educação 

Especial") é caracterizado, em três artigos, a natureza do atendimento especializado. É 

configurada uma perspectiva positiva de uma educação especial ligada à educação escolar e 

ao ensino público. 

A Lei nº 7.853/89 regulamentada pelo Decreto 3.298/99 do Ministério da educação 

afirma que as escolas públicas e privadas deverão oferecer aos alunos com necessidades 

educacionais especiais um programa de apoio aos que estiverem inseridos no sistema de 

ensino regular. Essa mesma Lei defende o direito do aluno especial e estabelece como crime 

se qualquer estabelecimento de ensino se recusar a atender, suspender ou cancelar sem uma 

justa causa a inscrição desse aluno, por motivos vindos de sua deficiência. 

O Ministério da Educação por meio da resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro 

de 2001, institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, garante 
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que o atendimento escolar desses alunos se inicie na educação infantil, garantindo-lhe os 

serviços de educação especial sempre que comprovado após uma avaliação a necessidade de 

atendimento educacional especializado. Os sistemas de ensino devem matricular todos os 

alunos, e é de responsabilidade das escolas se organizarem para o atendimento dos educandos 

com necessidades especiais, garantindo assim uma educação de qualidade para todos. 

(BRASIL, 2001) 

A Lei nº 10.436/2002 e o Decreto 5.626/2005 também segundo o ministério da 

educação falam sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) regulamentam sobre o 

reconhecimento da LIBRAS como meio de comunicação das pessoas surdas. Também 

recomenda o ensino dessa língua inserido como disciplina curricular nos cursos de formação 

de professores e nos cursos de fonoaudiologia. (BRASIL, 2005) 

O Decreto 6571/08 de 17 de setembro de 2008, onde o ministério da educação afirma 

que a união prestará apoio financeiro e técnico aos sistemas públicos de ensino, tendo como 

finalidade ampliar o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiências, que 

estão matriculados na rede de ensino regular público. Esse atendimento educacional 

especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, ter o envolvimento e a 

participação da família, é importante ser realizado junto com as demais políticas públicas. 

Tem como objetivo promover condições de acesso e aprendizagem no ensino regular, aos 

alunos com deficiências e promover o desenvolvimento de recursos pedagógicos para ajudar 

no processo de aprendizagem. (BRASIL, 2008). 

Ainda no decreto 6571 o Ministério da Educação garante que prestará apoio técnico e 

financeiro as ações voltadas ao atendimento educacional especializado, como por exemplo; 

implantará salas de recursos multifuncionais, com equipamentos e materiais pedagógicos para 

a oferta do atendimento educacional especializado; promoverá uma formação aos professores 

para atendimento especializado. Também garante formação de educadores e demais 

profissionais da escola para a educação inclusiva; adequação dos prédios escolares para tornar 

fácil o acesso; elaboração e distribuição de recursos educacionais incluindo livros em Braile, 

áudio e LIBRAS, entre outros recursos e ajudas técnicas que possibilitem o acesso ao 

currículo. 

Na resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 o Ministério da Educação, Conselho 

Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica instituíram Diretrizes Operacionais para 

o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial.  
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Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência nas classes comuns 

do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado, ofertados nas salas de 

recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede 

pública ou de instituições filantrópicas sem fins lucrativos. A educação especial ocorre em 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o atendimento especializado como 

parte do processo educacional. (BRASIL, 2009). 

O que se pode observar com base em algumas legislações anteriormente apresentadas 

é que após a Constituição Federal de 1988 praticamente todas as leis, pareceres e decretos, 

garantem o atendimento educacional especializado a deficientes preferencialmente nas redes 

regulares de ensino.  

Preservando sempre a continuidade dos serviços educacionais especiais juntamente 

com o ensino comum, ou se necessário atendimento especial realizado paralelamente. 

 

Sua oferta, tanto em quantidade como em qualidade, é insuficiente para 

atender aos seus direitos de acesso e permanência no ensino. O que deve 

reger o planejamento de políticas públicas de educação “é o compromisso de 

viabilização de uma educação de qualidade, como direito da população, que 

impõe aos sistemas escolares a organização de uma diversidade de recursos 

educacionais.” (SOUSA E PRIETO, 2002 p. 124, apud PRIETO; 2003.). 

1.1. A ESCOLA COMUM INCLUSIVA  

Houveram várias alterações na educação especial, principalmente na busca de 

educação de qualidade para todos os indivíduos, sendo assim, a política educacional na 

perspectiva de melhorias na inclusão das pessoas com deficiências nas escolas comuns cria 

possibilidades de quebra no paradigma da educação brasileira com leis, decretos e discussões 

voltadas para a democratização do âmbito escolar. 

Sanchez, ao abordar o tema da educação inclusiva afirma que: "Esta visa apoiar as 

qualidades e necessidades de cada um e de todos os alunos da escola. Enfatizando a 

necessidade de se „pensar na heterogeneidade do alunado como uma questão normal do 

grupo/classe e pôr em macha um delineamento educativo que permita aos docentes utilizar os 

diferentes níveis instrumentais e atitudinais como recursos intrapessoais e interpessoais que 

beneficiem todos os alunos." (SANCHEZ, 2005, p.12). 

A compreensão da educação especial com está perspectiva relaciona-se com o 

processo de escolarização de práticas das escolas comuns que passaram a mudar a lógica e 

suas organizações no processo educativo do aluno deficiente. 
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A Educação Especial passa por diversos níveis, etapas e várias modalidades de ensino 

que oferece recursos, serviços e estratégias de acessibilidade ao ambiente escolar. Nesse 

contexto a escola comum deixa de ser um único sistema de ensino passando a ser paralelo 

com níveis e etapas próprias. 

Segundo a UNESCO (1994), a origem do conceito de Escola Inclusiva deu-se em 

decorrência de uma concepção comum que condiz com a responsabilidade de uma pedagogia 

centrada na criança, capaz de educar a todas, inclusive aquelas com desvantagens severas. As 

crianças devem aprender juntas. Tal consenso concebe as diferenças como condição humana 

ao passo que tenta adequar a aprendizagem às necessidades da criança em respeito à sua 

dignidade. 

Com esse novo conceito de Escola Inclusiva, as políticas educacionais esperam novas 

práticas de ensino com o propósito de atender suas especificidades, garantindo assim o direito 

a educação para todos. Para entender um esse novo conceito de diferença e multiplicidade 

Silva diz que: "A diferença (vem) do múltiplo e não do diverso. Tal como ocorre na 

aritmética, os múltiplos é sempre é um processo, uma operação, uma ação. A diversidade é 

estática, é um estado, é estéril. A multiplicidade é ativa, é fluxo, é produtiva. A multiplicidade 

é uma máquina de produzir diferenças, diferenças essas que são irredutíveis à identidade. A 

diversidade limita-se ao existente. A multiplicidade estende e multiplica, porífera, dissemina. 

A diversidade é um dado da natureza ou da cultura. A multiplicidade é um movimento. A 

diversidade reafirma o idêntico. A multiplicidade estimula a diferença que se recusa a se 

fundir com o idêntico" (SILVA, 2000, p.100-101). 

A diversidade escolar gera a criação de grupos idênticos que acabam sendo formadas 

por alunos com as mesmas especificidades, mesmas características, ressaltando que ao nos 

direcionarmos a escola comum inclusiva como modelo aberto a diversidade, admitimos 

extinguir com a inclusão escolar, eliminando possibilidades dos grupos de alunos com 

características semelhantes agrupar-se única e exclusivamente entre si, valorizando a 

diferença e enfatizando que as diversidades podem ser um modelo inclusivo significante. 

Mantoan (1997) fala que: a metáfora inclusão é a do caleidoscópio, ou seja, precisa de 

todos os pedaços para formar as figuras. Portanto assim é a criança que precisa de um 

ambiente variado, de ajuda de todos para que se desenvolva e consiga atuar dentro de uma 

sociedade sem limitações. 

O enfoque da escola inclusiva é conceber um espaço no qual os alunos a partir da 

interação com o professor construam o conhecimento de acordo com suas capacidades, 
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expressando suas ideias livremente e participando ativamente das tarefas de ensino, se 

desenvolvendo como cidadãos, nas suas especificidades, nas suas diferenças. 

A escola comum pode ser considerada inclusiva quando reconhece e respeita as 

diferenças dos alunos mediante seu processo educativo, buscando a participação e o avanço 

de todos adotando novas práticas pedagógicas. É sabido que as práticas pedagógicas vão além 

das escolas e das salas de aula. Porém para termos uma escola comum inclusiva, saber os 

direitos e reivindicá-los torna-se a ferramenta crucial para tal mudança educacional. 

Para que essa escola seja concretizada, é imprescindível a redefinição e a aplicação de 

novas alternativas e práticas pedagógicas compatíveis com a inclusão. [...] os sistemas de 

ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação da escola; 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares equivalentes. LDB Lei 

nº 9394/96 artigos 14. 

Para atender a todos da melhor forma, as escolas atuais devem rever seus projetos 

políticos pedagógicos a partir de uma gestão democrática, com intuito de requerer uma 

política coletiva visando a melhoria na educação, já que tais mudanças não ocorrem por acaso 

nem por decretos e pensando nisso, a escola deve reformular seus espaços e rotinas 

aperfeiçoando suas atividades extracurriculares para o bom aproveitamento de todos. 

Entende-se por Educação Especial, para os efeitos da lei 9.394/96 a modalidade de 

Educação Escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com 

Necessidades Educativas Especiais. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 a LDB: 

"1º- Haverá, quando necessários serviços de apoio especializado na escola regular para 

atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 2º- O atendimento educacional 

será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que em função das condições 

especificas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular 

3º- A oferta de educação especial, dever constitucional do estado, tem como início na faixa 

etária de zero a seis anos, durante a educação infantil." (Cap. V, art.58). 

Portanto não basta apenas inserir um aluno com deficiência é preciso que haja 

diversidade nos sistemas escolares e mudança na busca desse atendimento para que realmente 

seja atingido o objetivo proposto na LDB. 

Criar caminhos abrangentes para os alunos de maneira geral nos permite repensar a 

maneira de como devemos nos preparar para as mudanças pedagógicas. Salas multifuncionais, 
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cursos preparatórios de capacitação docente, projetos sociais dentre outros, pode ser a chave 

para ressignificar a educação respeitando as diferenças e promovendo o ensino igualitário. 

1.2. A ESCOLA INCLUSIVA E SUAS CARACTERISTÍCAS 

O conceito de escola inclusiva, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Especial (MEC-SEESP, 1988), implica em uma nova postura de escola regular 

que deve propor no Projeto Político-Pedagógico, no currículo, na metodologia, na avaliação e 

nas estratégias de ensino, ações que favoreçam a inclusão social e práticas educativas 

diferenciadas que atendam a todos os alunos. Pois, numa escola inclusiva a diversidade é 

valorizada em detrimento da homogeneidade. 

Porém, para oferecer uma educação de qualidade para todos os educandos, inclusive 

para os que apresentam necessidades educacionais especiais, a escola precisa capacitar seu 

professor prepara-se, organiza-se, enfim adaptar-se “inclusão não significa, simplesmente, 

matricular os educadores com necessidades, especiais na classe comum, ignorando suas 

necessidades especificas, mas significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à sua 

ação pedagógica”. (MEC-SEESP, 1998). 

Conforme mostra Ferreira e Giat (2003), o movimento em prol da Educação Inclusiva, 

trouxe em sua gênese um discursão sobre a finalidade da Educação Especial, mormente no 

seu excesso de especialização. 

Giat (1995) argumenta que neste contexto é que se descortina o novo campo de 

atuação da Educação Especial. Não visando importar métodos e técnicas especializados para a 

classe regular, mas sim, tornando-se um sistema de suporte permanente e efetivo para os 

alunos especiais incluídos, bem como para seus professores. Como mencionado, a Educação 

Especial não é mais concebida como um sistema educacional paralelo ou segregado, mas 

como um conjunto de recursos que a escola regular deverá dispor para atender a diversidade 

de seus alunos. 

No entanto, em que pese o crescente reconhecimento da Educação inclusiva como 

forma prioritária de atendimento e alunos com necessidades educativas especiais, na prática 

este modelo ainda não se configura em nosso. Embora nos últimos anos tenham sido 

desenvolvidas experiências promissoras, e grande maioria das redes de ensino carece das 

condições institucionais necessárias para sua valorização. 

Não basta simplesmente pegar um aluno com algum tipo de deficiência e colocar em 

uma classe normal: e ai está feita a inclusão! É necessário que a escola inclusiva faça 
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adaptações de grande porte (de responsabilidade exclusivas dos órgãos federais, estaduais e 

municipais) e de pequeno porte, cabendo aos professores especializarem para saber como 

transmitir ensinamentos para esses alunos especiais. Assim, as principais características das 

Escolas Inclusivas precisam ser: 

1 – Um direcionamento para a munidade: na escola inclusiva o processo educativo é 

entendido como um processo social, em que todas as crianças com de necessidades especiais e 

de distúrbios de aprendizagem têm direito à escolarização a mais próxima possível do normal. 

