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ESCOLA: UM ESPAÇO DE INCLUSÃO 

 

RESUMO 

 

A inclusão é um tema que vem ganhando importância nas discussões tanto no 

meio acadêmico, quanto nos espaços sócias nos últimos anos. Falar de 

inclusão social, nos leva a questionar quais são as medidas práticas que estão 

sendo aplicadas na sociedade para que haja a efetiva inclusão de pessoas com 

necessidades especiais, sejam elas cognitivas ou físicas. Neste trabalho nos 

concentraremos em pensar a inclusão social a partir da escola, como deve ser 

este processo no sistema de ensino regular, a partir dos documentos oficiais do 

MEC. Partindo da ideia de que há recursos a serem utilizados na escola para 

auxiliar o professor no desenvolvimento das aulas, e também para a educação 

inclusiva, se faz necessário verificar empiricamente as medidas 

governamentais para a efetiva ação da inclusão no sistema educacional 

brasileiro, transformando a escola em um espaço aberto, capaz de receber os 

alunos sem distinção alguma. Dessa forma, a ideia de segregação de alunos 

com algum tipo de necessidade de ensino especial em escolas separadas foi 

abolida e, hoje, todos os alunos devem frequentar escolas regulares.  

 

Palavras chave: escola, inclusão, educação inclusiva. 

 

 

A inclusão é um tema que vem ganhando espaço nas discussões tanto 

no meio acadêmico, quanto nos espaços sócias nos últimos anos. Falar de 

inclusão social, nos leva a questionar quais são as medidas práticas que estão 

sendo aplicadas na sociedade para que haja a efetiva inclusão de pessoas com 

necessidades especiais, sejam elas cognitivas ou físicas. Neste texto nos 

concentraremos em pensar a inclusão social a partir da escola, como deve ser 

este processo no sistema de ensino regular. 

A partir das experiências vivenciadas ao longo da vida escolar, carreira 

acadêmica e conhecimento em sala de aula, é sabido que cada aluno tem uma 

forma diferente de apreender e compreender o conteúdo ministrado em sala de 
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aula. Um aluno nunca é igual ao outro, independente se há ou não 

necessidades educacionais especiais, tendo em vista que a visão de mundo, 

gerada a partir da convivência em sociedade, é única e particular de cada 

indivíduo. Portanto, o modo de “captar” a mensagem transmitida é também 

distinto de pessoa para pessoa. 

O professor, paulatinamente, desenvolve o papel de perceber o 

potencial de cada aluno, o que leva-o a um desafio vivido constantemente, dia 

a dia, visando ensinar a todos os alunos da melhor forma, e chegar ao objetivo 

final, que é o de aproveitamento total da turma. Para alcançar essa finalidade o 

docente precisa estudar muito, se aprimorar cada vez mais e ter uma 

flexibilidade inigualável para assegurar o aproveitamento e adequação de todos 

os alunos na sala de aula, isso garante uma maior eficácia na prática inclusiva.  

Deve haver um trabalho conjunto entre o professor regular e o professor 

do Atendimento Educacional Especializado (AEE), pois de acordo com as 

especificidades apresentadas pelo aluno com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, ele têm direito ao auxílio 

de um tutor ou de outro professor de AEE na realização de suas atividades em 

sala de aula, e também a frequência nas Salas de Recursos Multifuncionais 

(SRMs) no contraturno do ensino regular. Desta forma a tarefa de ensinar 

atinge uma dimensão ainda maior quando há na classe alunos com 

necessidades educacionais especializadas.  

Para que o professor possa dar seguimento em suas atividades e ter 

uma orientação nessa ocupação, o material didático é uma ferramenta muito 

importante, uma vez que, é através dele e, por ele, que são realizadas as 

mediações pedagógicas com o intuito de ensinar novos conteúdos aos alunos. 

