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RESUMO 
 
 
 

 

O presente artigo apresenta uma reflexão sobre o trabalho de inclusão de pessoas com 

necessidades especiais no ensino regular e de como é importante o reconhecimento das 

instituições quanto ao processo educativo, adotando assim em suas práticas exercidas 

novas formas pedagógicas, redefinido e aplicando-as em busca de uma melhor inclusão. 

Isso, devido à intensificação nos últimos anos das políticas que regulamentam os princípios 

educacionais inclusivos com a participação ativa das políticas de Estado e os governantes 

para que aconteça uma qualidade de ensino sem preconceito baseada na diversidade. 

Enfatizaremos sobre é sobre a aceitação dos professores quanto à capacidade de 

desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual. Também abordaremos de como a 

afetividade no ensino-aprendizagem é de suma importância na interação entre professor e 

aluno. Portanto, o referente trabalho se caracteriza por uma pesquisa bibliográfica de cunho 

qualitativo e coleta de dados dos dispositivos legais da legislação brasileira relacionados às 

pesquisas recentes sobre o tema, destacando os trabalhos de Mantoan(1997,2001,2003); 

Mazzotta(2011) e Almeida(2002), entre outros que foram usados como aportes teóricos para 

o desenvolvimento e enriquecimento do artigo. O trabalho nos conscientizou da importância 

na concretização da proposta pedagógica de inclusão e suas modificações na estrutura 

escolar, e a compreensão da importância do acesso e do direito das pessoas com 

necessidades especiais na rede regular de ensino. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Afetividade. Educação Especial.  Inclusão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A inclusão questiona os modelos ideais, produz diferenças, identidades, inserção ou 

exclusão. Rompe com o conservadorismo das escolas. A escola inclusiva é uma escola 

onde todos se igualam pela diferença; diferença de cultura, de condições sociais, fazendo 

com que tenham chance e oportunidades de aprender. 

Para uma escola comum se tornar inclusiva é preciso que ela reconheça a diferença 

dos alunos diante do processo educativo, é preciso que ela busque participação e progresso 

de todos, adotando novas práticas pedagógicas. Adotar essas novas práticas não é fácil e 

nem rápido, pois dependem de várias mudanças, mudanças essas que levarão um tempo, 

mas que são fundamentais nessa busca pela inclusão. É necessário que haja uma 

atualização e desenvolvimento de novos conceitos e a redefinição e aplicação de práticas 

pedagógicas que são compatíveis com a inclusão. 

Por isso, que nas últimas décadas a escola tem procurado promover a inclusão dos 

alunos com necessidade especiais devido à intensificação nos últimos anos das políticas 

que regulamentam os princípios educacionais inclusivos com a participação ativa das 

políticas de Estado e os governantes para que aconteça uma qualidade de ensino sem 

preconceito baseada na diversidade. 

 A própria Constituição de República Federativa do Brasil de 1988 assume princípios 

e diretrizes adequadas ao discurso da inclusão, colocando elementos pertinentes 

relacionados ao direito a educação, além da legislação que rege todos os direitos dessas 

pessoas ao ensino regular.  

Na Constituição Federal está determinado que o educando tenha direito de 

acesso a todos os níveis de ensino e que o Ensino Fundamental é obrigatório. Por isso, as 

escolas devem estar prontas a acolher as especificidades de cada aluno, com deficiência ou 

não. Mas na realidade, não é isso que acontece. Na maioria das vezes os alunos são 

rotulados ou divididos a fim de garantir a aprendizagem deles. 

 

Outro ponto importante em se tratando de inclusão é sobre a aceitação dos 

professores quanto à capacidade de desenvolvimento dos alunos com deficiência 

intelectual. Por não acreditar na capacidade dos alunos, optam por atividades de repetição e 

memória, ao invés de aprendizagem baseadas nas experiências vividas por eles. 

