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RESUMO 
 
 
 
O objetivo do presente estudo é analisar como o sistema educacional brasileiro lida 
com a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais no processo 
de ensino-aprendizagem. Para o alcance do objetivo proposto, utilizou-se como 
metodologia de pesquisa uma análise bibliográfica sobre os avanços da educação 
inclusiva a partir da promulgação da Constituição de 1988 e as legislações 
correlatas, passando por uma discussão sobre a importância do papel da escola na 
eficácia do processo ensino-aprendizagem dessas pessoas. Os resultados que se 
podem inferir após a conclusão da pesquisa não muito são favoráveis, visto que as 
buscas por parte de professores, mediadores e assistentes educacionais, entre 
outros profissionais, em melhorar o desempenho no trabalho com essas pessoas, 
são na maioria dos casos, frustrantes, uma vez que as muitas dificuldade a serem 
superadas e melhorias a serem implementadas perpassam por toda uma paulatina 
mudança da cultura histórica e ao mesmo tempo requer um olhar especial do poder 
público para essa demanda bem como um comprometimento profissional que visa 
profundas mudanças no pensamento e prática social. 
 
 
 
Palavras-Chave: Educação. Pessoas com necessidades educacionais especiais. 
Inclusão. 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A exclusão social e o preconceito sempre foram estigmas na sociedade 

brasileira, herança de uma história de colonização e exploração que se reproduz 

desde a chegada das caravelas portuguesas e se perpetua até aos dias de hoje. 

Dentro de um contexto educacional, essa herança gerou o que Báfica (2012), chama 
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de uma aberração pedagógica com a separação educacional: de um lado a 

educação comum e de outro: a educação especial.  

Apesar dos avanços provocados pelas mudanças na legislação geral e 

específica, é notável a grande dificuldade da comunidade escolar como um todo, de 

assimilar e conviver com essa realidade, visto que a sociedade ainda carrega um 

forte preconceito histórico contra as pessoas com necessidades educacionais 

especiais. Associado a este fato, ainda há a problemática do poder público não ser 

capaz de formular e implementar um plano eficaz de inclusão, pois reproduz o modo 

subserviente ao atual modelo hegemônico, caracterizado pela primazia absoluta da 

competitividade e lucratividade, reproduzindo e reforçando a exclusão social.  

Por outro lado não se pode negar que a inclusão social e, especificamente a 

educacional, vem ganhando profundas transformações e os avanços tem sido 

significativos, muito embora ainda sejam necessárias constantes melhorias para que 

esse abissal fosso se encurte cada vez mais e seja totalmente eliminado.  

Por isso faz-se necessário discorrer sobre os avanços históricos da 

educação inclusiva, para que posteriormente possa-se discutir o papel da escola 

como meio de promover a inclusão e as suas respectivas políticas para que de fato 

o processo ensino aprendizagem de pessoas com necessidades educacionais 

especiais torne-se mais eficaz e por fim, buscar identificar as dificuldades dos 

operadores educacionais e como eles trabalham para superar essas barreiras com 

essas pessoas no dia-a-dia. 

 

2 AVANÇOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Historicamente pessoas foram e continuam sendo excluídas pela sociedade 

por algum tipo de deficiência, etnia, cor, raça, características físicas, entre outros. 

Sassaki (1997) aponta o conceito de inclusão social como:  

 

Processo pelo qual a sociedade e o portador de deficiência procuram 
adaptar-se mutuamente, tendo em vista a equiparação de oportunidade e, 
consequentemente, uma sociedade para todos (…) A inclusão significa que 
a sociedade deve adaptar-se às necessidades da pessoa com deficiência 
para que esta possa desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida (p. 
167). 

 

Na dimensão educacional, não é diferente, embora a escola detivesse o 
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dever de ser para todos, sem distinção alguma, as politicas educacionais 

viabilizaram metodologias exclusivas, expressando a histórica divisão social de 

classe. Vargas e Rodrigues (2018) corroboram com essa arssertiva e já apontam 

mudanças quando afirmam que: 

 

Por muito tempo o aluno dito desviante, o considerado “anormal”, 
permaneceu oficialmente excluído da escola, era ignorado ou 
encaminhado para serviços de saúde. Na atual conjuntura, a política de 
inclusão se tem colocado como uma diretriz, opondo-se às práticas 
segregatórias que até então se mantiveram [...] (p. 4). 