Já ficou no passado a ideia de utilização apenas do quadro, giz e voz como 

ferramentas de ensino. Atualmente há um leque de possibilidades que podem 

ser utilizadas dentro de sala de aula, auxiliando o professor no papel de 

ensinar. O emprego de jogos, filmes, músicas, charges, mídias digitais, 

tecnologias assistivas etc, são instrumentos didáticos muito bem vindos, e que 

colaboram em todos os campos de atuação do ensino, isto é, são úteis tanto 

aos alunos com necessidades educacionais especiais, quanto aos que não 

possuem nenhum tipo de deficiência física ou psicológica. 
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A partir da ideia de que há recursos a serem utilizados na escola para 

auxiliar o professor no desenvolvimento das aulas, e também para a educação 

inclusiva, a escola deve ser um espaço aberto, capaz de receber os alunos 

sem distinção alguma. Dessa forma, a ideia de segregação de alunos com 

algum tipo de necessidade de ensino especial em escolas separadas foi 

abolida e, hoje, todos os alunos devem frequentar escolas regulares. Se a 

escola rejeita esses alunos, concebendo-os como inadequados às turmas 

regulares já existentes, ela está condenando esse discente à segregação, à 

marginalização e à involução do desenvolvimento que poderia ter sido 

promovido se fossem aceitas suas limitações, superando assim suas 

dificuldades (Orrú; Siquelli, 2012). 

Ademais, a adequação do espaço escolar, do tempo, dos conteúdos e 

dos recursos são ferramentas que devem ser utilizadas para que haja uma 

inserção igualitária de todos no ambiente escolar. De acordo com Constituição 

Federal (1988, art. 205), a educação deve ser promovida “visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa e seu preparo para a cidadania”.  

No entanto, nem sempre essas expectativas são atingidas, surgindo 

então uma necessidade de adaptação de inserção cada vez mais afirmada 

para que haja o desenvolvimento pleno dos alunos. Diante disso, uma primeira 

adaptação que precisa ser feita é a do espaço físico e de infraestrutura escolar, 

a inclusão de rampas e elevadores para alunos com dificuldades de 

locomoção, reorganização das salas e adequação dos materiais didáticos, 

como livros em braile para alunos cegos, facilitando a autonomia do aluno. 

Existe, no entanto, uma necessidade, por parte dos alunos com alguns 

tipos de deficiência, de um maior tempo para assimilação e resolução das 

atividades propostas em sala. Esse papel de adequação dos métodos de 

ensino é, muitas vezes, desenvolvido pelo professor de AEE, que busca novas 

estratégias e materiais didáticos capazes de facilitar a aprendizagem dos 

alunos com necessidades educacionais especiais, uma vez que, em algumas 

escolas ainda existe uma carência de tais ferramentas didáticas. 

Contudo, é importante identificar onde está a falha de não haver esse 

material na escola, tendo em vista que a Resolução Nº2, de 8 de janeiro de 

2008, assinada pelo então ministro da educação Fernando Haddad, visa a 

acessibilidade de livros de orientação pedagógica aos docentes, e também ao 
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atendimento educacional especializado com obras de literatura infantil e juvenil, 

voltadas para alunos com necessidades educacionais especiais. A Resolução 

dispõe ainda da necessidade de se formar um acervo bibliográfico de até 180 

livros, adequando essas obras literárias tornando-as acessíveis em libras, 

braile, áudio, caracteres ampliados e em TXT (leitor de voz), todos voltados 

para aplicação do conteúdo ministrado em sala pra alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Também em conformidade com esse documento oficial, a ideia gira em 

torno de auxiliar a formação docente para o Atendimento Educacional 

Especializado desses alunos. Seu acervo busca abranger todas as áreas de 

ensino, como deixa claro o artigo 4º, ao mencionar que os livros serão de uso 

coletivo para subsidiarem a formação do docente, para a oferta do atendimento 

educacional especializado voltado para os alunos com deficiência sensorial 

incluídos nas etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio, matriculados em turma comum do ensino regular das escolas públicas, 

e das instituições privadas especializadas sem fins lucrativos. 

Partindo do pressuposto que o Atendimento Educacional Especializado 

é um serviço resguardado por lei aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, as linhas que se seguem deste texto terá como objetivo analisar de 

forma específica como é feito tal atendimento no sistema de ensino das 

escolas públicas e privadas do Brasil. 

 O processo educativo se apresenta de diferentes formas de acordo com 

cada sociedade. Recorrendo a Paulo Freire (1966) é sabido que a educação 

apresenta um caráter transformador, que pode promover mudanças sociais e 

culturais. É a partir das vivências do dia a dia que são aprimorados os 

conhecimentos, sistematizados os conteúdos, para assim então serem 

transmitidos aos alunos. Desta forma a educação contribui no caráter de 

inclusão, pois é por ela e, a partir dela, que se pode mudar toda uma cultura e 

pensamento social. 