O alvo a ser alcançado é a inclusão da criança com deficiência na comunidade; 

2 – Vanguarda: uma escola inclusiva é uma escola líder em relação às demais. Ela se 

apresenta como a vanguarda de processo educacional. Seu objetivo maior é fazer com que a 

escola atue por meio de todos seus escalões para possibilitar a integração das crianças que 

dela fazer parte; 

3 – Altos padrões: há em relação às escolas inclusivas altas expectativas do 

desempenho por parte de todas as crianças envolvidas. O objetivo é fazer com que as crianças 

atinjam seu potencial máximo. O processo deverá ser dosado de acordo com as necessidades 

de cada criança; 

4 – Colaboração e cooperação: há um privilegiamento das relações sociais entre os 

participantes da escola, tendo em vista a criação de uma rede de auto-ajuda; 

5 – Mudança de papéis e responsabilidades: a escola inclusiva muda os papéis 

tradicionais dos professores e da equipe técnica da escola. Os professores se tornam mais 

próximos dos alunos quando percebem suas maiores dificuldades. O suporte ao professor de 

classe comum é essencial para o bom andamento do processo de ensino-aprendizagem; 

6 – Estabelecimento de uma infraestrutura de serviços: gradativamente a escola 

inclusiva irá criando uma rede de suporte para separação das suas maiores dificuldades. A 

escola inclusiva é uma escola integrada à sua comunidade; 

7 – Parceria com os pais: os pais são parceiros essenciais no processo de inclusão de 

criança na escola; 

8 – Ambientes educacionais flexíveis: os ambientes educacionais têm de visar ao 

processo de ensino-aprendizagem do aluno; 

9 – Estratégias baseadas em pesquisas: as modificações na escola deverão ser 

introduzidas a partir das discussões com a equipe técnica, os alunos, pais e professores; 

10 – Estabelecimento de novas formas de avaliação: os critérios antigos deverão ser 

mudados para atender às necessidades dos alunos portadores de deficiência; 
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11 – Acesso: o acesso físico à escola deverá ser facilitado aos indivíduos portadores de 

deficiência; 

12 – Continuidade no desenvolvimento profissional da equipe técnica: os participantes 

da escola inclusiva deverão procurar dar continuidade aos seus estudos, aprofundando-os. 

1.3. A ESCOLA CONTEMPORÂNEA E SEUS DESAFIOS 

Não se pode negar que a escola é uma instituição que ainda é referência central na vida 

das pessoas, mesmo nestes tempos de modernidade.  

Aqui no Brasil, a educação escolar vem sendo exigência crescente da população, seja 

para ter um lugar “protegido” para seus filhos (contra as drogas e outras ameaças), seja para 

permitir que consigam “uma vida melhor” (com maior possibilidade de emprego e de ganhos 

diversos, inclusive respeito social), ou, ainda, como lugar de trocas sociais para si mesmo 

(ALVES, 2003, p. 100) 

No Brasil, a escola pública se encontra em precárias condições tanto estruturais quanto 

funcionais contribuindo em grande parte para o fracasso escolar. Esse aspecto torna-se um 

desafio para educadores que, da mesma forma, sentem-se oprimidos pelo sistema existente, e 

isso acaba refletindo nos alunos. Segundo Fernández (1990) o fracasso escolar apresenta duas 

ordens de causa. A primeira, externa à estrutura individual e familiar denominada “problema 

da aprendizagem reativo”, e a causa interna à estrutura familiar e individual do sujeito 

designada de “sintoma e ou inibição cognitiva”. A primeira causa, entre outros fatores, estaria 

no manejo inadequado do professor e na desestruturação da escola. 

De acordo com Bossa, “A escola que surge com o objetivo de promover melhoria nas 

condições de vida da sociedade moderna acaba por produzir na contemporaneidade a 

marginalização e o insucesso de milhares de jovens.” (BOSSA, 2002, p. 18) A citação da 

autora constata sobre os desafios nos espaços das escolas públicas e privadas, quanto à 

produção, construção e circulação do conhecimento, cabendo aos educadores a atualização do 

fazer pedagógico. 

O movimento de inclusão escolar, neste meio em crise, é uma tarefa árdua e muito 

complexa. Trabalhar com a diversidade em sala de aula demanda investimentono preparo do 

professor, mas exige também recursos físicos e estruturais adequados para atender essa 

demanda. É um processo que não é específico somente para os alunos com deficiência, mas 

sim para todos, atingindo a sociedade como um todo. 



25 

 

Segundo o relatório da UNESCO, referido por Bossa apud Travi (2007), para que a 

escola esteja preparada para as demandas do século XXI é necessário estar apoiada sobre 

quatro aprendizagens fundamentais: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a 

conviver; aprender a ser.  

Conforme o relatório, os quatro pilares da educação seriam a base para o 

desenvolvimento das potencialidades e capacidades dos sujeitos na aprendizagem. Para isso é 

preciso repensar a escola, pois, como salienta Bossa: “[...] o nível de maturação de um 

indivíduo para a aprendizagem depende do inter-jogo entre fatores intelectuais e afetivos, o 

equipamento biológico que traz ao nascer e as condições de comunicabilidade com o meio 

significativo.” (BOSSA, 2002, p. 24) 

Portanto, em comum acordo com Travi (2007), o meio escolar deve ser agradável, 

afetuoso e significativo para que a aprendizagem seja do interesse do aluno, dando-lhe prazer 

no ato de aprender. A boa aprendizagem depende de vários aspectos, não dependendo 

somente da inteligência do aluno e sim da capacidade dele de lidar com o meio externo tendo 

um bom contato com a realidade. É necessária uma boa capacidade para lidar principalmente 

com o interno, articulando a inteligência com os recursos cognitivos e afetivos capazes de 

construir seu conhecimento num ambiente adequado. Esses são alguns dos fatores que 

contribuem para a aprendizagem, não esquecendo que existem outras situações e conflitos que 

impedem a construção do conhecimento. 

Quando se discute o fracasso escolar, a inclusão é colocada em pauta e a ação 

psicopedagógica como meio utilizado para esse processo. A escola inclusiva tenta 

ressignificar as práticas pedagógicas através de propostas psicopedagógica, num outro 

paradigma, com nova organização da escola através de programas consistentes que garantem 

a permanência dos alunos diferentes. 

Segundo Travi (2007):  

 
A Psicopedagogia emerge na escola com o objetivo de compreender a 

subjetividade dos sujeitos aprendentes e sujeitos ensinantes dentro da cultura 

da qual estão inseridos. Procura compreender o sujeito nas dimensões do 

corpo, organismo, desejo e inteligência, visto que, para que haja 

aprendizagem,é necessário que essas dimensões estejam em equilíbrio. 

Dessa forma, a Psicopedagogia se encarrega da aprendizagem humana 

envolvendo ensinantes e aprendentes, oferecendo possibilidades para a 

educação. 

 

Travi (2007) faz, ainda, alguns questionamentos sobre como o fracasso se impõe nas 

escolas brasileiras, obrigando a comunidade escolar a se reorganizar e buscar respostas para 
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vários questionamentos tais como: Onde está o problema da não aprendizagem de alguns 

alunos? O que fazemos com o aluno deficiente que não aprende como os outros? A escola é 

culpada do não aprender do aluno? Qual é a responsabilidade dos professores pelo fracasso 

escolar? A culpa está na família? Enfim, são muitos os questionamentos fazendo parte do 

universo educacional, a Psicopedagogia se constitui no espaço de buscas dessas respostas, 

posicionando-se num lugar de relevância na instituição escolar.  

Possibilita a articulação entre os alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou com 

necessidades educacionais especiais com os professores, e esses alunos com seus familiares e 

escola. É uma área que estuda as modalidades de aprendizagem, cuidando da prevenção e do 

enfrentamento de conflitos envolvendo todo o processo de aprendizagem. 

A autora define o processo de inclusão como um movimento que precisa ser visto e 

avaliado com suas devidas interpretações, provocando na escola contemporânea uma 

modernização que requer novas práticas educacionais e competências profissionais. É um 

enfoque que exige das instituições escolares preparação adequada e uma formação continuada 

de seus professores, impulsionando o desenvolvimento pedagógico, organizacional e um 

currículo flexível. Esse currículo necessita apresentar condições de adaptação para atender a 

demanda crescente no âmbito escolar de alunos com necessidades educacionais especiais. 

O movimento da Inclusão Escolar é intrínseco na caminhada psicopedagógica, sendo 

dois campos de estudos eminentemente fecundos para novas descobertas, cujos 

conhecimentos se apresentam em construção. A Psicopedagogia delimita os caminhos da 

inclusão, permeando as questões das dificuldades de aprendizagem e da deficiência. Nos 

casos de Inclusão Escolar, se não houver intervenções adequadas, o resultado será o fracasso. 

Essas intervenções podem ser feitas de forma adequada na perspectiva da Psicopedagogia. 

(TRAVI 2007).  

1.4. A EDUCAÇÃO INCLUSICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

O conceito de educação inclusiva apareceu no Brasil tendo em vista à constituição de 

“uma escola para todos” e de uma proposta pedagógica que atenda às crianças com 

necessidades educacionais especificas abrangidas nas instituições de ensino regular. 

Conforme Carvalho (2004, p.18), 

 
ao longo da história da educação brasileira, a inclusão nas escolas regulares 

de alunos com necessidades específicas, decorrentes de uma deficiência ou 

transtorno global de desenvolvimento, é um fenômeno historicamente 
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recente. A escola especial era o único espaço que essas crianças tinham para 

aprender e se desenvolver e, com as transformações sociais decorrentes da 

luta pelos direitos da pessoa com uma deficiência, essa realidade foi se 

transformando. Com o passar do tempo, a sociedade vem reconhecendo, 

cada vez mais, os benefícios alcançados e conquistados com a escola que 

visa uma educação para todos. 

 

Para efetivar a inclusão no contexto educacional compreende-se que, é preciso um 

trabalho de ressignificação das práticas pedagógicas para que, de fato, fique claro que existem 

múltiplos ganhos na inclusão: os benefícios passam a ser para todas as crianças, assim como, 

para todos os professores envolvidos neste contexto. 

Quando discorremos em múltiplo ganho na educação, atingimos na complexidade do 

assunto, pois é importante lembrar que convivemos em uma sociedade onde a segregação dos 

diferentes era uma realidade social: eles eram escondidos até pelas famílias e, usualmente, não 

iam escolas. Para combater essa longa história de exclusão, nas últimas décadas, nossa 

legislação vem se tornando cada vez mais clara ao ponderar sobre os direitos das crianças com 

necessidades educacionais especificas.  

Mendes (2002) confia que, para a prática do processo de inclusão, é necessário 

entender que as alterações no sistema educacional dependem de vários fatores, que envolvem 

os organismos político, social, econômico e cultural em que a escola está inserida, assim 

como, é necessário compreender as percepções e as propostas pedagógicas que pretendem 

atender às necessidades dos educandos.  

Para se observar a personalidade e especificidade de cada criança é indispensável 

preparação e estudo. O rompimento dos preconceitos e padrões deve ser vivida, tanto por 

parte dos profissionais como por parte das famílias. Para isso, a formação inicial e continuada 

dos educadores é uma questão central do processo educativo que exige ações exclusivas das 

escolas, dos órgãos gestores e do governo.   

A inclusão faz com que os olhares sejam regressados para todos que participam da 

educação da criança: família, direção escolar e professores. Entretanto, para que tal fato se 

torne realidade é preciso uma ruptura no sistema social e educacional, uma dissolução da 

normalização (RIBEIRO et.al., 2003).  

Por normalização, compreende-se uma escola sem desigualdade, onde simplesmente 

as crianças ditas ´normais´ se encaixam. Nessa escola não há espaço para disparidades e o 

foco é a transmissão de conhecimentos. É um padrão antigo, culturalmente vigorante por 

muitos anos, assim sendo difícil de ser superado.  
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Os estudos despontam que o processo da inclusão vem sofrendo mudanças ao longo 

das últimas décadas. Antes ao movimento de inclusão, algumas crianças com necessidades 

específicas, quando conseguiam ser inseridas no ambiente da escola, muitas vezes se viam 

excluídas tanto dos processos educacionais quanto sociais, uma vez que não havia propostas e 

espaços adequados para elas.  

Neste contexto, o objetivo era que a criança se adequasse ao sistema educacional então 

vigorante, não existindo métodos para a prática da inclusão. A inclusão é fundamentada nos 

princípios de direitos humanos e cidadania que objetiva extinguir a exclusão, o preconceito e 

garantir os direitos a igualdades e diferenças. 

1.5. O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Compreende-se que, apesar de todas as dificuldades que individualizam o sistema 

educacional brasileiro, a qualificação docente é um ponto crucial para a construção da nova 

pedagogia nas escolas. No contexto educacional contemporâneo, a complexidade da educação 

inclusiva tropeça na falta de capacidade profissional para lidar com as situações de 

aprendizado de crianças com necessidades especificas de aprendizagem. 