Para Gomes, Figueiredo e Poulin (2010) a maior responsabilidade dos professores é 

o desenvolvimento intelectual e autonomia do aluno. Para que o aluno com Déficit 



6 

 

Intelectual – DI possa evoluir, é preciso que a inteligência seja estimulada e educada. 

Segundo Perrenoud (1995) se analisarmos uma escola de qualidade nos parâmetros da 

“inclusão”, o que realmente teria valor era desenvolver nas crianças a noção de humanidade 

e não notas e premiações. 

 
A meta da inclusão é, desde o início, não deixar ninguém fora do sistema 
escolar, que deverá adaptar-se às particularidades de todos os alunos (... ) 
à medida que as práticas educacionais excludentes do  passado vão dando 
espaço e oportunidade à unificação das  modalidades de educação, regular 
e especial, em um sistema único de  ensino, caminha-se em direção a uma 
reforma educacional mais ampla,  em que todos os alunos começam a ter 
suas necessidades  educacionais satisfeitas dentro da educação regular 

(MANTOAN, 1997,p.24). 
 

 E na ânsia de ter uma turma nivelada, os professores levam os alunos com 

maiores dificuldades à exclusão e muitas vezes deixam de lado a afetividade por essas 

pessoas, ponto importantíssimo para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. 
 
 

 

Os alunos com e sem deficiência são únicos, singulares. Suas 
necessidades e especificidades não são generalizáveis, cada um é um. 
Assim, espera-se que a escola, ao abrir as portas para tais alunos, informe-
se e oriente-se com profissionais da educação e da saúde sobre as 
especificidades e instrumentos adequados para que todo aluno encontre na 
escola um ambiente adequado, sem discriminações e que lhe proporcione o 
melhor e maior aprendizado possível (FAVERO, PANTOJA, MONTOAN, 
2007, pag.42). 

 
 

 

Essa orientação, não é uma busca por tratamentos diferenciados e sim por uma 

educação que seja efetiva para todos e que realmente desenvolva o indivíduo em sua 

integralidade suas necessidades sejam satisfeitas no âmbito escolar. 

 

       O presente estudo buscou analisar a importância da inclusão de pessoas com 

necessidades especiais na rede de ensino regular, e fornecer subsídios capazes der 

favorecer a reflexão sobre o trabalho a ser realizado nas instituições de ensino, além de 

contribuir para qualificar a reflexão acerca da necessária transformação das escolas em 

escolas realmente inclusivas. 

Esse artigo se justifica na necessidade de problematizar e discutir os diferentes 

conceitos e estudos existentes para se trabalhar com pessoas com necessidade especiais 

nas instituições de ensino.  

 

A metodologia usada para a elaboração deste artigo foi a pesquisa bibliográfica, 

tendo como referências autores que compreendem a importância do direito da educação 

para todos. 
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Portanto, a pesquisa compõe-se dos seguintes passos metodológicos: 

• Levantamento de referencias bibliográfico  

•  Estruturação em capítulos sobre a inclusão baseada na diversidade, 

desafios, afetividade e aceitação dos profissionais da educação em 

trabalhar com a inclusão 

                         

Contudo, destacamos os estudos de Mantoan (1997,2001,2003); Mazzotta (2011) e 

Almeida(2002), entre outros que foram usados como aportes teóricos para o 

desenvolvimento e enriquecimento do artigo, além do legislação e documentos norteadores 

da Constituição de 1998 e MEC que deram um grande suporte para o enriquecimento deste 

artigo. 

 

Todavia, a lei garante o acesso a pessoas com deficiência em sala de aula regular 

de acordo com o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei 

7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a integração de 

pessoas com deficiência. O artigo 6º, inciso III desse Decreto, preconiza a necessidade de 

incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitando suas peculiaridades. Embora, 

saibamos que a realidade do processo inclusivo é bem diferente do que se propõe na 

legislação, ou seja, a proposta de educação atual ainda não demonstra uma inclusão efetiva 
 

Por isso, deixamos nosso posicionamento de, nos dedicar a dar os direitos 

assegurados aos alunos com deficiência, respeitar suas dificuldades, reconhecendo suas 

necessidades, garantindo um atendimento diferenciado. Esse mesmo decreto afirma que os 

estabelecimentos de ensino regular devem fornecer apoio à esses alunos com deficiência. 