 É sabido que a escola é um espaço onde se desenvolvem diversas 

questões, sendo um meio capaz de despertar o interesse dos docentes e, 

consequentemente, dos discentes em pensar as disparidades da sociedade 

relacionadas ao seu contexto de vivência. Sendo assim, é importante pensar, 

no âmbito escolar, se há acessibilidade de todos os alunos (com necessidades 
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especiais ou não), tanto no espaço físico, quanto no ensino e os materiais 

didáticos, garantindo o padrão de qualidade, conforme instrui a Constituição 

Federal (art. 206, VII CF). Desta forma a escola deve ser um espaço aberto, 

como afirma Meirieu, 

 

Abrir a Escola para todos não é uma escolha entre outras: é a 
própria vocação dessa instituição, uma exigência 
consubstancial de sua existência, plenamente coerente com 
seu princípio fundamental. Uma escola que exclui não é uma 
escola [...] A Escola, propriamente, é uma instituição aberta a 
todas as crianças, uma instituição que tem a preocupação de 
não descartar ninguém, de fazer com que se compartilhem os 
saberes que ela deve ensinar a todos. Sem nenhuma reserva. 
(MEIRIEU, 2005, p.44 apud JESUS, EFFGEN, 2012, p.19) 

 

Entre os diversos desafios que a escola se propõe, um deles é o de 

atender de forma adequada e produtiva os alunos, respeitando suas 

particularidades, garantindo os direitos iguais a todos.  

De acordo com Borges (2015) historicamente as pessoas com 

deficiência passaram por quatro fases de desenvolvimento, até chegarem à 

fase inclusiva, tanto nas escolas, quanto em outras instituições sociais. As 

quatro fases são denominadas por; extermínio/exclusão; 

assistencialismo/filantropia; institucionalização/segregação, e por fim inclusão. 

A primeira fase denominada por extermino/exclusão é caracterizada pela 

ideologia que as pessoas com necessidades especiais eram anormais, não 

pertencentes a espécie humana. Neste período era comum confundirem 

doenças fisiológicas com acontecimentos sobrenaturais. Por vezes os 

portadores de alguma necessidade especial, e deficiência física eram acusados 

de estarem possessos por espíritos malignos, ou de terem poderes divinos. 

Desta forma era feita exclusão desses indivíduos da vista da sociedade, sendo 

confinados em suas casas, ou sentenciados a morte devido as suas 

especificidades e mutações físicas. 

A segunda fase do assistencialismo/filantrópico se dá entre os séculos 

XVIII e XIX. Marcado pela disseminação de ideias cristãs, os portadores de 

deficiência “ganharam” alma, ou seja, não eram mais tratadas apenas como 

“objeto”, algo a ser escondido ou exterminado da sociedade. É neste momento 

que há um movimento inicial de proteção as pessoas com deficiência, que por 
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vezes era internados em manicômios, entregues a instituições de caridade ou 

então cuidadas por suas famílias. Porém ainda mantinha-os fora do convívio 

social. 

Denominada como período de institucionalização/segregação, e/ou 

Integração, a terceira fase é marcada a partir do desenvolvimento das ciências 

médicas. É nesse período que são desenvolvidas novas possibilidades de 

tratamento físico e educacional para pessoas com necessidades especiais e 

deficiência. Novas instituições de foram criadas, tendo como intuito integrar a 

pessoa com deficiência na sociedade, caminhando em direção da quarta fase 

que é a de inclusão que está em desenvolvimento. 

No Brasil, além do impacto da DUDH nas políticas educacionais, a 

Constituição Federal de 1988 também visa garantir a igualdade de direitos 

sociais a todos os cidadãos brasileiros. A Constituição Federal de 1988 

demonstra através de seus artigos, que a educação é um direito de todos, e 

que deve haver igualdade de condições para o acesso e permanência dos 

alunos em todos os níveis de ensino. Sobre a escolaridade de crianças com 

necessidades educacionais especializadas, o Art. 208 explicita que ele deve 

ser feito preferencialmente em escolas regulares de ensino, 

 

Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado 
mediante a garantia de: 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 
anos de idade. (p.34) 

 

 Em âmbito nacional há outros documentos oficiais (Política Nacional de 

Educação Especial MEC/SEESP, 1994; Diretrizes Nacionais Para Educação 

Especial na Educação Básica CNE/CEB 2001; Política Nacional Para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 1999; Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA etc) 

que tratam as questões relacionadas à inclusão social, dispondo dos aparatos 

necessários a organização dos sistemas de ensino, da estrutura escolar, 

formação de professores etc.  