O professor é um profissional que trabalha com a diversidade, com a 

responsabilidade de desenvolver as aprendizagens levando em consideração as diversas 

capacidades dos alunos, e não somente deve se preocupar com a transmissão de 

conhecimentos. Segundo Tardif (2002), a formação do professor é compreendida: 

 

Como processo contínuo e permanente de desenvolvimento, o que pede do 

professor disponibilidade para aprendizagem; da formação que o ensine a 

aprender; e do sistema escolar no qual ele se insere como profissional, 

condições para continuar aprendendo. (TARDIF 2002, P.177), 

 

O professor deve se despir de suas preconcepções de “aluno padrão” para abrir 

espaço à diversidade, com a qual vai se encontrar na sala de aula. Deve estar aberto a 

transformações e sensível para notar problemas e procurar soluções, sempre trabalhando de 

modo autocrítico. Como uma das finalidades da educação infantil é a valorização da 

autoimagem, compete ao professor procurar e distinguir nas crianças seus pontos de melhor 

capacidade. 

Reily (2004), marca como exemplo a criança com dificuldades motoras, que 

necessita que o educador lhe admita o contato em primeira mão com o mundo. Ele precisa se 

utilizar de criatividade e diversas recursos para trazer o universo para dentro da sala. É papel 
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do professor causar ocasiões de exploração para as crianças que tenham alguma dificuldade, 

apresentando as adaptações e condições de acessibilidade necessárias, de acordo com suas 

especificidades. 

Ainda conforme a autora, o brinquedo é um importante recurso para auxiliar a ação 

da criança sobre o objeto. Para as crianças com necessidades educacionais específicas ele 

pode ter um papel chave para comunicação, agindo como um extraordinário mediador no 

processo educacional. Essas crianças muitas vezes se veem excluídas das interações sociais e 

podem se empregar do brinquedo para realizar o faz-de-conta, ou até para reproduzir 

acontecimentos que presenciam de longe. Assim sendo, o brinquedo é um causador de 

acessibilidade que age como mediador de vários processos, colaborando para a inserção da 

criança no mundo. 

“No contexto da educação inclusiva, é preciso um trabalho que colabore entre todos 

os profissionais envolvidos. A descentralização da figura do educador também beneficia a 

inclusão, pois auxilia os trabalhos em grupos” (Mendes, 2002, p.32). Os currículos precisam 

ser adaptáveis e flexíveis. O currículo para as crianças com necessidades especificas deve 

enfocar nas possibilidades e no estímulo para sua própria independência. Conforme Correia 

(2013): 

 

Diante da inclusão cabe a cada escola, em um trabalho realizado pela ação 

coletiva de seus profissionais- professores, gestores, funcionários e equipe 

pedagógica- construir sua identidade e encontrar suas formas de educar com 

sucesso todas as crianças. Inclusive aquelas com necessidades especiais. 

(CORREIA 2013, p. 700) 
 

Para a prática funcione, o professor deve contar com sua própria autocritica e 

maleabilidade para modificar e adaptar sua forma de pensar e atuar. É evidente que apenas a 

boa vontade não é satisfatório para uma inclusão se dar de forma completa. Por isso, o estudo 

contínuo se faz igualmente necessário. Segundo Correia (2013): 

 

Quando profissionais da educação dominam os conceitos e conseguem fazer 

uso das informações adquiridas de forma crítica e autônoma, eles se tornam 

capazes de ressignificarem a rotina de suas práticas docentes, e quando 

necessário, inová-las diante do encontro com as teorias que o apoiam. 

(CORREIA, 2013, p.704) 
 

1.6. DESAFIOS DA FORMAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA DO PROFESSOR PARA A 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
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Para atuarem na educação infantil os profissionais precisam de uma formação básica 

e continuada é a base para podermos quebrar paradigmas antigos tão enraizados em nossa 

história. Nos formando continuamente conseguimos compreender cada vez mais nossa própria 

prática, assim como as necessidades e impossibilidades da criança com necessidades 

específicas de educação. A apropriação de novas definições é indispensável para nossa 

constante renovação. 

Dois pontos são de extrema importância dentre os objetivos e metas do Plano 

Nacional da Educação, no que pertence à educação especial: 

 

2.Generalizar em cinco anos, como parte dos programas de formação em 

serviço, a oferta de cursos sobre o atendimento básico a educandos especiais, 

para os professores em exercício na educação infantil e no ensino 

fundamental, utilizando inclusive a TV escola e outros programa de 

educação a distância. 16.Assegurar a inclusão no projeto pedagógico das 

unidades escolares, do atendimento as necessidades educacionais especiais 

de seus alunos, definindo os recursos disponíveis e oferecendo formação em 

serviço aos professores em exercício. (BRASIL, 2001) 

Notamos, a partir destas metas, que o estudo dos educadores que atuam na área da 

inclusão é essencial. Proporcionar possibilidades e educação de qualidade para crianças com 

necessidades especificas demanda conhecimento e planejamento. 

A LDB (1996) em seu Artigo 18º consta que para atender alunos com necessidades 

especiais na classe comum, os professores devem comprovar que em sua formação foram 

incluídos conteúdos sobre educação especial. 

Entretanto, com uma breve pesquisa nos apontamentos das principais faculdades de 

pedagogia no Rio, notamos que esta lei já tropeça na falha da formação inicial. Uma única 

disciplina em uma formação de quatro anos não deve ser interpretada como um estudo 

aprofundado, que prepare um profissional para a prática diária. 

Carvalho (2004), sobre o conceito de “formação continuada” relata que os cursos de 

atualização são sim imprescindíveis, contudo não são satisfatórios. Encontros entre 

profissionais devem acontecer rotineiramente dentro da escola para a troca de informações e o 

aprendizado consecutivo. A rotina escolar deve ser analisada de maneira crítica e 

compartilhada de forma rotineira e constante. 

Durante o dia-a-dia no trabalho, inúmeras vezes deixamos passar detalhes que são 

importantes na relação com a criança: casuais falhas de comunicação entre os pares, 

brincadeiras que aparecem e não notamos, e até atitudes que tomamos que necessitam ser 

revisitadas. A partir da observação e do registro, apresentamos a oportunidade de 

desempenhar essas sutilezas, o que qualifica e sensibiliza cada vez mais nosso trabalho. 
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Além da rotina de dentro da sala de aula regular, determinadas crianças podem vir a 

precisar de um trabalho específico paralelo. Este é efetivado na sala de recursos 

multifuncionais por educadores especializados nesta prática, de forma transdisciplinar ao 

trabalho feito em sala com a turma. 

Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2007, p.11): 

 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula 

comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento 

complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela. (...). Ao longo de todo o 

processo de escolarização esse atendimento deve estar articulado com a 

proposta pedagógica do ensino comum (BRASIL, 2007, p.11). 

 

O professor de turma precisa trabalhar ligado ao professor especialista. Os dois 

necessitam concentrar-se nas potencialidades dos alunos, por meio de parceria e trocas 

constantes. Os saberes e experiências precisam ser partilhados entre os professores de maneira 

a poderem sempre se questionar sobre sua própria prática, e avaliarem de que maneira estarão 

beneficiando as crianças. Conforme  

Para agir na educação especial, o educador precisa ter como base da sua formação, 

inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos 

específicos da área. Essa formação permite a sua atuação no atendimento educacional 

especializado, aprofunda o modo interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do 

ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, 

nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares e 

nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial.  

Na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

encontra-se decretado que as atividades nas salas de recurso multifuncionais precisam ser 

realizadas em turno contrário ao da classe comum, na própria escola, de maneira que 

nenhuma criança seja prejudicada ou excluída da rotina comum da classe. 

Segundo o decreto Nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 

educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências: 

Art. 3o  

I - Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 

necessidades individuais dos estudantes;  
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II - Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 

regular;  

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem 

§ 3o As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta 

do atendimento educacional especializado. (BRASIL, 2011) 

 

Para que aconteça uma educação inclusiva de qualidade, tem de se notar as 

necessidades individuais de cada criança. A sala de recursos é um método pedagógico para 

atender as individualidades e garantir suportes para as diferentes necessidades de 

aprendizagem. Nesta, carece de trabalhar um profissional adequadamente licenciado para 

desempenhar as devidas funções, que tenha em mente o valor da transversalidade de seu 

trabalho, que deve ser partilhado com o professor de turma. 

Implantar a sala de recursos ainda aparece na Resolução CNE/CEB Nº 2/2001 em seu 

artigo 8º: 

V – Serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos, nas 

quais o professor especializado em educação especial realize a 

complementação ou suplementação curricular, utilizando procedimentos, 

equipamentos e materiais específicos; (BRASIL, 2011) 

 

A sala deve originar o desenvolvimento e a participação destes docentes de forma a 

auxiliá-los através de diferentes práticas pedagógicas para atingirem seu objetivo. A parceria 

direta e continha entre os profissionais é imprescindível pois se trata - conforme a lei - de um 

trabalho complementar ou suplementar ao da sala comum. 

Formar esses profissionais que trabalham nas salas de recursos multifuncionais 

precisa ser diferenciada, porque se trata de uma prática mais especifica que lidará com as mais 

diferentes realidades. Precisam haver o investimento para que estudem e dominem o sistema 

Braille, a formação em Libras, a comunicação Aumentativa ou Alternativa, dentre outros 

diversos campos. 
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CAPÍTULO II – A INCLUSÃO E O SISTEMA EDUCACIONAL 

É muito importe os termos consciência e saber que a educação inclusiva não se faz 

apenas por decretos ou diretrizes, a educação inclusiva é construída na escola por todos, na 

integração de várias lógicas e interesses, sendo preciso saber articulá-los. Por ser uma 

construção coletiva requer mobilização, discussão e ação de toda a comunidade escolar. 

Para inclusão ser concretizada requer um grande desafio, pois envolve mudanças na 

concepção da sociedade, da educação e da escola, trazer um novo modelo de educação não é 

uma tarefa fácil, principalmente quando essas mudanças irão favorecer a pessoas que já foram 

injustiçadas, excluídas e marginalizadas na sociedade e consequentemente na escola. 

Camargo (2005) define que: 

 

Para que todas as necessidades dos alunos portadores de necessidades 

educativas especiais sejam verdadeiramente atendidas se faz necessário que 

os professores e todos os outros profissionais saibam como atuar de modo a 

atender estas necessidades. Não se pode falar de inclusão quando dentro da 

instituição escolar a equipe não tem o devido preparo para atender aos 

alunos. Muitas vezes é fundamental a atuação de uma equipe 

multidisciplinar. 

 

Outra autora que trata sobre os portadores de necessidades educativas especiais 

Maria Tereza Mantoan (2003) que diz: 

Ser a inclusão uma das melhores maneiras para que as escolas revejam 

diversos fatores dentro do seu quadro. O aluno portador de necessidades 

educativas especiais não pode ser tratado como um sujeito que não tem 
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habilidades a serem desenvolvidas. Deve-se acreditar e investir no seu 

potencial. 

 

Nos últimos anos, número de alunos incluídos na educação inclusiva, triplicou, 

entretanto, o preconceito e a falta de conhecimento das leis ainda deixam um grande 

contingente de pessoas portadora de necessidades especiais fora da rede regular de ensino., os 

profissionais da educação, desejam uma educação realmente inclusiva e de qualidade para 

todos, mas as formas de atingir esses ideais não são claras a sociedade, porque nesse 

passamos por momentos de mudanças, de reorganização e de quebras de paradigmas. Sonha-

se com uma escola inclusiva onde os sistemas educacionais modifiquem-se, modificando não 

apenas as suas atitudes e expectativas em relação aos alunos, mas que se organizem-se para 

construir escola uma realidade para todos, e que dê conta das especificidades das diferenças. 

O Ministério da Educação definiu a educação inclusiva como diretriz para a 

transformação e teve sua disseminação por meio do programa Educação Inclusiva: direito a 

diversidade, iniciada em 2003. Essa foi uma ação que conduziu um processo amplo e 

reflexivo nos sistemas educacionais.  

A escola inclusiva oferece a todos as crianças as mesmas oportunidades de 

aprendizagem. Mantoan (2005) em entrevista concedida à Revista Pátio (2005, p. 24-26), 

quando questionada sobre o que é inclusão diz que: 

 

É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o 

privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A 

educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante 

com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os 

superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por 

qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é se aglomerar no 

cinema, no ônibus ou até na sala de aula com pessoas que não conhecemos. 

Já inclusão é estar com, é interagir com o outro. 
 

 

Quando a escola recebe um aluno deve vê-lo dentro de sua singularidade, 

independente das necessidades que o mesmo apresenta, esse aluno é um ser único e tem 

direito à uma educação de qualidade.  

Deve-se organizar o espaço escolar de modo a tornar a educação acessível a todos os 

alunos. A LDB nº 9394/96 tem um capítulo destinado à Educação Especial e, em seu artigo 

58 diz que a Educação Especial é uma modalidade destinada aos portadores de necessidades 

educativas especiais e que deve ser ofertada, de preferência na escola regular e, se necessário, 

os serviços especializados atuarão juntamente com a escolar regular em que o aluno está 

matriculado. 



35 

 

Mantoan (1998, p. 3) propõe:  

 

[...] uma verdadeira transformação da escola, de tal modo que o aluno 

tenha a oportunidade de aprender, mas na condição de que sejam 

respeitados as suas peculiaridades, necessidades e interesses, a sua 

autonomia intelectual, o ritmo e suas condições de assimilação dos 

conteúdos curriculares. 

 

Para Mittler (2001), “a escola inclusiva só começa com uma radical reforma da 

escola, com a mudança do sistema existente e repensando-se inteiramente o currículo para 

alcançar as necessidades de todas as crianças”. 