 

Apesar dos entraves históricos, porém, não se pode negar que o atual 

cenário é de avanços no esforço de promover a inclusão social de diversos grupos 

que quase sempre foram deixados de lado no reconhecimento de sua dignidade 

como pessoa humana. 

No caso do Brasil, os avanços e fortalecimento da inclusão social ganharam 

celeridade a partir da promulgação da Constituição cidadã de 1988, que rompeu 

com um modelo assistencialista e reconheceu a diversidade presente na sociedade, 

vindo assim a garantir direitos a grupos sociais até então marginalizados.  

Nesse conjunto de conquistas de direitos e políticas de inclusão está a 

educação por meio da escola, a qual outrora reproduzia instutitucionalmente a 

segregação, tornando-se agora um exemplo de inclusão. Dessa forma, “a inclusão 

escolar traz como ideia central a questão de que todas as pessoas têm direito a 

educação, de modo igualitário” (Frade, 2018, p. 19). 

Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988 é o princípio da dignidade da pessoa humana. Dentro 

desse contexto, o Artigo 208, Inciso III da CF (BRASIL, 1988), aborda o atendimento 

educacional especializado às pessoas com deficiência, deixando claro que o papel 

do Estado é propiciar condições para atendimento educacional especializado a 

essas pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (Frade, 

2018). 

Com a vigoração Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de nº 9.394/96 de 1996, 

ficou evidente o direito do educando em condição de inclusão em relação ao sistema 

de ensino regular: 
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Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação:  
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, 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, 
Online). 

 

A LDB diz ainda no artigo 4º, inciso III, que é dever do Estado garantir o 

“atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

Inclusive, o capítulo 5 da LDB trata somente de aspectos referentes à 

Educação Especial. Entre os pontos especificados, o art. 58. § 1º diz que, sempre 

que for necessário, haverá serviços de apoio especializado para atender às 

necessidades peculiares de cada aluno portador de necessidades especiais. 

Entre muitos avanços como Convenções e tratados internacionais, 

resoluções e decretos do governo brasileiro, na perpesctiva de inclusão, no ano de 

2015, foi publicada a Lei nº 13.146, de 06 de julho, e assim nascia o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. Essa Lei trouxe uma importante contribuição para 

assegurar o direito à inclusão, quando expressa no Art. 27 que:  

 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de 
seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, 
segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 
(BRASIL, 2015, online). 
 

A luta pela inclusão das pessoas com deficiência vem se fortalecendo no 

mundo todo, deixando para trás a história de séculos de descaso e discriminação 

em relação às necessidades diferenciadas. Os avanços legislacionais são inegáveis 

e de suma importância no rompimento do histórico modelo de segregação 
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educacional. Por outro lado, é preciso fazer uma análise mais acurada e precisa à 

luz da letra e à luz da prática escolar. 

 

3 A ESCOLA E PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE PESSOAS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

É evidente a grande dificuldade da comunidade escolar como um todo, de 

assimilar, conviver e principalmente lidar com pessoas com necessidades especiais 

na prática educacional, uma vez que a imposição legal não é suficiente para 

derrubar o forte preconceito histórico contra essas pessoas. Por isso que Soares 

(2016) afirma que “nem sempre a escola está preparada para receber tal aluno e nem o 

professor possui o suporte necessário e formação adequada para lidar com a inclusão.” (sem 

pagina). 

Para esse preparo eficaz, a escola como um todo precisa de uma revisão de 

forma a atender as demandas individuais de cada aluno, envolvendo não somente a 

parte estrutural, mas também humana e profissional, agregando valores para que 

sejam extinta qualquer forma de preconceito. É notável que este desafio ainda está 

longe do ideal, uma vez que é enfrentado mais por uma questão de imposição da 

legislação que mesmo por uma questão de inclusão e eliminação de preconceitos 

como meta.  

Para que a inclusão de fato venha ser mais real e concreta, o professor, 

sobretudo, precisaria ter um suporte de outros profissionais especializados como 

psicopedagogo,  psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista, etc, que pudessem 

acompanhar os alunos com necessidade educacionais especiais, e assim o 

professor poderia contar com uma equipe multidisciplinar que lhe auxiliasse e lhe 

indicasse a melhor forma trabalhar com tais necessidades, levando em consideração 

cada situação individual.  

