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Resumo

A presente pesquisa visa contribuir para os debates políticos sobre a inclusão de alunos com necessidades
especiais mentais, nas turmas regulares da educação pública. Embora essa seja uma prática disseminada nas
políticas de educação especial, esse processo ainda causa impacto no ensino-aprendizagem de estudantes
que demandam tecnologias assistivas para o seu desempenho escolar. A opção metodológica foi qualitativa
exploratória, através da observação participante e entrevista guiada e em profundidade com participantes
docentes, de um sistema municipal de educação, de uma cidade do agreste pernambucano. Constatou-se que
as condições de trabalho e a formação docente são indicadores de qualidade para o cumprimento legal da
educação inclusiva.
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Abstract

This research aims to contribute to policy discussions on the inclusion of students with special mental needs in
mainstream classrooms of public education. While this is a widespread practice in special education policies,
this process also impacts the teaching and learning of students who require assistive technologies for their
educational performance. The methodological approach was qualitative exploratory, through participant
observation and in-depth guided interviews with participants and teachers, a municipal education system, a
city of rural Pernambuco. It was found that the working conditions and teacher training are quality indicators
for legal compliance of inclusive education.
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INTRODUÇÃO

A política em educação defende que se deve incluir os alunos especiais em turmas regulares, discutindo a
diferença entre integrar e incluir. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996),
destaca o atendimento educacional especializado (GOMES, 2010) gratuito aos educandos com necessidades
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especiais, devendo este ser “preferencialmente na rede regular de ensino” (Art. 4º, Inc. 3º). Essa legislação
orienta às instituições na prática de inclusão, podendo ser também, esses direitos de conhecimento ampliados
aos pais e responsáveis, bem como aos gestores e professores. Entretanto, mesmo a legislação orientando a
educação especial para a inclusão, dificilmente na prática se vê esse cumprimento.

Neste sentido, a questão que ora se destaca nesta pesquisa é como as orientações legais educacionais
chegam aos professores e que repercussões materializam-se na prática. Para tal processo investigativo
compreendem-se tanto as condições de ensino-aprendizagem quanto a formação com as tecnologias
assistivas necessárias á mediação aluno-professor-conhecimento. A pesquisa visa discutir os limites e
possibilidades que o professores encontram em sua prática e nas condições de trabalho, para que alunos com
necessidades especiais mentais construam conhecimentos nos componentes curriculares escolares em seu
ritmo e realidade, demonstrando a sua capacidade cognitiva e social de resolver problemas.

O interesse em estudar a prática legal da inclusão decorre da vivência desta iniciante em pesquisa com
professores que trabalham com crianças especiais nas salas de aula, ‘incluídos’ ou ‘integrados’ como alunos
ditos “normais”. Professores que nem sempre tiveram formação especializada e nem condições materiais de
trabalho para fomentar o desempenho de estudantes com necessidades educativas especiais mentais em sua
aprendizagem. Isso torna a pesquisa instigadora, já que existe uma lei reguladora orientadora e condições
que nem sempre chegaram às escolas, professores e educandos.

A formação deve ser garantida para os professores, assim como o conhecimento dos direitos dos alunos aos
pais. A Emenda Constitucional Nº 67, de 22 de dezembro de 2010, em seu Artigo 250, Inciso 2º, assegura a
especificidade do curso de “formação de docentes para atuarem na educação de portadores de deficiências”,
em todas as etapas da educação básica.

Entretanto, percebe-se, em debates com professores, que a formação e as condições para o processo de
inclusão e acessibilidade na política de interiorização da educação continuam lento nas escolas. Observa-se,
na prática, que os alunos são matriculados e são colocados em classes para pintar ou desenhar, isolando-os
do convívio e dos conteúdos curriculares, por falta de material apropriado e de formação docente. Ainda mais,
a cultura do interior fortalece a família esconder, em casa, suas crianças e jovens com necessidades especiais
mentais. Gomes (2010, p.16) reforça acrescentando que:

As características do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno com deficiência
intelectual podem interferir no seu processo de construção do conhecimento. A ação
pedagógica voltada para esse aluno deve resultar em opções que indiquem à
possibilidade de reorganizar situações de aprendizagem que favoreçam esse
processo.

Mesmo orientando para essa opção, uma gestão autoritária e centralizadora acentua apenas a ‘deficiência’,
aumentando a inibição, reforçando os sintomas e agravando, ainda mais, os estigmas e as dificuldades do
aluno com necessidade educacional mental, tornando mais difícil a sua aprendizagem, distanciando-se do
cumprimento legal. Tal visão evidencia um contexto de obstáculos e dificuldades, como: as condições
materiais de trabalho, questões de relação família-escola, formação dos professores e sua cultura no processo
inclusão, influenciando a relação aluno-professor-conhecimento.

Na investigação, objetiva-se contribuir para um processo inclusivo de educandos, a partir da análise das
demandas dos professores diante da visão legal e das condições de trabalho para o desenvolvimento de
práticas exitosas no ensino-aprendizagem com educandos com necessidades educacionais especiais mentais.