A autor mostra que inclusão não é simplesmente transferir o aluno da escola especial 

para a escola regular, isso requer uma grande mudança na mente e nos valores, tanto para as 

escolas, como principalmente para a sociedade em geral, porque à sua filosofia a inclusão é a 

ser a escola da diversidade. 

2.1. O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Para que se tenha uma educação inclusiva é necessária a formação dos docentes dentro 

desse âmbito para que o educador se prepare para ensinar a todos os alunos, percebemos que o 

professor, precisa ser preparado humanamente, ou seja, precisa ser capacitado, ser dedicado, 

carinhoso e ter habilidades para que torne-se assim de conviver diariamente com 

crianças/adolescentes especiais, ou seja, não depende apenas de um professor capacitado, mas 

de um ser humano que tenha confiança em si mesmo e passe essa confiança para os outros.  

Segundo Mittler (2003, p. 184): 

 

Essa tarefa não é tão difícil quanto pode parecer, pois a maioria dos 

professores já tem muito do conhecimento e das habilidades que eles 

precisam para ensinar de forma inclusiva. O que lhes falta é confiança em 

sua própria competência. 
 

Participar dessas capacitações não determina somente como os professores sentem-se 

em relação à inclusão, pois são sentimentos fundamentais que precisam ser levados a sério. 

Os professores precisam levantar dúvidas sob o trabalho e trazer questões sobre o assunto que 

enfrentará em seu cotidiano e essas são capacitações são as oportunidades para que se tire 

todas as dúvidas.   

Segundo Freire (1991) apud Silva (2006, p.51) "ensinar exige compreender que a 

educação é uma forma de intervenção no mundo." O ato de ensinar é político-social, 
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científico e técnico, refletindo necessidades e expectativas de uma escola para todos. Por 

isso, a formação dos professores deve ser direcionada para o ensino da diversidade, assim 

como para o desenvolvimento de trabalho de equipes que são essenciais para a efetivação da 

inclusão. 

Para ser considerado um professor capacitado para atuar em classes comuns com 

alunos que apresentem necessidades educacionais especiais é preciso comprovar uma 

formação de nível médio ou superior e que tiveram em sua formação conteúdos e disciplinas 

sobre educação especial e desenvolvimento de várias competências. 

Dentre as consequências podemos frisar como principais a capacidade de perceber as 

necessidades educacionais especiais dos alunos; flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes 

áreas de conhecimento; avaliar continuamente a eficácia do processo educativo e atuar em 

equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. Para ser considerado 

um professor especializado em Educação Especial é preciso que saiba desenvolver 

competências para identificar as necessidades educacionais especiais, definir e implementar 

respostas educativas a essas necessidades, apoiar o professor da classe comum, atuar no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem e no desenvolvimento de flexibilização para as 

práticas pedagógicas. 

Percebe-se que os dois perfis de professores precisam estar sempre em contato e em 

plena troca de experiências, pois cada prática pedagógica define o valor e sucesso de cada 

aluno observado em sala de aula. 

Portanto, destacamos o grande valor da formação dos educandos através do 

comentário acrescentado por BRASIL (2001, p. 32): 

 

Cabe a todos, principalmente aos setores de pesquisa, às Universidades, o 

desenvolvimento de estudos na busca dos melhores recursos para 

auxiliar/ampliar a capacidade das pessoas com necessidades especiais de se 

comunicar, de se locomover e de participar de maneira cada vez mais 

autônoma do meio educacional, da vida produtiva e da vida social, 

excedendo assim, de maneira plena, a sua cidadania. 

 

É natural que no início os professores percebam e sejam preparados para obter mais 

conhecimento sobre as necessidades especiais educacionais e sociais dos alunos. Mas ao 

passar do tempo percebe-se também é mais importante ainda trabalhar com alunos como em 

classes comuns, somente com competências diferenciadas. Além dos professores focarem 

somente as necessidades especiais dos alunos, deve enfatizar o ensino e a escola, assim como 
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as formas de aprendizagem, e isso tudo depende também do apoio que o docente recebe 

através da gestão e de todos que fazem parte da escola. 

Para que o ensino do professor possa atender a diversidade precisa passar por uma 

formação que o prepare para dar respostas diferentes, dependendo da realidade do aluno e de 

suas necessidades. 

O professor precisa saber passar conhecimentos universais de maneira didática em sala 

de aula, transformando-os em conhecimentos significativos para os alunos, quaisquer que 

sejam suas origens e condições socioeconômicas. 

É importante ressaltar que para que a formação dos professores seja completa, é 

preciso que haja instituições de ensino superior dedicadas exclusivamente à formação de 

professores. Portanto, não basta lembrar que o aluno tem direito a educação de qualidade e 

sim garantir, também, que os professores tenham uma formação de qualidade para que 

possam, verdadeiramente, desempenhar o papel de educadores.  

2.2. A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA: PRESENÇA E ACOMPANHAMENTO 

O acompanhamento e a presença da família, na vida de qualquer criança, é 

demasiadamente importante para o seu desenvolvimento o papel da família é o de oferecer-lhe 

um lugar onde a criança possa desenvolver-se com segurança e aprender a se relacionar em 

sociedade. Este esforço torna-se, sem dúvida, mais difícil para as famílias dos deficientes. 

Quando isto acontece, se exige de cada membro familiar uma redefinição de papéis, 

cobrando-se deles mudanças de atitudes e novos estilos de vida.  

Sabe-se que para a família do aluno portador de necessidades educativas especiais não 

é fácil lidar com as adversidades encontradas na sociedade, pois são várias barreiras reais até 

aquelas que existem baseadas nos preconceitos que ainda existe na sociedade. Como cita 

Wise (2003): 

 

O entendimento de que um bebê é diferente, e de que pode apresentar uma 

variedade de limitações é o começo de uma longa e dura luta para garantir o 

melhor para tal criança. Alguns pais sabem, desde o nascimento, que seu 

filho terá problemas duradouros. Se o diagnóstico é óbvio, eles receberão a 

notícia logo após a criança nascer. Esse é um momento crítico, e a maneira 

como eles recebem o diagnóstico pode ter um efeito duradouro sobre a 

atitude e as respostas dos pais para com as dificuldades de seu filho. Os pais 

lembram para sempre a forma como a notícia foi dada, do quão apoiadores 

os profissionais foram e que mensagens subjacentes foi transmitida. (WISE, 

2002, p. 17) 
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É muito importante que no contato com os pais e os professores e a escola questione 

que tipo de ajuda o aluno necessita, qual o tipo de medicação a criança usa, que os horários 

determinados para ir ao banheiro, se tem algum tipo crise e quais procedimentos devem ser 

adotados. 

Para que os portadores de necessidades educativas especiais sejam efetivamente 

incluídos a escola faz necessário contar com o apoio da família do mesmo. A família tem um 

significado muito importância, principalmente no que se refere ao lado emocional da criança.  

E é a partir do convívio familiar que são estabelecidas as relações sociais, é a família 

a primeira instituição social que a criança está inserida. Devido a tudo isso, a escola deve 

contar com a família como parceira. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) utilizaram como base o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e determinaram que existem princípios que servem de 

orientação para a educação escolar.  

Seguem as ideias centrais que regem esses princípios, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: 

 

Dignidade da pessoa humana - Implica respeito aos direitos humanos, 

repúdio à discriminação de qualquer tipo, acesso a condições de vida digna, 

respeito mútuo nas relações interpessoais, públicas e privadas. 

Igualdade de direitos - Refere-se à necessidade de garantir a todos a mesma 

dignidade e possibilidade de exercício de cidadania. Para tanto há que se 

considerar o princípio da equidade, isto é, que existem diferenças (étnicas, 

culturais, regionais, de gênero, etárias, religiosas, etc) e desigualdades 

(socioeconômicas) que necessitam ser levadas em conta para que a igualdade 

seja efetivamente alcançada.  

Participação - Como princípio democrático, traz a noção de cidadania ativa, 

isto é, da complementaridade entre a representação política tradicional e a 

participação popular no espaço público, compreendendo que não se trata de 

uma sociedade homogênea e sim marcada por diferenças de classe, étnicas, 

religiosas, etc.  

Co-responsabilidade pela vida social - Implica partilhar com os poderes 

públicos e diferentes grupos sociais, organizados ou não, a responsabilidade 

pelos destinos da vida coletiva. É, nesse sentido, responsabilidade de todos a 

construção e a ampliação da democracia no Brasil.   

Faz-se importante que a integração da pessoa portadora de necessidades 

educativas especiais também abarque a família, ela deve estar inserida nesse 

processo para que a aceitação e a adaptação aconteçam de modo a fazer com 

que o pleno desenvolvimento do sujeito aconteça. A todo o momento o mais 

importante é o bem-estar do portador de necessidades educativas especiais, a 

sua melhor qualidade e vida e o atendimento às suas reais necessidades.  

 

Buscaglia considera esse período inicial da vida, como um dos mais importantes para 

o futuro das crianças com deficiência, pois “É nesse momento que receberão ajuda para 
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formar atitudes básicas em relação à sua ótica futura, otimismo/ pessimismo, amor/ ódio, 

crescimento/ apatia, segurança/ frustração, alegria/ desespero, e ao aprendizado em geral” 

(1993, p. 36). 

Alguns pais ainda têm de ter consciência da importância e do apoio deles junto à 

instituição escolar de seus filhos.  

Parolin (2003) nos lembra que os objetivos da escola e famílias são os mesmos, 

preparar a criança para o mundo. Esse autor enfatiza a importância da participação da família 

no processo educativo. 

Para o aluno com necessidades educacionais especiais essa parceria família, escola é 

fundamental. A escola deve estreitar ao máximo essa relação, oportunizando um convívio 

maior dos pais dentro da escola para auxiliar no desenvolvimento. 

A Escola e a família devem andar juntas no processo de aprendizagem das crianças 

com necessidades educacionais especiais. Segundo Buscaglia a família e a própria pessoa com 

deficiência(s), quando possível, são as personagens centrais no processo interdisciplinar de 

acompanhamento. 

 

[...] Estudos relacionados ao desenvolvimento paterno revelam o grande 

valor de pais bem informados como parte da equipe de reabilitação. 

Contudo, os pais só poderão prestar alguma ajuda se forem tratados com a 

mesma dignidade, consideração e respeito que qualquer outro membro da 

equipe poderia esperar [...] (1993, p. 283). 

 

Cury destaca a importância do trabalho a ser realizado pela escola de forma conjunta 

com as famílias, quando afirma: “Pais e professores são parceiros na fantástica empreitada da 

educação” (2003, p.54). 

O autor também fala sobre a questão de os pais nunca desistirem de seus filhos assim 

como os professores nunca devem desistir de seus alunos, bem como, a escola devem 

aproximar-se a cada dia mais das famílias de seus alunos e formar com elas um trabalho de 

parceria. 

Esse trabalho com a família e um estímulo e seu envolvimento constitui um dos 

fatores decisivos no processo de inclusão da criança com necessidades especiais, sendo 

indispensável para a construção da individualidade desse aluno como participante ativo da 

sociedade.  
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Contudo, esse processo requer, para sua efetivação, a ação de múltiplos esforços e a 

participação de todos os segmentos da sociedade, de modo a se promover uma verdadeira 

mudança cultural em relação à diversidade e às potencialidades humanas. 

2.3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Num momento em que o direito ganha novos espaços e abre novas áreas por 

meio das grandes transformações pelas quais passa o mundo contemporâneo, 

é importante ter o conhecimento de realidades que, no passado, significaram 

e no presente ainda significam passos relevantes no sentido da garantia de 

um futuro melhor para todos. O direito à educação escolar é um desses 

espaços que não perderá sua atualidade (CURY, 2002, p. 07). 

 

Um dos grandes desafios do século XX foi a produção de uma legislação 

internacional que atuasse sobre os Estados soberanos e que servisse de modelo para leis 

internas dos Estados e nação. O surgimento de um corpo de leis que defende os direitos 

fundamentais da pessoa humana, em vários aspectos e níveis, representou, sem dúvida, um 

avanço importantíssimo na construção de uma sociedade mundial baseada no direito. 

Esse debate da educação especial teve início no século XVI. Inicialmente, a 

educação dos portadores de necessidades especiais era baseada na discriminação e com o 

decorrer do tempo, houve uma evolução direcionada para a inclusão desses alunos nas escolas 

regulares. 

Os direitos básicos do cidadão estão garantidos em vários documentos. Destaca-se 

em âmbito internacional e nacional, respectivamente, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (1948) e a Constituição Brasileira (1988), onde ambas enfatizam que todos somos 

iguais perante a lei. A ênfase se justifica porque pessoas são vítimas de violação dos direitos 

do homem, com destaque os portadores de deficiências que costumam ser discriminados, e 

nessa condição, ficam excluídos do acesso e usufruto dos bens e serviços socialmente 

disponíveis. Ou seja, do princípio de igualdade entre todos. 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN nº 9394/96) estabelecem que os portadores de necessidades especiais devam estudar 

de preferência nas escolas regulares e que todos têm direito à educação. A Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990) realizada em Jomtien na Tailândia, 

fixou metas para melhorar a educação de crianças e jovens com necessidades especiais. 
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A Declaração de Salamanca, aprovada em 1994, na Conferência Mundial de 

Educação Especial, passou a considerar a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais em classes regulares como a forma mais avançada de democratização das 

oportunidades educacionais. 