 

          

 
2.FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Sabemos que a escola precisa estar adequada para que atenda de forma 

responsável, com uma equipe técnica e pedagógica preparada para que as crianças não 

sejam apenas depositadas na escola sem apoio, mas que estas sejam recebidas, que fato 

com atendimento diferenciado. Ter apenas carinho e boa vontade não basta, é necessário 

que haja comprometimento de toda equipe para a busca de soluções para os problemas 

encontrados.  

Para desenvolver o presente artigo, segui as seguintes etapas: 

▪ Em primeiro lugar, pesquisar informações, estudos e normas capazes de nos permitir 

conhecer e analisar as dificuldades que envolvem o trabalho com essas pessoas que 
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necessitam de um atendimento diferenciado, da falta de preparação para atender 

essas pessoas, e de todas as preocupações que nós como educadores enfrentamos, 

nos debruçamos sobre o tema.  
 

▪ Segundo contextualizar melhor, a inclusão e os assuntos correlatos. 

▪ Finalmente, destacar alguns aspectos da legislação que ampara e trata de todo 

histórico legal da educação especial.  

▪ Finalmente, salientar a importância da afetividade do gestor e do professor nesse 

processo inclusivo. 

 

3.DESENVOLVIMENTO 

3.1 A LEGISLAÇÃO E A INCLUSÃO 

É notório que a luta pelos direitos das crianças com deficiência perdura há algumas 

décadas, e até o início da década de 60 não havia ainda uma legislação que defendesse e 

apoiasse a educação inclusiva no Brasil, para que de fato essas crianças começassem 

usufruir daquilo que a nossa atual Constituição Federal (1988) preconiza sobre igualdade e 

direitos de cada um e também sobre “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.  

Em 1961 a LDBEN, lei n°4024 apresenta um capítulo dedicado à educação dos 

excepcionais onde afirmava os direitos da criança especial indicando que estes deveriam e 

tinham o direito de serem integrados na sociedade. Garantia também, que a educação fosse 

oferecida em seu sistema geral de ensino, e quando isso não fosse possível em decorrência 

de algumas deficiências, a educação deveria ser oferecida em sistema específico 

(MAZZOTA 2011) 

 

A fase de integração pode ser entendida como processo onde as pessoas 
com deficiência buscavam formas de se adaptar à sociedade como esta se 
encontrava e à escola nos seus modelos pré-estabelecidos (metodologia de 
trabalho, modelos avaliativos, atividade homogeneizadoras na maioria das 
práticas pedagógicas) sem que houvesse uma preocupação mais enfática 
com mudanças nesses setores (Sassaki 2005, p.20). 

 
 

Dessa forma as famílias poderiam ver seus filhos sendo inseridos no sistema 

educacional e também na sociedade.  

Em 1971, surge a Lei 5.692 e, seu artigo 9° previa “tratamento especial aos 

excepcionais” e assegura que as crianças com deficiência física ou mental devem ser 

tratadas fisicamente, e não só o cognitivo. E Ainda nos anos 70, podemos dizer que houve o 

marco da Educação Especial, pois os profissionais da área puderam ter formação 
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acadêmica permitindo a descoberta de novas metodologias e informações a respeito das 

deficiências. (MAZZOTTA 2011) 

Em 1972 o Parecer do Conselho Federal de Educação n° 07/72, direcionava para 

que houvesse a capacitação de pessoal, melhoria física nas escolas para melhor atender a 

clientela, pois já estava bem claro de que as crianças com necessidades especiais têm a 

capacidade de aprender e de se desenvolver. 