Contudo, o que se percebe correntemente são inúmeras reclamações por 

parte dos professores expondo suas impotências e limitações ante as dificuldades 

em atender a diversidade de seus alunos. Vale deixar bastante claro que jamais se 

pode colocar sobre o professor o fardo exclusivo de esperança de melhorias da 

educação no Brasil. Inegavelmente, o ele é importante e vital nesse processo, porém 

não é sua tarefa exclusiva.  
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Todavia, a realidade é que, na maioria das vezes o professor precisa 

assumir papéis que são de outros profissionais, o que acaba prejudicando o 

processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, Vargas e Rodrigues (2018) afirmam 

que: 

 

Os entraves encontrados diante da inclusão não existem somente em 

virtude das especificidades dos alunos ou pela falta de formação de 

professores e gestores. Há, além disso, uma profunda dificuldade de 

concretização da política de inclusão porque, primeiramente, a escola não 

foi constituída para os “indomáveis” e “inadestráveis”. A escola foi pensada 

para docilizar os corpos, adestrar as mentes. (p.3). 
 

 

E como forma de destravar esses entraves e minimizar esse impacto, 

entram em cena as políticas públicas de inclusão de Estado, e não de governo, as 

quais precisam e devem permitir a possibilidade de inserção do aluno com 

necessidades educacionais especiais no ambiente escolar, viabilizando a não 

apenas o seu acesso, mas também a sua permanência e seu encaminhamento a 

profissionais especializados para trabalhar com este educando em uma sala de aula 

comum. 

Contudo, a aceitação das políticas de inclusão no sistema escolar ainda tem 

muitas dificuldades por ser vista como mais um encargo que o sistema educacional 

impõe aos professores. Mesmo estes sendo favoráveis à concepção contida na lei e 

percebendo os benefícios que sua implementação traria a toda a sociedade, o temor 

e as preocupações daí decorrentes são inevitáveis. 

Diante disso, é necessário ressaltar que simplesmente permitir o acesso de 

pessoas com necessidades educacionais especiais à escola, como também 

responsabilizar determinados atores da escola, como direção, professores, 

mediadores ou assistentes educacionais, não significa incluir. Faz-se necessário um 

constante repensar das práticas pedagógicas para resolver os impasses no 

cotidiano escolar bem como um investimento coletivo para a eficácia e plenitude da 

inclusão.  

Inclusão também passa pela missão de preparar o ambiente escolar para 

receber alunos com necessidades especiais, tornando-se em algo indispensável, 

pois as adaptações devem condicionar-lhes o desenvolvimento emocional. E isso 
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passa desde a estrutura física, qualificação profissional, um senso de acolhimento 

coletivo, até o método de ensino desenvolvido pela escola. 

Dentro desse universo de pessoas envolvidas na inclusão, não se pode 

deixar de destacar a importância de profissionais como os mediadores e os 

assistentes educacionais, que contribuem exponencialmente para a inclusão 

educacional dessas pessoas, uma vez que a atenção e o acompanhamento 

dispensados por estes profissionais, colaboram para que os diferentes sejam 

incluídos no universo dos chamados “normais”. 

Por outro lado, muitas das vezes a realidade do sistema escolar aliada às 

fracas politicas de inclusão, causam frustrações e desestímulos a esses 

profissionais, que ainda são poucos valorizados pelo seu imprescindível papel de ser 

a ponte entre o aluno e suas relações: professores, colegas e o próprio aprender. É 

preciso compreender que o principal valor que norteia este trabalho é a autonomia, 

e, portanto, procura-se encurtar essa ponte cada vez mais, ocupando assim, um 

lugar de passagem e devolvendo à escola e ao professor o papel de gerir e garantir 

uma vivência escolar completa e de qualidade para o aluno. 

O trabalho dos educadores que conhecem os direitos das pessoas com 

necessidades educacionais especiais e a forma legal que se exigem como estas 

pessoas sejam acompanhadas e ensinadas esbarra-se na própria deficiência do 

profissional de não está totalmente capacitado para lidar com a individualidade de 

cada aluno. Além do mais, a deficiência do próprio aluno conjugada com os desafios 

de ter que lidar com suas limitações também pode se tornar barreira quase 

intransponível. 