A Declaração de Salamanca é considerada um dos principais documentos mundiais 

que visam á inclusão social. Esta defende que: 

 

Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao 

desfrutamento e exercício dos direitos humanos. Dentro do campo da 

educação, isto se reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram 

promover a genuína equalização de oportunidades (...). Ao mesmo tempo em 

que as escolas inclusivas preveem um ambiente favorável à aquisição da 

igualdade de oportunidades e participação total, o sucesso delas requer um 

esforço claro, não somente por parte dos professores e dos profissionais na 

escola, mas também por parte dos colegas, pais, família, voluntários. A 

reforma das instituições sociais não constitui somente uma tarefa técnica, ela 

depende, acima de tudo, de convicções, compromisso e disposição dos 

indivíduos que compõem a sociedade (UNESCO, 1994, p. 5). 

 

Uma educação de qualidade para Todos tem relação com a inclusão total, 

incondicional, de todos os alunos às escolas de seu bairro, como cita a Declaração de 

Salamanca (1994), e que ultrapassa o âmbito dos alunos com deficiência, englobando-os sem 

dúvida. Em outras palavras, este especial qualifica as escolas que são capazes de incluir os 

alunos excluídos, indistintamente, descentrando os problemas relativos à inserção total dos 

alunos com necessidades educativas especiais e focando o que realmente produz situação 

lamentável de nossas escolas. 

A prática da inclusão escolar, segundo Mantoan (2003), pauta-se na capacidade de 

entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com 

pessoas diferentes; é acolher todas as pessoas, sem exceção. É construir forma s de interagir 

com o outro, que, uma vez incluídas, poderão ser atendidas as suas necessidades especiais. 

Sá (2012) afirma que a escola inclusiva exige novas estruturas e novas competências. 

Observa-se que as escolas públicas não têm correspondido às características individuais e 

socioculturais diferenciadas de seu alunado, funcionando de forma seletiva e excludente. 

Ainda, segundo o autor citado acima, especial é a educação que legitima esquemas, espaços e 

dimensões do conhecimento e dos direitos humanos sem atributos restritivos. 

Vale salientar, segundo Mazzotta (1996), que estudos realizados na Inglaterra, 

afirmam que os pais de crianças “com necessidades especiais” frequentemente manifestam 
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preferência por recursos integrados à escola comum. Para Mantoan (2003), os pais, no Brasil, 

contrariamente a outros países, na sua maioria, ainda não se posicionaram em favor da 

inclusão escolar de seus filhos. Apesar dessa preferência constar na nossa Constituição 

Federal (1988), observa-se uma tendência dos pais de se organizarem em associações 

especializadas para garantir o direito à educação de seus filhos com deficiência. 

Esse posicionamento, que vai contra o compromisso legal estabelecido desde Jomtien 

(1990), causa estranheza. Porém, não é de todo absurdo. Muitos pais segregam seus filhos, 

pelo medo da discriminação. Ou, ainda, os pais querem proteger seus filhos em uma escola 

cercada pelos muros da indiferença e, sendo assim, confirmam sua exclusão social e escolar. 

Como afirma Cury, “o contorno legal indica possibilidade e limites de atuação, os 

direitos, os deveres, proibições, enfim, regras” (2002, p. 08), porém, a conversão para as 

realizações no cotidiano entra em choque com as condições sociais. Inegavelmente, tudo isso 

tem impacto nas vidas das pessoas, pois sabe-se que a educação tem um papel de destaque na 

formação do cidadão. 

 

2.4. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA FAMÍLIA, NA ESCOLA E NA SOCIEDADE 

É de suma importância entendermos que para uma família lidar com o impacto 

repentino de ter um filho ou parente próximo em condições especiais sob sua responsabilidade 

pode ser visto, de início, como um problema difícil de resolver ou até mesmo, desesperador. 

Principalmente quando é a hora de ir para a escola. 

Vale ressaltar que é natural que a mãe, pai ou responsável expressem medo, 

insegurança, angústia no momento em que seu filho sai da segurança e os cuidados de casa 

para conviver com pessoas diferentes, estranhas e às vezes, segundo sua opinião, 

inexperientes para tal situação. 

Nessa perspectiva é importante frisar que desde o início da vida de uma criança a 

família deve ser o alicerce principal para a construção de boas relações dentro e fora da 

família, ou seja, um dos papeis mais importante é o da família onde a pessoa, com 

necessidades especiais, encontra toda a confiança e segurança de que necessita. 

Essa segurança e cuidado que a família transmite para seus filhos desde o início da 

vida, influencia não somente dentro do próprio lar, mas naturalmente, também, na vida 

escolar da pessoa.  
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O processo de educação torna muito mais aceito e produtivo quando a escola recebe 

influência da família a repassa isso para o aluno de maneira positiva. 

Podemos frisar também a afirmação positiva em relação aos pais e mães, ou seja, a 

grande influência que a família tem sobre a vida escolar do filho portador de necessidades 

especiais, Segundo Mittler (2003, p.210): 

 

Pais e mães são os primeiros, os principais e os mais duradouros educadores 

de suas crianças. Quando pais e profissionais trabalham juntos durante a 

infância, os resultados têm um impacto positivo no desenvolvimento da 

criança e na sua aprendizagem. Então, cada etapa do desenvolvimento deve 

buscar uma parceria afetiva com os pais. [...] a parte passada e futura 

desempenhada pelos pais na educação de suas crianças é reconhecida e é 

explicitamente encorajada. [...] o conhecimento e as especializações dos pais 

e de outros adultos na família são usados para apoiar as oportunidades de 

aprendizagem.  

 

É partindo desse pressuposto que deve ser bem trabalhado o fortalecimento e a 

flexibilização através da família antes do ingresso com outras pessoas em outros lugares, pois 

é preciso que a convivência seja de total interação também fora do âmbito da família. Como 

afirma Russo (2006, p. 72) "quanto mais a criança e o jovem interagir com situações 

diferenciadas, mais eles adquirem conhecimentos e passam a valorizar a amizade, a 

solidariedade e a própria vida." 

Nesse sentido entendemos que o apoio ativo da família afasta os obstáculos em que o 

portador de necessidades especiais pode se deparar, sendo ele cego, surdo, mudo, paralítico ou 

deficiente mental. 

Sobre tal apoio familiar ressaltamos a importância da opinião afirmada por Fullan 

(1991) apud Mittler (2003, p.205) "quanto mais próximos o pai ou a mãe estiverem da 

educação da criança, tanto maior será o impacto no desenvolvimento da criança e na sua 

realização educacional". 

É importante ressaltar que muitos pais ainda não têm o conhecimento das mudanças na 

escola atual. Renovações tecnológicas, profissionais capacitados, estruturas apropriadas assim 

como metodologias de tratamento, convivência e ensino próprios para o que as crianças 

especiais necessitam. 

Entendemos que nem todas as pessoas encontram tal segurança e tranquilidade no 

momento de escolher uma escola para seus filhos, mas se compararmos a tempos passados, a 

situação se encontra mais regular.  
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Um dos grandes fatores que demonstram a importância da família é a capacidade de 

transmitir e ensinar normas e valores assim como as representações sociais ao qual a pessoa 

pertence, ajudando a desenvolver sua própria personalidade, autoimagem e a maneira de se 

perceber no mundo. Mas é precisamente na família que é o grupo social primário que 

desempenha a função formativa e determina o desenvolvimento afetivo entre pessoas 

desconhecidas que precisam fazer parte da vida do deficiente para que ele possa interagir e 

viver em sociedade até a idade adulta. 

É através da mãe, do pai e outros membros da família que a criança começa a 

desenvolver comportamentos e relações conquistando seu primeiro contato com o mundo e 

aprendendo a desenvolver os papéis e atitudes essenciais para o seu processo de socialização.  

Para os filhos, os pais representam também uma força contra os aspectos negativos da 

sociedade, segundo a afirmação de Stainback (1999, p.416) "Os pais desempenham um papel 

fundamental no afastamento das nuvens pessimistas que cercam seus filhos, um papel que 

talvez estejamos relutantes em assumir por também aceitarmos as percepções negativas da 

sociedade." 

A maneira mais eficiente para que os pais possam realizar de maneira mais fácil seu 

papel de protetores é usando suas próprias experiências na identificação dos resultados que 

mais valorizam seus filhos, ou seja, não "rotular" seus filhos e sim redefinir o termo 

"vencedor". 

Os pais precisam conhecer as expectativas dos próprios filhos, mesmo que sejam as 

mesmas das crianças sem deficiência, e não as expectativas que a sociedade em geral tem para 

as pessoas com deficiência. Ao reconhecerem as expectativas de seus filhos, os pais devem 

usar todos os recursos possíveis para que as mesmas sejam realizadas, mas com uma visão 

real das possibilidades de acontecimentos. 

Nesse percurso, entendemos que buscar as realizações das expectativas, é uma 

maneira de afastar os medos, as frustrações e os limites, tanto da família e principalmente do 

portador de necessidades especiais que a partir de tais realizações percebe cada vez mais o 

valor do sentimento entre todos que o rodeiam. 

Nessa perspectiva, entendemos que a família tem muito a colaborar para com a 

educação de seus filhos. Tal colaboração precisa começar bem antes de a criança ser 

apresentada à escola e ser constante durante a sua educação escolar.  

Como afirma Pacheco et all (2007, p. 56): 
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A colaboração entre família e escola tem o propósito de melhorar o 

entendimento recíproco e o apoio para a Educação das crianças. Isso pode 

ser feito pelo fortalecimento das vias de comunicação, da participação na 

tomada de decisões, do desenvolvimento de contatos e do desenvolvimento 

de múltiplos métodos de intervenção.  

 

O que se pretende é ressaltar que cada família enfrenta a deficiência de acordo com a 

sua história, suas expectativas, valores, condições objetivas e materiais, além da personalidade 

individual de cada um. Partindo desse pressuposto é que a família deve reconhecer e pôr em 

prática seu papel de apoio, força e exemplo tanto no âmbito educacional quanto no social para 

que o indivíduo com deficiência se perceba em um mundo de novas e boas perspectivas. 

2.5. O PAPEL DA ESCOLA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Existe uma imagem de que alguns alunos são incapazes de aprender e de adquirir 

conhecimentos e isso é muito comum na sociedade brasileira. Espalhou-se esse estereótipo de 

que essas pessoas são destituídas de intelecto ou capaz de lhes oferecer as condições para 

desenvolver suas habilidades cognitivas. Nesse sentido, as escolas se inserem com 

participação decisiva para a sua formação e para a condição de cidadãos políticos e sociais. 

Cabe, portanto, a escola a difícil tarefa de prepará-los para inserção nessa sociedade tão 

complexa e excludente, incapaz de lidar com as diferenças, pois segundo Mantoan (2003), a 

inclusão escolar faz repensar o papel da escola e conduz a adoção de posturas mais solidárias 

e para a convivência.  

Para a família e para a própria escola o desafio de educar pessoas portadoras de 

necessidades especiais pode representar uma experiência significativa ou não, principalmente 

para a escola que precisa dar continuidade ao papel de educadora que teve a família como 

precursora.  

Relacionar-se com crianças ou adultos portadores de necessidades especiais que 

viviam sempre no âmbito familiar, mostra-se uma tarefa cuidadosa e imprevisível, por isso 

percebemos que a escola tem um papel duplo na vida dessas pessoas, o papel da conquista e 

da educação, atrelados a atendimentos especializados referentes à educação especial.  

Segundo a LDB, lei nº 9.394/96, Art. 58 entende? se por educação especial, para os 

efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais, ou seja, é de 

primordial importância o papel da escola na vida de tais pessoas. 
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Segundo a citação de Mittler (2003, p. 25):  

 

No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de 

reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que 

todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades 

educacionais e sociais oferecidas pela escola.  
 

A escola precisa saber lidar com os vários tipos de deficiências dos alunos e contribuir 

para uma boa interação entre os mesmos. Algumas deficiências físicas podem afetar, de forma 

mais acentuada, a aparência física das pessoas, ocasionando outro problema, como a baixa 

autoestima e poderá ser preciso uma intervenção psicológica ou terapêutica, sendo que a baixa 

autoestima se define pela natureza da relação que se estabelece entre a pessoa e seu entorno, e 

que se não for trabalhada pela escola poderá originar a discriminação. Nesse contexto Silva 

(2006, p. 25) define o conceito de discriminação como: 

 

[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de 

deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência 

presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência 

de seus direitos humanos e sua liberdade fundamental [...]. 

 

Neste contexto, atitudes de não aceitação dos grupos sociais e das famílias, muitas 

vezes levam as pessoas com deficiência a assumir posturas de isolamento, colaborando para 

dificultar a sua inclusão no ambiente escolar, ou até mesmo, não frequentar a escola, ou seja, 

a escola não deve apoiar-se somente na lei. Como afirma Russo (2006, p. 71):  

 

Não adianta a escola receber o aluno por lei. É preciso que a escola se 

conscientize, que o sistema educacional se modernize dando suporte técnico 

profissional. É preciso também, que a escola repense o seu papel de 

transformação da sociedade, que deseje tratar o portador de necessidades 

especiais como cidadão, que o respeite como ser humano. 