Segundo Mazzotta (2011), com a aprovação do Parecer n°848/72 do Conselho 

Federal de Educação constava uma solicitação do Ministro da Educação e Cultura para que 

fosse fornecido “subsídios para o equacionamento do problema com a educação dos 

excepcionais”. Junto com essa solicitação estava uma carta do Presidente da Federação 

Nacional das APAEs, Dr. Justino Alves Pereira, pedindo “a adoção de medidas urgentes 

para que também o campo do ensino e amparo ao excepcional fosse dinamizado numa hora 

em que todos os outros setores educacionais são reformulados e acionados”. 

No ano de 1973 o MEC cria o CENESP - Centro Nacional de Educação Especial, 

que foi responsável por impulsionar diversas ações com finalidades educativas dando assim 

visibilidade e espaço para que a inclusão criasse forças e começasse e acontecer. 

Em 1978, regulamentaram-se algumas diretrizes e organizadamente ficaram 

enfatizados alguns objetivos, como, aumento de oportunidades em atendimentos médicos e 

psicológicos e também educacionais, pois o atendimento oferecido ainda não alcançava 

uma maioria que de verdade necessitava de atendimento. A finalidade no momento era que 

essas crianças começassem a ter diagnósticos de suas deficiências e limitações a fim de 

que os profissionais descobrissem a melhor maneira de se trabalhar, e uma vez feito o 

diagnóstico seria muito mais fácil encaminhar e ajudar. 

Em 1986 o CENESP/MEC descobre a necessidade de se criar algumas normas 

para que a educação especial tivesse apoio não só técnico, mas financeiro também, 

podendo assim investir na busca por melhorias e atingir uma clientela maior ainda. Em 

novembro desse mesmo ano, o CENESP se transforma em Secretaria de Educação 

Especial (SESPE), um órgão com superioridade na tomada de decisões.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, declara que a educação é um 

direito de todos e dever do Estado e da família, portanto, as pessoas deficientes têm o 

direito de receber uma educação e seu artigo 208 diz: 

 

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;  
V- Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um.  
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Incluir essas crianças no âmbito escolar, sempre foi uma tarefa muito difícil, pois 

existem algumas barreiras, não basta somente incluir, tem que atender e trabalhar as 

necessidades visando o desenvolvimento. 

Na interpretação de Mantoan (2004), a inclusão de alunos com necessidades 

especiais é um movimento que tem sido muito polemizado por diferentes segmentos, mas 

essa inserção nada mais é do que  garantir o direito Constitucional que todos, 

independentes de suas necessidades, tenham uma educação de qualidade, e que a 

inclusão vai depender da capacidade de lidarmos com a diversidade e as diferenças. 

A Constituição ao assegurar a educação especial e gratuita com assistência, 

trabalhando a integração e a reintegração na sociedade, diminuindo a discriminação e 

estabelecendo a igualdade em admissão ao trabalho e salários para que estes pudessem 

ter uma vida normal, estabelece assim, um dever das escolas para receber essa clientela. 

Em 1990 com a extinção da SEESPE, suas responsabilidades passaram para a 

Secretaria Nacional de Educação Básica (SENEB), ou seja, a educação especial deixou de 

ser a busca de um movimento e passou a ser enxergada como uma modalidade de ensino.  

Outro documento legal de maior importância que ajuda a sustentar o direito de 

todos à educação, foi a Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que também tem em si a importância da inclusão e os direitos dos 

portadores de necessidades especiais. Ele assegura que toda criança com necessidades 

especiais tem direito a atendimento e medicamento quando necessário, também 

atendimento educacional nas redes regulares de ensino. E que “os pais ou responsáveis 

têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”.  