Diante do exposto, surge o questionamento se o sistema educacional está 

realmente preparado para a eficaz inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais no processo ensino-aprendizagem. 

 

4 AS DIFICULDADES A SEREM SUPERADAS PARA TRABALHAR COM 

PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

São muitas as dificuldades e grandes os desafios dos profissionais que 

trabalham diretamente com pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Pode-se iniciar afirmando que uma das grandes lacunas está exatamente na 
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formação docente, visto que a academia prepara para lidar com a hegemonia e não 

com a diversidade. 

Outra situação dificultosa revela-se na aplicação do plano pedagógico da 

escola, que em grande parte é dissociada da realidade do dia-a-dia, o que implica na 

frustação em não conseguir colocar em pratica o que se é exigido. Isso porque 

muitas escolas não dispõem de recursos humanos, tecnológicos, financeiros, que 

são fatores imprescindíveis para remover as barreiras para a aprendizagem 

individual. 

Além disso, o senso de exclusão está presente nos conceitos e preconceitos 

que cada um carrega individualmente em aceitar o aluno com necessidades 

especiais na sala de aula, tanto pelos professores quantos pelos próprios colegas de 

sala. E esta não aceitação bloqueia a construção de vínculos que precisam ser 

construídos para a efetivação da inclusão. Aliado a isso, ainda está a estruturação 

da escola, que sempre foi e continua sendo a cada reforma ou ampliação, pensada 

em atender somente os considerados “normais”.  

Somado a todas essas dificuldades, quiçá esta seja a maior: que é o desafio 

de envolver os alunos com necessidades educacionais especiais com as atividades 

escolares. Nesse sentido, Konkel, Andrade e Kosvoski (2015) afirmam que: 

 

Atender as expectativas, motivar para a participação, atingir os objetivos, 
acolher e envolver nas atividades e realizar um trabalho em que o resultado 
final seja a aprendizagem são desejos cada vez mais difíceis de atingir no 
contexto das salas de aula. Quando se trata de aluno com deficiência o 
desafio aumenta. O professor se revela em constante vigília e sofrimento 
por não conseguir vivenciar as expectativas em relação ao seu trabalho com 
o aluno. (p. 5784). 
 

  

Essas dificuldades, no entanto, não têm freado a mola propulsora da 

inclusão educacional, e as perspectivas docentes aliadas às praticas educacionais, 

vem sido superadas a cada ano que passa, pois cada nova experiência, cada erro 

cometido, cada inovação, e principalmente quando se percebe que todo um esforço 

tem resultados excepcionais que mudam desde o ambiente familiar como também o 

ambiente escolar, explode como uma bomba de esperança para a formatação de 

uma sociedade mais justa e que enxerguem as diferenças como forma de valorizar o 

ser humano, resgatando sua dignidade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

É reconhecível que ainda há muito caminho a ser percorrido para que à 

inclusão de pessoas com necessidade educacionais especiais alcance realmente 

níveis satisfatórios. Porém o percurso histórico mostra que hoje se tem uma 

sociedade mais inclusiva e tolerante e que avança cada mais para resgatar a 

igualdade e dignidade humana. 

Embora haja dificuldades dos profissionais em lidar com aquilo que é 

diferente, e haja falhas nas politicas de inclusão, jamais se poderá recuar frente ás 

duras conquistas históricas já obtidas. As dificuldades podem e devem ser 

superadas com muita garra e determinação, pautadas na união e compromisso de 

todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, seja intraescolar ou 

extraescolar, bem como na responsabilidade individual e consciente de todos que 

constroem e edificam para o novo, para a inclusão, e para a extirpação de toda 

forma de preconceito individual, social e institucional. 

Portanto, é preciso que todos os envolvidos no processo de inclusão escolar 

alarguem seus passos rumos às melhorias, pois mais que reconhecer as 

dificuldades e deficiências no sistema de ensino-aprendizagem e as próprias 

fragilidades profissionais, é preciso encarar tal responsabilidade mais que um 

emprego, e sim como um verdadeiro sacerdócio com visão de transformações de 

mundo. 
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