 O Estado deve assegurar a partir do sistema de ensino que todos os 

alunos tenham direito a uma educação de qualidade, atendendo as 
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necessidades específicas de cada aluno, e quando necessário adequando 

materiais e metodologias de ensino, conforme prevista na LDBN/96 Art 59,  

 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades 
especiais: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização 
específica, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem 
atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, 
em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em 
menor tempo o programa escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio 
ou superior, para atendimento especializado, bem como 
professores do ensino regular capacitados para a integração 
desses educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção 
no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos 
oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino 
regular. (BRASIL, 1996, p.22). 

 

E os alunos com necessidades educacionais especiais, dependendo da 

deficiência apresentada, têm direito ao auxílio de um tutor ou de outro 

professor de AEE na realização de suas obrigações escolares, como exposto 

no artigo 58 § 2º da LDBN/96,  

 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais. 
§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial. 
§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas 
ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns de ensino regular. 
§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do 
Estado tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a 
educação infantil. (BRASIL, 1996, p.21). 
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Sendo assim a ideia de inclusão social dos alunos com necessidades 

especiais se pauta na filosofia de aceitação as diversidades na sociedade. A 

Declaração de Salamanca também é considerada um marco na trajetória de 

inclusão no Brasil. O documento foi produzido em Salamanca, na Conferência 

Mundial de Educação Especial, em 1994. Em relação ao papel da escola no 

processo de inclusão, a Declaração define que, 

  

O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas 
as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 
independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças 
que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e 
responder às necessidades diversas de seus alunos, 
acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e 
assegurando uma educação de qualidade a todos através de 
um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias 
de ensino, usam de recursos e parceria com as comunidades. 
(UNESCO, 1994, p. 5) 

 

 Nesse sentido a Declaração de Salamanca define os papeis 

fundamentais éticos e políticos, aos qual a educação inclusiva deve 

desenvolver na prática da inclusão das pessoas com deficiência no sistema 

educacional regular de ensino brasileiro. 

Se faz necessário também pensar que a inclusão não se dá apenas pela 

inserção física dos alunos em sala de aula, mas sim a partir do suporte 

necessário dado a escola e, ao professor para que haja uma efetiva ação 

pedagógica no atendimento desses alunos. GLAT, FONTES E PLETSCH 

(2006) apresentam que para uma inserção efetiva dos alunos com 

necessidades educacionais especiais nas escolas regulares é necessário se 

basear em três elementos fundamentais,  

 

a) a presença, o que significa estar na escola, superando o 
isolamento do ambiente privado excludente e inserindo o aluno 
num espaço público de socialização e aprendizagem; 
b) a participação, que depende, no entanto, do oferecimento 
das condições necessárias para que o aluno realmente possa 
interagir e participar das atividades escolares; 
c) a construção de conhecimentos, função primordial da 
escola, sem a qual pouco adianta os outros dois itens 
anteriores. (GLAT, FONTES E PLETSCH, 2006, p.4) 
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 A partir dos elementos apontados pelas autoras, deve-se compreender 

que a inclusão vai muito além da mera inserção dos alunos no espaço escolar. 

A escola deve adequar o projeto político pedagógico, o currículo, as 

metodologias, a avaliação, o professor, criando novas possibilidades para a 

prática pedagógica, com o propósito de que todos os alunos estejam 

participando, aprendendo e se desenvolvendo. A prática pedagógica é 

importante, pois é através dela que se pode descobrir novos meios para que a 

educação seja um lugar de partilha, de aprendizado mútuo, e não de exclusão. 

A formação do professor é de relevante aspecto na proposta inclusiva no 

sistema escolar (PLETSH, 2009). A falta de preparo do professor para lidar 

com a diversidade em sala de aula é um dos grandes impeditivos para a efetiva 

prática inclusiva. Márcia Pletsh (2009) aponta que a formação de docentes no 

Brasil ainda segue um padrão tradicional de formação acadêmica, “[...] as 

licenciaturas não estão preparadas para desempenhar a função de formar 

professores que saibam lidar com a heterogeneidade posta pela inclusão.” 