 

 
 

 (...) a inclusão é uma inovação, cujo sentido tem sido muito distorcido e um 
movimento muito polemizado, pelos mais diferentes segmentos 
educacionais sociais. No entanto, inserir alunos com déficits de toda ordem, 
permanentes ou temporários, mais graves ou menos severos no ensino 
regular nada mais é do que o direito de todos á educação (MANTOAN, 2006 
p. 35) 

 

Outra ação também muito importante foi a assinatura da Declaração de Salamanca 

em 1994. Nela está mencionado que toda criança tem direito a educação e pleno 

desenvolvimento. Mas foi a partir dessa Declaração que o nosso país implantou políticas 

determinando a inclusão, já que a mesma não se tratava mais de um movimento e sim da 

construção da realidade e segundo seu item 2: 
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Acreditamos e proclamamos que: 
 

• cada criança tem o direito fundamental à educação e deve 
ter a oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável de 
aprendizagem; 

• cada criança tem características, interesses, capacidades e 
necessidades de aprendizagem que lhe são próprias; 

• os sistemas de educação devem ser planeados e os 
programas educativos implementados tendo em vista a vasta 
diversidade destas características e necessidade; 

• as crianças e jovens com necessidades educativas 
especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se 
devem adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz 
de ir ao encontro destas necessidades.  
 

 

Desse modo, percebemos o envolvimento dos países em encontrarem ações que 

pudessem minimizar as questões da inclusão. 

Em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 

9394, de 20 de dezembro de 1996, que ratifica em seus artigos, tudo que foi colocado na 

Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e nas legislações que tratam 

da Educação Especial, como modalidade da Educação Básica e em seu art. 4º diz: O dever 

do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 
modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino (LDBEN, 
Lei nº 9394/1996); 

 

Em 1999 com a Convenção de Guatemala, de 28 de maio, define que  todas as 

pessoas com deficiência têm os mesmos direitos de qualquer outra pessoa, sem ser 

discriminado ou desfavorecido por conta da deficiência. Essa Convenção delibera a: 

 
 

Eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras 
de deficiência e o favorecimento pleno de sua integração à sociedade; 
Define a discriminação como toda diferenciação, exclusão ou restrição 
baseada em deficiência, ou em seus antecedentes, consequências ou 
percepções, que impeçam ou anulem o reconhecimento ou exercício, por 
parte das pessoas com deficiência, de seus direitos humanos e suas 
liberdades fundamentais (Convenção de Guatemala, 1999). 
 
 

O ano de 2001 foi marcado por grandes destaques, como o Parecer CME/CEB nº 17 

que define as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e a 

Resolução CNE/CEB nº 2 que define também as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial. 
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Em 2001 surge o Plano Nacional de Educação – PNE que destacou “o grande 

avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola 

inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”.  Que a escola esteja mesmo 

preparada para receber os alunos inclusivos, que se esforce e que verdadeiramente queira 

fazer a inclusão acontecer ( MEC, 2001) 

Mais tarde, em 2011, por meio do Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, 

dispõe sobre a Educação Especial, o atendimento especializado e dá outras providências. 

Esse decreto, em seu artigo 1º diz: O dever do Estado com a educação das pessoas 

público-alvo da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 

I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os 
níveis, sem discriminação e com base na igualdade de 
oportunidades; 

II - aprendizado ao longo de toda a vida; 
III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação 

de deficiência; 
IV - garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, 

asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades 
individuais; 

V - oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema 
educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 

VI - adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, 
em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e 
social, de acordo com a meta de inclusão plena; 

VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede 
regular de ensino; e 

VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às 
instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com 
atuação exclusiva em educação especial (Decreto nº 7.611/2011). 

 

Com esse decreto, todos os direitos e garantias das pessoas com deficiências encontram-se 

amparos, ficando agora a critério dos sistemas de ensino cumprir com o que consta nesse 

decreto. 