 
 

A escola deverá preparar-se para acolher os alunos com necessidades educacionais 

especiais, deficiência física. Para isso, por meio de uma ação conjunta, deve promover a 

acessibilidade, removendo todas as barreiras, promovendo a adaptação e espaços adequados, 

produzindo material didático, pedagógicos para esses alunos de acordo com suas necessidades 

especiais. 

Os educadores da escola, educadores como um todo, devem estimular a todos os 

alunos a tomarem suas próprias decisões, de forma que eles possam se tornar cada vez mais 
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independentes, facilitando um processo de inclusão escolar que não se restringe apenas a 

alunos com necessidades educacionais especiais, mas a todos os alunos.  

Através do comentário de Russo (2006, p. 71) percebemos a importância do papel da 

escola na questão da exclusão em: 

 

A partir do momento que não houver exclusão na escola, que professores e 

alunos tiverem consciência de que o aluno especial não precisa de pena e sim 

de oportunidade, que são pessoas extremamente meigas, olham a vida sem 

egoísmo, são sorridentes quando sentem que não são descriminadas, dão 

exemplo de vida para pessoas que são insatisfeitas por qualquer dificuldade, 

aí sim, eu acredito que o preconceito terá terminado em grande parte na 

sociedade, e nós professores teremos mais "engrandecimento". 

 

Os educadores precisam, também, ter em consciência, a capacidade da escolha certa 

das atividades voltadas para cada tipo de deficiência, assim como as atividades competitivas 

devem ser evitadas. A escola deve sempre estar se atualizando e se dinamizando na questão 

das metodologias utilizadas fora e dentro da sala de aula, para que os alunos se sintam livres, 

mas seguros e de certa forma independentes.  

Em cada atividade o professor precisa estimular o espírito de equipe onde cada um 

possa colaborar para que os objetivos comuns sejam atingidos. Para que a escola possa 

trabalhar uma formação contínua e estimulante com seus alunos, é preciso primeiro entender a 

caminhada de cada um, observar sua posição e trajetória, seu ritmo, sua forma de avançar ou 

as razões de um bloqueio de aprendizagens, depois passar a orientar os alunos para outras 

atividades, outros projetos, outros níveis e até mesmo, outras formas didáticas para que se 

obtenha o aprendizado adequado ao qual cada criança necessita.  

Assim, podemos nos indagar: A formação e a regulação não são ferramentas básicas 

de toda educação? Tanto as escolas básicas não voltadas para a educação de pessoas especiais 

quanto as escolas voltadas para a educação de pessoas com necessidades especiais necessitam 

de formação e regulação para que possam ter o conhecimento de como trabalhar com os 

problemas educacionais e outros de seus alunos, assim tendo o controle do que deve e não 

deve ser feito no âmbito escolar dando também, estrutura para as famílias. Dessa forma, 

entendemos a escola como um sistema de ações como afirma Perrenoud (2001, p. 19): 

 

O ensino é muito mais do que um revelador das disposições individuais. É 

um sistema de ação, uma organização que transforma as pessoas, suas 

competências, assim como suas atitudes, suas representações, seus gostos. É 

um sistema que pretende instruir, exercer uma influência. 
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O saber e agir pedagógicos caracterizam-se pela preocupação do conhecimento do 

professor e da escola com as aprendizagens e como as mesmas se manifestam na ação; ou 

seja, o aluno é o elemento central da ação educativa, é imprescindível que a escola como um 

todo detenha conhecimento do aluno e das suas características, isto é, compreenda o seu 

presente através do passado e outros fatores já citados para assim trabalhar a sua 

aprendizagem e sucesso.  

O que se pretende é uma escola de qualidade para todos em que todos entram e 

aprendam. O professor e escola como um todo precisam estar qualificados para a diversidade 

nas escolas, dar respostas significativas e diferentes, dependendo da realidade da criança e de 

suas necessidades especiais ou não, quaisquer que sejam suas origens, condições 

socioeconômicas ou situações, focando os pontos diversos, mas com um único propósito: o de 

educar além das diferenças.  

As dificuldades no processo de inclusão formam uma rede de situações que vão 

influenciando umas às outras, gerando, novos processos de exclusão dos alunos. Mantoan 

(2003) acredita que recriar um novo modelo educativo com ensino de qualidade, que diga não 

é a exclusão social, implica em condições de trabalho pedagógico e uma rede de saberes que 

entrelaçam e caminham no sentido contrário do paradigma tradicional de educação 

segregadora.  

É uma reviravolta complexa, mas possível, basta que lutemos por ela, que nos 

aperfeiçoemos e estejamos abertos a colaborar na busca dos caminhos pedagógicos da 

inclusão. Pois nem todas as diferenças necessariamente inferiorizam as pessoas. Ela tem 

diferenças e igualdades, mas entre elas nem tudo deve ser igual, assim como nem tudo deve 

ser diferente. Santos apud MANTOAN, diz que “é preciso que tenhamos o direito de sermos 

diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos iguais quando a 

diferença nos inferioriza” (2003, p. 79). 

Os alunos com necessidades educacionais especiais requerem um trabalho específico, 

com ferramentas e posturas diferenciadas dos demais alunos, para que possam atender e se 

desenvolver. Nessa perspectiva, a dificuldade apresentada pelo aluno não é o parâmetro 

fundamental, mas as potencialidades, as possibilidades de descobrir outras formas de 

conhecer. Incluir requer, portanto, uma postura crítica dos educadores e dos educandos em 

relação aos saberes escolares e à forma como os mesmos podem ser trabalhados. Incluir 

implica considerar que a escola não é uma estrutura pronta, acabada, inflexível, mas uma 

estrutura que deve acompanhar o ritmo dos alunos, em um processo que requer diálogo nos 
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grupos de trabalho, na relação com a comunidade escolar e com os outros campos do 

conhecimento 

Portanto, a inclusão consiste em adequar os sistemas gerais da sociedade, de tal modo, 

que sejam eliminados os fatores que excluíam certas pessoas do seu meio e as mantinham 

afastadas. A eliminação de tais fatores deve ser um processo contínuo e concomitante com o 

esforço que a sociedade deve empreender no sentido de acolher todas as pessoas 

independentemente de suas diferenças individuais e de suas origens na diversidade humana. 

Para que haja a inclusão, a sociedade, deve ser modificada a partir do entendimento de que ela 

é e precisa ser, capaz de atender às necessidades de seus membros. 

2.6. AS PROBLEMÁTICAS E OS DESAFIOS DA EXCLUSÃO X INCLUSÃO 

Trabalhar a educação inclusiva é preparar os alunos com necessidades especiais a 

partir de sua história anterior, ou seja, sua vida em família, antes de se habituar na escola, 

assim como trabalhar a educação pedagógica e social. Toda essa preparação tem como grande 

propósito, além de viver em harmonia em sociedade, a inserção no mercado de trabalho, ou 

seja, educação profissional é um direito do aluno com necessidades especiais e visa à sua 

integração produtiva e cidadã na vida em sociedade. 

Segundo o Decreto nº 2.208/97 a Educação Profissional tem por objetivos promover a 

transição entre a escola e o mundo do trabalho capacitando os jovens para o exercício de 

atividades e habilidades gerais; proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem 

atividades específicas no trabalho; especializar e aperfeiçoar o trabalhador em seus 

conhecimentos tecnológicos com qualquer nível de escolaridade nos âmbitos básico, técnico e 

tecnológico, assim como várias outras atribuições aos quais os portadores de necessidades 

especiais têm direito.  

São adequações e apoios que representam a colaboração da Educação Especial para 

uma Educação Profissional Inclusiva, que se efetivam por meio de flexibilizações e 

adaptações dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento, currículo e outros; 

capacitação de recursos humanos: professores, instrutores profissionais ou especializados; 

eliminação de barreiras atitudinais, curriculares e de comunicações, entre outras; 

encaminhamento para o mundo do trabalho e acompanhamento de egressos. Segundo Russo 

(2006, p. 70): 

 

A prática da inclusão social se baseia em princípios diferentes do 

convencional: aceitação das diferenças individuais, valorização de cada 
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pessoa, convivência dentro da diversidade humana, aprendizagem por meio 

da cooperação. 

 

Na atualidade, as escolas têm que enfrentar o desafio da desigualdade social e 

educacional. A questão da inclusão, muitas vezes, está associada aos problemas sociais, assim 

podemos afirmar que a maioria das crianças que são menos capazes na escola são também 

aquelas que moram nas áreas em desvantagem social e econômica. De acordo com Mittler 

(2003, p. 24) "O que acontece nas escolas é um reflexo da sociedade em que elas funcionam." 

A educação tem um importante papel na vida das pessoas com necessidades especiais, 

ou seja, transformar exclusão em inclusão, pois não basta o deficiente querer fazer parte da 

sociedade, mas sim a sociedade aceitá-lo de forma justa trabalhando o direito de todos.  

No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de 

reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos os alunos 

possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela 

escola. 

O objetivo dessa reforma é garantir o acesso e a participação de todas as crianças em 

todas as possibilidades de oportunidades oferecidas pela escola e impedir a segregação e o 

isolamento. O aluno passa de um defeito a um modelo social. Em particular no Brasil, 

podemos dizer que o processo de inclusão caminha devagar, pelo fato das redes de ensino e as 

escolas desconhecerem ou não cumprirem a lei, e não disporem dos meios e recursos 

necessários garantidos na nossa Constituição desde 1988, o acesso de todos ao Ensino 

Fundamental. 

Em relação ao avanço da inclusão, o fator que nos propicia é de que hoje todo o 

mundo sabe que as crianças têm o direito de ir para a escola regular, ou seja, estamos num 

processo de conscientização em relação à importância da inclusão.  

Dessa forma percebemos que as dimensões pedagógicas estão cada vez mais 

desenvolvidas e adaptadas a cada aluno, dependendo de sua deficiência. Mas, vale ressaltar 

que a escola não deve trabalhar sua pedagogia e metodologia somente com as deficiências e 

sim pela capacidade de crescimento de cada aluno, fazendo com que ele perceba que esse é o 

objetivo real da escola.  

2.7. A LUDICIDADE COMO PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Os jogos têm um papel importantíssimo e de destaque na educação, pois o mesmo é a 

base para que haja um bom desenvolvimento cognitivo e afetivo do ser humano. Sendo que 
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desde os primeiros anos de vida a criança se utiliza dos jogos e brincadeiras para estabelecer 

uma relação entre os seres humanos e as coisas do mundo que a cerca, além de estar 

proporcionando muitos outros conhecimentos. O jogo também tem uma grande facilidade de 

promover a aprendizagem de maneira formal ou informal. Quando se propõe um jogo a uma 

criança, vários objetivos são almejados e espera-se que a criança seja capaz de desenvolver a 

capacidade de respeitar limites, sabendo lhe dar com o prazer de ganhar, ou a decepção de 

perder, bem como a socialização, pois o jogo proporciona a criança o convívio social, 

ampliando o sentimento de grupo onde acaba gerando um ambiente de colaboração e 

cooperação entre os participantes, estabelecendo assim um vínculo de confiança. 

O jogo acaba despertando e desenvolvendo o pensamento criativo que os leva a 

descobrir novas formas de conhecimento, através da relação estabelecida da criança e do seu 

objeto de conhecimento de forma alegre e agradável que acaba por despertar na criança o 

gosto de estar buscando mais conhecimentos, pois ela percebe que isto pode acontecer de uma 

forma lúdica. 

Portanto, compete o educador adotar o jogo como um dos recursos em sua prática 

pedagógica, este deverá ter claro em sua mente qual é o objetivo que se almeja alcançar 

através do jogo, cuidando para que o mesmo venha proporcionar à criança o maior número 

possível de experiências. Também é necessário preocupar-se com a duração do jogo tomando 

cuidado para que o tempo não seja muito curto e a criança não consiga realizar todas as 

explorações que o jogo convida a realizar e nem que seja muito longo acabando assim por se 

tornar cansativo e desestimulante. 

Outro fator muito importante a ser considerado pelo educador é a intervenção 

pedagógica no momento adequado. Isso despertará na criança a sua reflexão possibilitando a 

mesma a expressar suas idéias que consequentemente estará ampliando ou até mesmo gerando 

um novo conhecimento. 

Deve-se tomar muito cuidado ao fazer a exploração do jogo como um instrumento de 

aprendizagem, para que esta venha acontecer de forma significativa, o mesmo não pode 

acontecer de forma ocasional, sem ser planejado e organizado, com um objetivo pré-definido, 

pois se isto vier a ser fato, o mesmo se tornará ineficaz. Outro aspecto a considerar não é a 

quantidade de jogos desenvolvidos que os levará a estar ampliando seus conhecimentos, mas 

sim qualidade dos mesmos. 

Os jogos a serem utilizados como um recurso pedagógico pode ser industrializado ou 

confeccionado pelo próprio educador, que deverá levar em consideração o estágio de 

desenvolvimento em que a criança se encontra, o material a ser utilizado na confecção e, além 
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disso, se ele está adequado. O mais recomendado por sua riqueza é aquele confeccionado 

pelas próprias crianças, pois em sua confecção desperta nelas sua capacidade de análise, 

síntese e planejamento, criatividade e imaginação. Pode ser desconhecido pela criança até 

então, mas que certamente poderá promover o aumento de sua auto-estima. 