(p.150). É necessário que desde a graduação os futuros licenciados comecem 

a desenvolver competências para atender alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

Nesse sentido Pletsh (2009, p.148) aponta o desafio na formação inicial 

de professores, 

 

Portanto, o atual e grande desafio posto para os cursos de 
formação de professores é o de produzir conhecimentos que 
possam desencadear novas atitudes que permitam a 
compreensão de situações complexas de ensino, para que os 
professores possam desempenhar de maneira responsável e 
satisfatória seu papel de ensinar e aprender para a diversidade. 
 

 

É necessário que as universidades criem políticas educacionais nas 

licenciaturas voltadas para práticas educacionais mais inclusivas, adequando a 

formação dos futuros professores para as novas exigências que o sistema 

educacional precisa. No que tange o desenvolvimento de habilidades 

necessárias para a prática educacional inclusiva, Plestsh destaca que o 

profissional deve: 
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a) partir da ideia de que “todos os alunos podem aprender”, 
valorizando as potencialidades de aprendizagem de cada um; 
b) reafirmar que a aprendizagem é um processo individual, 
ocorrendo de maneira ativa em cada pessoa, de tal maneira 
que é o aluno que controla o seu processo de aprendizagem, 
sempre partindo do que sabe e influenciado por sua história 
pessoal e social; c) desenvolver a autoestima como uma das 
condições de aprendizagem, uma vez que o sentimento de 
pertencer a um grupo social, sentindo-se útil e valorizado, 
possibilita o agir e o crescer com o outro; d) estimular a 
autonomia dos alunos mediante a construção de sua 
aprendizagem; e) avaliar permanentemente as aprendizagens; 
f) avaliar o progresso de cada aluno segundo seu ritmo, do 
ponto de vista da evolução de suas competências ao resolver 
problemas de toda ordem e na participação da vida social; g) 
desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas de 
ensino mútuo, pois toda pedagogia diferenciada exige 
cooperação ativa dos alunos e dos seus pais, diminuindo a 
discriminação entre eles; h) envolver os alunos em suas 
aprendizagens e em seu trabalho, despertando o desejo de 
aprender e propondo tarefas cognitivas de maneira lúdica e 
interessante, a partir das quais deveria ser desenvolvido no 
educando a capacidade de auto-avaliação; i) inserir-se no 
universo cultural dos alunos (VALLE; GUEDES, 2003, p. 52-53 
apud  PLESTSH, 2009, p. 149). 

 

Entende-se então a partir do exposto pelos autores que o professor 

desde a sua formação inicial, deve aprender a compreender e valorizar a 

diversidade existente dentro da sala de aula.  

O profissional do ensino não deve se ater somente a sua formação 

inicial como a única forma de capacitação, é necessário para uma melhor e 

eficaz qualidade de ensino que o professor dê continuidade a sua formação de 

ensino. Martins (2012) caracteriza a formação permanente como ponto 

fundamental na prática educativa, 

  

A formação permanente, pois, é um dos fatores imprescindíveis 
para que os profissionais de educação possam atuar, 
efetivamente, frente aos alunos sob sua responsabilidade em 
classe e no ambiente escolar, de maneira mais ampla, por mais 
diversificado que esse grupo se apresente, oferecendo- lhes 
condições de atendimento educacional que sejam adequadas 
às suas condições e necessidades e, não apenas, realizando a 
mera inserção física desses educandos no ambiente escolar. 
(MARTINS, 2012, p.33) 
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A formação continuada e permanente desses profissionais da educação 

(professores, gestores, funcionários da escola) se da a partir de novos cursos 

de formação, capacitação, da atividade reflexiva sobre a suas experiências na 

prática de ensino etc.  

Nesse sentido o Ministério da Educação em 2003 deu início ao 

Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade,  a  Secretaria de 

Educação Especial (SEESP) lançou este projeto a nível nacional com o 

propósito de divulgar políticas de educação inclusiva nos municípios brasileiros. 

O projeto tem como base de fundamentação o princípio de que todos os alunos 

com necessidades especiais tenham garantidos os seus direitos ao acesso, 

permanência e qualidade de ensino nas escolas regulares. 

Através dos projetos desenvolvidos pelo SEESP, o MEC conseguiu a 

formação de 133.167 professores e gestores, entre os anos de 2004 a 2009 

(MARTINS, 2012). Houve também a elaboração e distribuição de materiais 

bibliográficos, com o propósito de contribuir na formulação e desenvolvimento 

de material didático a ser usado no AEE através das SRMs.  

Desta forma o Atendimento Educacional Especializado deve ser 

compreendido como uma ferramenta transversal, e integrada no processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

e não como um processo paralelo de ensino. 
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