 

4. AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

O desenvolvimento do ser humano nos mostra grandes surpresas, as pessoas são 

diferentes umas das outras, com características e ideias próprias, apesar de todo ser 

humano apresentar fases diferentes que influenciam no seu desenvolvimento, isso não é 

diferente das pessoas com necessidades especiais. Por isso, que é fundamental que os 

profissionais da educação tenham um olhar diferenciado, ou seja, não um “olhar de pena”, 

mas sim um olhar de respeito, compreensão e acolhimento afetivo, para que essas pessoas 

se sintam capazes de aprender. Por isso, a afetividade é importantíssima na relação aluno e 

professor, pois o ensino - aprendizagem ocorre com a interação com o educando. E através 
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desse sentimento é que o profissional de educação respeitará a limitação de cada pessoa 

com necessidade especial, sabendo que cada um tem seu tempo de aprendizagem, ou seja, 

uns lentos e outros ágeis, dependendo de suas deficiências. 

Contudo, algumas qualidades que os profissionais da educação devem ter para 

trabalhar com pessoas especiais, ou seja, com a educação inclusiva, seria afeto, carinho, 

dedicação, amor, atenção, sensibilidade e principalmente gostar de trabalhar com elas, pois 

é através desses sentimentos que a transmissão dos conteúdos ocorrerá, motivando assim 

o desenvolvimento das habilidades e competências dessas pessoas com necessidades 

especiais educacionais. 

Entretanto, afetividade na Educação Especial vai além de professor e aluno, onde a 

família faz parte desse elo tão importante, ou seja, é a peça fundamental para que ocorra o 

trabalho de ensino-aprendizagem com êxito, além de desenvolver na pessoa uma 

autoestima positiva. 

Para entendermos como a afetividade influência no desenvolvimento do ser humano, 

é necessário antes de tudo compreender que o processo afetivo não acontece sozinho, mas 

sim numa relação recíproca. 

 

                                       “Difícil imaginar a nós mesmos sem as emoções, sentimentos  
                                        e afeto que nos envolvem. O ser humano que conhecemos, 
                                        poucos pontos em comum teriam com este suposto ser  
                                        destituído de emoções.” (Ries e Rodrigues, 2004,pg. 67). 
 

 
Almeida (2002) ressalta que, na obra Walloniana, a afetividade constitui um domínio 

funcional tão importante quanto a inteligência. Afetividade e Inteligência constituem um par 

inseparável na evolução psíquica, pois, embora tenham funções bem definidas e 

diferenciadas entre si, são interdependentes sem seu desenvolvimento, permitindo a criança 

a atingir níveis de evolução cada vez mais elevados.  

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho monográfico busquei levantar informações, por meio de estudos 

realizados por alguns teóricos a respeito da inclusão. 

Encontrei algumas dificuldades reveladas na pesquisa, no que diz respeito à falta 

de apoio e de informação, apesar dos programas de capacitação de professores, por parte 

dos governos, se percebe que os resultados não estão surtindo os efeitos esperados e, 

portanto, são ainda insatisfatórios. No que toca a comunidade escolar como um todo, 

percebemos o quanto é importante que os gestores, e toda equipe escolar estejam 

empenhados na busca por facilitar o processo de incluir e motivar os docentes a realizarem 

um bom trabalho. 
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Para uma melhor compreensão, pesquisei a história da Educação especial no 

Brasil, a fim de percebermos os avanços, e as leis que decretam os direitos dos alunos com 

deficiência. Também foi necessário, aprimorar meus conhecimentos com novas informações 

sobre as crianças com necessidades especiais, onde percebi a necessidade que há de se 

reconhecer e valorizar as diferenças. 

Outro ponto que mereceu mais atenção foi à necessária conexão entre família e 

escola onde a afetividade é um sentimento importantíssimo para um alcançar um resultado 

com êxito no ensino-aprendizagem. Estas informações possibilitaram com que pudesse 

perceber que o progresso do aluno com necessidade especial, se dará a partir do momento 

que esta família se conscientize da importância dessa parceria, para que o desenvolvimento 

integral desse aluno aconteça, e que todas as suas potencialidades sejam trabalhadas. 

Ao final deste trabalho não poderia deixar de considerar, que a sociedade precisa 

entender e acompanhar as modificações acerca da inclusão, para que estas crianças de 

fato, cresçam e aprendam no meio regular de ensino. 
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