Através dos jogos a criança tem a oportunidade de estar construindo a formação de 

atitudes sociais como respeito, solidariedade, cooperação, responsabilidade, iniciativa e 

cumprimento de regras.  

De acordo com suas pesquisas, Piaget (1975) classifica o comportamento infantil 

relacionado a regras em quatro estágios e o mesmo diz em que seu primeiro estágio a criança 

ainda não tem conhecimento sobre regras e em seu estágio ela começa a perceber a existência 

de regras externas impostas pelos adultos, e passa a imitá-las e no terceiro estágio as regras 

passam a ser para as crianças, estabelecida através de uma decisão do grupo e sendo assim 

finalizando o quarto estágio com responsabilidade que todos tem de fazer as regras serem 

cumpridas, pois estas foram construídas com autonomia através de um consenso de todos. 

“No momento em que a criança passa a aceitar estas porque as compreende, está estabelecido 

um código de ética verdadeiro”. (Grassi,2004, p.53). 

Educar ludicamente deve ser um ato consciente e planejado, pois o brincar em 

situações educacionais oportuniza não só um meio real de aprendizagem, mas também 

contribui e muito para que a criança desenvolva confiança em si mesma e em suas 

capacidades. Tendo então o educador um importante papel nesse ato educativo que é 

preparar-se para assim oportunizar e desenvolver com essas crianças o seu trabalho através da 

ludicidade. 

As escolas, bem como os professores do futuro, não serão iguais aos atuais. A 

emergência de mudança no mundo nos leva a tal conclusão. As escolas deverão estabelecer 

novos perfis, transformando muitas de suas ideias e aprendendo a viver com as incertezas que 

a realidade lhes impõe. 

Sabe-se que uma das grandes incertezas vivenciadas pela escola atualmente é a 

inclusão de crianças com necessidades educativas especiais junto às classes ditas “normais”. 

São grandes as dúvidas e receios por parte dos profissionais em educação. Percebe-se a 

enorme confusão até mesmo na conceituação e diferenciação de termos como necessidade 

educativa especial, necessidade especial e dificuldade de aprendizagem. A palavra inclusão é 

muito falada, mas pouco compreendida. As diferentes formas de desenvolvimento do 

processo inclusivo ainda são fatores desconhecidos pela maioria dos professores que tentam 
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trabalhar da melhor maneira possível, mas totalmente desamparados em termos de referências 

não só dentro da escola como também fora dela. 

Sabe-se que uma das grandes incertezas vivenciadas pela escola atualmente é a 

inclusão de crianças com necessidades educativas especiais junto às classes ditas “normais”. 

São grandes as dúvidas e receios por parte dos profissionais em educação. Percebe-se a 

enorme confusão até mesmo na conceituação e diferenciação de termos como necessidade 

educativa especial, necessidade especial e dificuldade de aprendizagem. A palavra inclusão é 

muito falada, mas pouco compreendida. As diferentes formas de desenvolvimento do 

processo inclusivo ainda são fatores desconhecidos pela maioria dos professores que tentam 

trabalhar da melhor maneira possível, mas totalmente desamparados em termos de referências 

não só dentro da escola como também fora dela. 

Um outro aspecto importante é o histórico social de cada criança com necessidades 

educativas especiais que o professor irá trabalhar ou esteja trabalhando, como forma de 

promover um trabalho de qualidade e também diminuir as diferenças existentes, obtendo uma 

maior interação do aluno com necessidades educativas especiais, junto aos demais alunos da 

sala de aula. Essa idéia é enfatizada por Machado (2005): 

A criança portadora de necessidades educativas especiais precisa desde muito cedo, 

estar com outras crianças e aprender a desfrutar dessa oportunidade que se constitui em um 

dos principais objetivos da inclusão. Considera-se como espaços lúdicos de inclusão aquele 

que contém equipamentos e brinquedos que favoreçam a integração entre as crianças apesar 

de suas diferenças. As crianças de deficiência sensorial física e/ ou mental poderão desfrutar 

desse espaço. Brinquedos, jogos e brincadeiras ajudam as crianças portadoras de deficiência a 

se prepararem socialmente quando estas por sua vez frequentam uma escola comum 

(MACHADO, 2005, p.34) 

Isso mostra que o aspecto lúdico contido no processo inclusivo de crianças com 

necessidades educativas especiais no ensino regular é essencial para um melhor desempenho 

deste, causando novas experiências no convívio, no aprendizado e no desenvolvimento de 

valores éticos como o respeito às diferenças, espírito de equipe, criatividade, responsabilidade 

e imaginação. Através das brincadeiras a criança: aprende, exercita suas novas habilidades, 

percebe (fascinada) coisas novas, digere medos e angústias, repete sem parar o que gosta, 

explora e pesquisa o que há de novo ao seu redor (MALDONADO, 2005, p. 22). 

O jogo, assim como o brinquedo e a brincadeira precisa ser explorado de diversas 

formas, em várias ocasiões, de acordo com a realidade percebida. Isto significa que um jogo 

pode ter suas regras modificadas quando necessário, adequando-as a cada necessidade 
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educativa especial, para evitar constrangimento às crianças que, por exemplo, tivessem uma 

limitação que as impedissem de jogar. Sabe-se que cada indivíduo seja portador ou não de 

alguma necessidade especial, possui alguma necessidade que se destaca em relação ao outro. 

Segundo Brougére apud Gil (2005, p.3) os brinquedos, jogos e materiais pedagógicos 

não trazem em seu texto um conhecimento pronto e definido. Traz ao contrário, um 

conhecimento potencial que pode ou não ser um descoberto pelo aluno. Todo material 

pedagógico não deve ser contemplado com algo igual para todos. É na verdade um recurso 

dinâmico que se altera em função do simbolismo e da imaginação de quem o utiliza. 

Por esta razão, é que a melhor forma de trabalhar com o aluno especial é dentro da sala 

de aula com toda a turma, pois é através de um jogo, brinquedo ou brincadeira, adaptados às 

necessidades especiais deste aluno, que ele terá chances de se destacar frente aos demais, ser 

respeitado e visto como alguém capaz de participar e, porque não dizer, de superar suas 

dificuldades. Então, as crianças com necessidades educativas especiais que são incluídas no 

ensino regular, terão uma sensível valorização da sua auto-estima e seus atos passam a ter 

maior consideração perante seus colegas. 

Contudo, ainda fica evidente que este é um longo caminho a ser percorrido e que 

transformar a sala de aula em um local aberto à ludicidade é uma tarefa bastante árdua, em 

vista da própria formação docente, das condições estruturais, das instituições e da visão 

equivocada de que brinquedo é tudo, menos coisa séria. É necessário, porém, que o jogo, o 

brinquedo e a brincadeira deixem de ser apenas recursos de emergência no final de uma aula 

conturbada para ocupar o seu papel principal, isto é, ser o eixo do processo inclusivo, 

proporcionando a partir daí uma melhora na auto-estima desse aluno de inclusão, como 

também uma nova consciência que poderá ser estabelecida em sala de aula e em toda a 

comunidade escolar. 

2.8. O EDUCADOR E O LÚDICO NO ENSINO INCLUSIVO 

As atividades lúdicas fazem parte da vida do ser humano e em especial da vida das 

crianças, desde o início da humanidade. A ludicidade no processo inclusivo é um assunto 

ainda recente, mas que tem conquistado espaço nos mais diversos setores da sociedade. 

Diante dessa realidade é preciso buscar novos caminhos para enfrentar os desafios desse 

milênio e nesse cenário que nos encontramos será inevitável a busca do prazer para educação 

inclusiva, através da ludicidade. Santos (2000) salienta isto quando explica que: 
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O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa 

saúde mental, prepara um estado interior fértil, facilita os processos de 

socialização, comunicação, expressão, construção do conhecimento 

(SANTOS, 2000, p. 110). 

 

Evidente que antes do educador organizar e planejar as atividades, é importante 

observar o nível de desenvolvimento intelectual dos educandos, a sua maneira de aprender, 

onde possa estimular seus interesses, de acordo com suas capacidades. A partir daí o professor 

deverá planejar e selecionar o tipo de atividades lúdicas adequado, conforme as necessidades 

da criança para que supere seus desafios e se mantenha motivada e valorizada na atividade, 

abrindo-lhe caminhos para que o processo de mediação pedagógica se concretize. 

O professor deve proporcionar oportunidades para que o jogo, o brinquedo e o brincar 

aconteçam de um modo educativo, em espaço físico agradável e materiais pedagógicos 

apropriados que possibilitem convívios enriquecedores e prazerosos. 

As atividades lúdicas devem ser intervindas pelo educador sempre que necessário de 

maneira seja esclarecido às dúvidas e que estimule a busca de soluções, onde a cooperação 

prevaleça. 

A ludicidade deve estar presente nas aulas do professor sempre que indicarem que 

serão eficientes, contribuindo com isso, para a assimilação dos conteúdos e no 

desenvolvimento integral do educando. Muitas atividades lúdicas auxiliam a criança a abstrair 

e formar conceitos que não conseguiria por outros métodos de aprendizagem. Ensinar o 

educando a partir do lúdico permite que ele experimente inúmeras possibilidades e caminhos, 

pois quando gostamos do que realizamos, aprendemos muito melhor. 

Portanto, a ludicidade deve estar presente constantemente nas práticas pedagógicas 

dos educadores, pois a mesma é muito importante e essencial para desenvolvimento do 

educando com necessidades educativas especiais, como também das demais crianças. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para realizar este trabalho de cunho pedagógico e teórico acerca da construção de 

conhecimento, como princípio educativo, usou-se uma pesquisa com abordagem qualitativa, 
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que, segundo Lima (2004), tem por objetivo explicar os aspectos da realidade para, se 

possível, agir sobre ela, identificando problemas, formulando, avaliando e aperfeiçoando 

alternativas de solução com intenção de contribuir para o aperfeiçoamento dessa realidade 

como objeto de investigação; e identificar a importância do lúdico no processo ensino 

aprendizagem, dando enfoque ao valor pedagógico atribuído por educadores em suas práticas 

educativas. A investigação foi subsidiada por uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo. 

De acordo com Lima (2004, p.38), a pesquisa bibliográfica é “a atividade de 

localização e consulta de fontes diversas de informação escrita orientada pelo objetivo 

explícito de coletar materiais mais genéricos ou mais específicos a respeito de um tema”. Para 

tanto, far-se-á uso da pesquisa bibliográfica com a intenção de promover aprofundamento 

teórico e, consequentemente, base para análise dos dados coletados. 

3.1.  POPULAÇÃO DA AMOSTRA 

Os sujeitos da pesquisa foram cinco professoras da Educação Infantil que trabalham 

na Escola E.M.E.F Cazuza Bezerra da rede pública do município de Alto Santo - Ceará. A 

Escola Cazuza Bezerra, fica situada na Rua: 31 de março, S/N – Alto Santo – Ceará, a 

referida escola atende todo o público infantil. 

3.2. PROCEDIMENTO DA COLETA DE DADOS 

Será realizada uma pesquisa de campo através de questionário com cinco perguntas 

abertas e cinco perguntas fechadas, pois viabilizam a obtenção de dados qualitativos à medida 

que correspondem a questões cujo aprofundamento e abrangência das respostas dependem 

única e exclusivamente do pesquisado.  As fases da pesquisa serão constituídas da seguinte 

forma: pesquisa bibliográfica; elaboração do questionário; pesquisa de campo, aplicação do 

questionário ao sujeito da pesquisa (forma online). Na coleta de dados será observado os 

aspectos éticos para pesquisa, aonde as professoras serão convidadas e esclarecidos quanto ao 

objetivo da pesquisa e, assim, colaboraram livremente em relação ao questionário, 

devolvendo-os em tempo hábil e com boa produtividade. 

3.3. PROCEDIMENTO DA ANÁLISE DE DADOS 
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O questionário terá por objetivo avaliar a importância do lúdico na educação 

inclusiva, analisar as contribuições que a ludicidade se faz presente no Ensino Fundamental e 

sua eficácia, os pontos fortes e fracos da aplicação podendo assim, ter uma visão ampla da 

situação da aprendizagem lúdica da Educação Infantil. Assim sendo, na análise primamos 

pelo sigilo de identidade dos participantes e os dados qualitativos serão analisados 

comparando com a literatura estudada, inclusive pesquisas já realizadas com a referida 

temática.  

A partir do momento em que todos os dados foram coletados, passou-se então, para a 

análise dos mesmos, para que possa haver com isto, um maior conhecimento do que esses 

profissionais realmente pensa a respeito do que é o lúdico, qual a importância e quais as 

contribuições que o mesmo tem no desenvolvimento de uma criança com necessidades 

educativas especiais em um ensino inclusivo no processo de ensino aprendizagem. 

3.4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS ANALISADOS 

3.4.1. Há alunos de inclusão na escola ou em sua sala de aula? Se sim, explique sucintamente 

quais são? 

 

FONTE: AUTORAL 

Professora A – Sim. Em grande parte, são alunos em que a idade mental não 

está de acordo com a idade cronológica, ou seja, atrasada ou antecipada.  

 

Professora B– Sim. São alunos que apresentam distúrbios de aprendizagem 

tanto na leitura e escrita quanto no raciocínio lógico.  
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Professora C – Sim. Déficit de atenção e dificuldade de aprendizagem. PB – 

Sim. Déficit de atenção e de aprendizagem.  

 

Professora D – Sim. Dificuldades na leitura e escrita e crianças com déficit 

intelectual.  

 

Professora E – Sim. Deficiência intelectual.  

 

Professora F – Sim. Eles frequentam sala de recurso, dificuldade de 

aprendizagem e dislexo.  

 

Podemos perceber que pelas respostas obtidas, que na maioria dos casos os alunos de 

inclusão são os que têm algum tipo de déficit na aprendizagem, ou seja que não conseguem 

acompanhar o nível de aprendizagem da turma e com índices de repetência 

3.4.2. Há uma rotina diferenciada para esses alunos? Nessa rotina são realizadas atividades 

lúdicas? Quais são elas e seus objetivos? 

 

FONTE: AUTORAL 

Professora A– Há um atendimento diferenciado de acordo com a 

necessidade do aluno. É se trabalhado com jogos para melhorar a 

concentração e percepção mental das crianças em geral.  

 

Professora B – Sim, dentro das dificuldades de cada aluno, para que seja 

assim, superada a cada dia.  

 

Professora C – Sim, eles frequentam salas de recurso. Há jogos que 

estimulam o raciocínio lógico, memória e percepção.  

 

Professora D – Sim. Jogos que estimulem o raciocínio lógico e também uma 

maneira de descontração.  

 

Professora E– Sim, há sala de recurso e atividades diferenciada de acordo 

com a necessidade de cada criança. Geralmente não, ou só como forma de 
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complementar uma atividade como: cantar uma música ou realizar um teatro, 

visando mais a descontração.  

 

Professora F – Eles frequentam a sala de recurso. As atividades são as 

mesmas, mas o encaminhamento é diferente. Às vezes, jogos matemáticos, 

bingo e quebra cabeça. Desenvolver o raciocínio lógico e a atenção – Sim 

nas avaliações de aprendizagem. Aplico atividades lúdicas na confecção de 

brinquedos. Com isso é preciso perceber o quanto é importante reciclar e 

reutilizar materiais. 

 

Professora G– Sim nas avaliações de aprendizagem. Aplico atividades 

lúdicas na confecção de brinquedos. Com isso é preciso perceber o quanto é 

importante reciclar e reutilizar materiais. 

 

Os profissionais entrevistados demonstram ter clareza da necessidade de uma rotina, 

pois isto contribuirá para a formação da criança com necessidades educativas especiais. Os 

professores A colocam também como rotina diária a sala de recurso, mas a esta por sua vez, 

serve como apoio para o aluno de inclusão que está inserido no ensino regular, trabalhando a 

dificuldade especifica de cada um, este trabalho é feito separadamente da classe comum e não 

no dia-dia da sala de aula. Contudo percebe-se que a maioria desses profissionais trabalha ou 

dão encaminhamentos diferentes para esses alunos, na maioria dos casos, utilizando-se de 

atividades lúdicas, enfocando assim, vários objetivos para o próprio desenvolvimento do 

aluno inclusivo. 

3.4.3. Essas atividades lúdicas são realizadas em tempo integral ou horário específico? Qual a 

sua periodicidade? 

 

FONTE: AUTORAL 
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Professora A – Cada professor fica livre para estabelecer de quando e de forma 

trabalhar o lúdico de acordo com os conteúdos a serem trabalhados.  

Professora B – O professor trabalha de acordo com a necessidade, não se tem uma 

especificidade em relação a isto, ele a estabelece de acordo a realidade da turma.  

Professora C– Trabalho em horário específico. Uma vez por semana. PB – Tem um 

horário específico. Uma vez por semana.  

Professora D – trabalho em horário específico. Talvez a cada 15 dias ou mais.  

Professora E – trabalho em horário específico. Uma vez por semana.  

Professora F – trabalho em horário específico. Uma vez por semana.  

Observamos que o diretor e o coordenador deixam a cargo dos professores para a 

realização das atividades lúdicas, de acordo com o encaminhamento da aula de cada um, os 

mesmos na maioria das vezes aplicam as atividades lúdicas 1 vez por semana ou até menos, 

sendo abaixo do esperado de acordo com a pesquisa teórica. 

3.4.4. Existe um projeto na escola referente às atividades lúdicas? Qual? 

 

FONTE: AUTORAL 

 

Professora A– Por enquanto ainda não há um projeto específico, mas ofertamos 

vários tipos de materiais como: jogos e brinquedos.  

Professora B– No momento não há projetos que contemple necessariamente o lúdico 

na escola.  

Professora C – A escola não tem um projeto que envolva a ludicidade, mas o 

professor pode elaborar um projeto e trabalhar com seus alunos.  
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Professora D – A escola tem os materiais lúdicos para complementar o trabalho do 

professor, mas não tem um projeto a ser cumprido.  

Professora E – Não temos ainda esse tipo de projeto.  

Professora F – Um projeto não, só jogos e brinquedos.  

Professora G – Tem-se um projeto que é a sala de recurso que fica na secretaria da 

educação.  

Observamos que na escola há materiais lúdicos, mas não um projeto, onde talvez 

poder-se-ia pensar a respeito da implantação de um. Os profissionais da escola citaram a sala 

de recurso, só que esta é um projeto que abrange todo o município, onde é trabalhado 

especificamente com os alunos com necessidades educativas especiais e não junto aos demais 

alunos, ou seja, os alunos não estão se socializando com os demais, pois o objetivo a atingir é 

outro.  

3.4.5. Como você define o comportamento dos alunos de inclusão na realização de uma 

atividade lúdica das demais atividades? 

 

FONTE: AUTORAL 

 

Professora A – A criança realiza a atividade com prazer e na maioria das vezes nem 

se dá conta que com a mesma a leva a construção do conhecimento sistematizado.  

Professora B – No momento da atividade lúdica o aluno participa das atividades com 

muita satisfação não se sente cansado e aprende com mais facilidade,  

Professora C – Diferente, mas dentro do seu limite, é muito importante respeitar as 

limitações de cada um.  
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Professora D – Cada situação a criança tem um comportamento, sendo mais 

espontânea, interage mais com o grupo e os conteúdos, obtendo mais interesse e atenção.  

Professora E – A atividade lúdica deixa o educando, mais motivado, descontraído, 

demonstra mais interesse pela aula.  

Professora F – A interação e envolvimento dos alunos para com a realização das 

atividades.  

Professora G – Há aqueles alunos de inclusão que conseguem realizar as atividades 

tranquilamente, enquanto que têm outros que necessitam do auxílio constante do professor. 

As respostas obtidas nesta pergunta pelos educadores são extremamente positivas, 

notando o quanto o lúdico tem a contribuir para o ensino inclusivo que tanto é abordado nos 

dias atuais. 

Analisando os resultados da pesquisa de campo percebe-se que os profissionais 

entrevistados relatam que os alunos incluídos participam e aprendem melhor com as 

atividades lúdicas, obtendo maior interesse, sendo um motivo a mais para que estas atividades 

sejam cada vez mais aprimoradas e realizadas de uma maneira dirigida no ensino inclusivo, 

trabalhando não só nas dificuldades do educando, mas também sob forma que se desenvolva 

ainda mais suas capacidades, pois o lúdico é coisa séria. 

No entanto, ainda existem profissionais que realizam atividades lúdicas de forma a 

preencher espaços em suas aulas, outros que não conseguem conciliar atividades lúdicas com 

outras atividades rotineiras, por falta de cursos de capacitação, interesse profissional em 

aprimorar a prática educativa, uma vez que o lúdico não se resume somente a educação 

infantil, deve-se tirar esse pré-conceito estabelecido no âmbito educacional e utilizar-se da 

ludicidade com maior freqüência nos planos de aula, estabelecendo assim, como um recurso 

didático a mais no ensino através de um projeto específico, de forma a contribuir e enriquecer 

o acervo do professor, havendo assim uma quebra de paradigma. 

No entanto, ainda existem profissionais que realizam atividades lúdicas de forma a 

preencher espaços em suas aulas, outros que não conseguem conciliar atividades lúdicas com 

outras atividades rotineiras, por falta de cursos de capacitação, interesse profissional em 

aprimorar a prática educativa, uma vez que o lúdico não se resume somente a educação 

infantil, deve-se tirar esse pré-conceito estabelecido no âmbito educacional e utilizar-se da 

ludicidade com maior freqüência nos planos de aula, estabelecendo assim, como um recurso 

didático a mais no ensino através de um projeto específico, de forma a contribuir e enriquecer 

o acervo do professor, havendo assim uma quebra de paradigma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse trabalho foi analisar e levar em consideração as demandas atuais da 

Educação Especial, através de revisão bibliográfica e estudo de caso que pode vir a constituir 

um ponto de partida para desacomodar certas tradições às quais estamos acostumados. Uma 

reforma da educação para a cidadania envolve também uma reforma dos educadores. Essa é 

uma tarefa política cuja finalidade é fazer dos educadores pessoas mais informadas e mais 

eficazes na transformação da sociedade. 

Educação Especial é muito mais do que uma escola especial, sua prática não precisa 

estar limitada a um sistema paralelo de educação, e sim fazer parte da educação como um 

todo, acontecendo nas escolas regulares e constituindo-se em mais um sinal de qualidade em 

educação, quando oferecida a qualquer aluno que dela necessite. 

A educação inclusiva no modelo atual é um desafio que nos obriga a repensar a escola, 

sua cultura, sua política e suas práticas pedagógicas. Dessa forma estará atendendo não 

somente aqueles com deficiência, mas todos aqueles atualmente marcados pelo ciclo de 

exclusão e do fracasso escolar. 

A escola é considerada como um espaço necessário à transformação da sociedade, da 

família própria, portador de necessidades especiais no processo de educação e aceitação, pois 

a própria pessoa, muitas vezes necessita de apoio para enfrentar as diferenças comuns 

ocasionadas pela exclusão. 

A escola sendo o cenário da educação inclusiva deve contemplar uma estrutura 

adequada onde seja possível vislumbrar toda a riqueza possível e nela se realizar, em razão da 

diversidade que possibilitam salas de aulas heterogêneas, com grupos de diferentes níveis 

cognitivos trabalhando juntos, apropriando-se dos conhecimentos historicamente construídos, 

como se fosse algo novo, que ganha sentido porque são capazes de relacioná-lo com sua vida, 

suas histórias, e que juntos, com suas diferenças, são capazes de se desenvolverem quando a 

zona do desenvolvimento proximal é ativada, possibilitando a alavancagem da aprendizagem 

e do desenvolvimento.  

Após a revisão bibliográfica envolvendo o assunto e a consequente coleta de dados, 

constata-se que o lúdico como recurso didático para trabalhar com a inclusão não é um 

assunto novo, pois vem sendo discutido há vários séculos pelos primeiros e grandes 

estudiosos que se dedicaram a pesquisar e estudar o que acontece no desenvolvimento do 

indivíduo excepcional. Desde então, esses educadores defendiam que o trabalho a ser 
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realizado com os mesmos deveria priorizar em sua prática pedagógica as atividades lúdicas 

como elementos essenciais para a educação inclusiva. 

No entanto, o que consta é que alguns profissionais que atuam nesta área não têm a 

clareza da importância que estas atividades podem ter na vida dos educandos, ou seja, eles 

têm conhecimento de que as atividades lúdicas na inclusão são necessárias em qualquer faixa 

etária, mas quando estes fazem o uso de tais atividades na prática pedagógica, nem sempre é 

com uma significativa frequência. Com isso as atividades lúdicas acabam perdendo o seu real 

sentido, pois não obtêm o efeito esperado e passam a ser encaradas como mera distração ou 

passatempo, principalmente no final das aulas. 

Assim, deve-se propiciar e estimular a criança especial através de jogos brinquedos e 

brincadeiras considerando seu desenvolvimento integral contemplando, portanto, os aspectos 

físicos, emocionais, cognitivos e mentais do indivíduo. Os aspectos supracitados são 

fundamentais para que tenham uma boa formação da personalidade e da identidade da criança 

até mesmo para que instigue ainda mais suas capacidades. 

No entanto é necessário que não só os professores, mas também todos os 

profissionais envolvidos direta ou indiretamente com o ambiente educativo comecem a 

repensar suas práticas, inserindo o lúdico como recurso didático, pois este não é 

suficientemente trabalhado. Segundo os estudos realizados, a sugestão seria trazer um projeto 

de atividades lúdicas para dentro da escola ou para a sala de aula, onde o professor trabalharia 

de 2 a 3 vezes por semana, de acordo com os conteúdos do currículo ou mesmo sob forma de 

estímulo. Os educadores determinariam os objetivos conforme as necessidades de cada 

educando, investindo em materiais e aparelhos que ajudem a melhorar e desenvolver a 

capacidade do aluno inclusivo. 

O profissional deve deixar de lado a superficialidade metodológica e ter a grande 

preocupação com quando e como melhor utilizar os recursos de ludicidade no ambiente 

escolar. Além disso, é indispensável que se tenha sempre a clareza dos objetivos de cada 

atividade proposta e não considere a ludicidade como perda de tempo ou preenchimento de 

rotina, mas sim, uma alternativa para o sucesso e qualidade da inclusão no ensino regular. 
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