1. POLÍTICAS INCLUSIVAS EDUCACIONAIS

As políticas educacionais inclusivas devem ser entendidas como ações públicas do governo com objetivos
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específicos de colocar em prática, ações coletivas voltadas para o atendimento educacional especializado,
sejam de crianças, jovens ou adultos. Dischinger (2009, p.21) afirma que

A inclusão escolar é um movimento mundial que condena toda forma de segregação e
exclusão. Ela implica em uma profunda transformação nas escolas, uma vez que
envolve o rompimento de atitudes de discriminação e preconceito, de práticas de
ensino que não levam em consideração as diferenças, e de barreiras de acesso,
permanência e participação dos alunos com deficiência nos ambientes escolares. Na
escola inclusiva, todos devem sentir-se bem-vindos, acolhidos e atendidos em suas
necessidades específicas.

Embora as elaborações de determinada política educacional inclusiva, voltada para o atendimento
especializado, seja considerada uma condição necessária para “fazer acontecer”, observa-se que esta não
está sendo condição suficiente. Muitos professores se vêem “perdidos” diante do ensino-aprendizagem de
educandos com necessidades educacionais especiais mentais. Ao receberem esses educandos em suas classes
regulares, os professores se defrontam com seus estigmas e sua realidade de condições de trabalho, muitas
vezes com turmas superlotadas, indisciplinadas e com condições materiais de trabalho insuficientes para
garantir a aprendizagem. É necessário que se tenha um planejamento sobre o que precisa ser feito, para que
as orientações legais se materializem em previsões e provisões de recursos de toda a natureza, com vistas a
assegurar e garantir a sua efetividade na prática. Neste sentido, afirma a Constituição Federal (BRASIL,
1988), em seu Artigo 278º, Inciso. 4º - 6º ), que

O Poder Público promoverá programas especiais, admitindo a participação de
entidades não governamentais e tendo como propósito: integração social de
portadores de deficiências, mediante treinamento para o trabalho, convivência e
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos. Também “instalação e
manutenção de núcleos de atendimento especial e casas destinadas ao acolhimento
provisório de crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiências e vítimas de
violência, incluindo a criação de serviços jurídicos de apoio às vítimas, integrados a
atendimento psicológico e social.

Como cita a Lei, a promoção de recursos e de inclusão é uma orientação considerada no direito subjetivo
como “cumpra-se”. Aquilo que muitas vezes causa a exclusão é a falta de conhecimento e de preparo da
escola, da comunidade e até mesmo da própria família para o convívio com a criança ou jovem com
necessidades educativas especiais mentais. Na maioria das vezes, muitos direitos são desrespeitados em
situações elementares do seu dia-a-dia como, por exemplo, pela inexistência de rampas em prédios públicos
e privados, falta de adaptação a sua necessidade no transporte público e de pessoas especializadas para
orientar os docentes que trabalham com crianças e jovens com necessidade especial mental, dentre outras

Neste contexto e quando a necessidade especial favorece a interação, de crianças e jovens com a sociedade,
barreiras intransponíveis são superadas. Ocorre, então, uma inversão no processo de inclusão social: não é a
sociedade que se adapta para recepcionar o especial, mas, sim este que se adapta para se integrar à
sociedade. A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, p.08) declara que

As escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios mais
capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e
solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos;
além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria das crianças e promove
a eficiência, numa ótima relação custo-qualidade, de todo o sistema educativo.
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Esta inclusão, proposta na Declaração, somente será efetiva quando a sociedade respeitar os limites e
potencialidades da criança e jovem com necessidades educacionais especiais mentais, promovendo seu
desenvolvimento sócio-intelectual. Mas, para tanto, há necessidade de uma campanha educacional
governamental nesse sentido, pois incluir educandos considerados “diferentes” no sistema comum de ensino
requer, não apenas a aceitação das diferenças humanas, mas implica transformação de atitudes, posturas de
educadores em relação à prática pedagógica, sendo necessária a modificação do sistema de ensino e da
organização das escolas, para que se ajustem às especificidades de todos os alunos.

A política de formação para a docência na educação inclusiva não se dá apenas em inserir o educando com
necessidade especial no ambiente escolar, mas é necessário que haja toda uma aprendizagem de convivência
com este e um procedimento pedagógico voltado para a aprendizagem, adaptando metodologias e usos de
materiais apropriados para a mediação aluno-professor-conhecimento. Podem-se citar, ainda, outras
necessidades: como a formação continuada do docente, a orientação do professor especializado aos docentes
e à organização da escola, bem como as tarefas diferenciadas aos discentes. Como orienta a LDBEN (BRASIL,
1996), em seu Artigo 59º, Inciso 3ª e 4º que,

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais
professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados
para a integração desses educandos nas classes comuns. 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 artísticas, intelectual ou
psicomotora.

Portanto, conforme a Lei citada, a inclusão do educando com necessidade especial mental em sala de aula,
junto com educandos da classe regular, torna-se direito legal, garantindo-se para tal, a formação continuada
em serviço aos professores. Busca-se com isso amenizar situações ‘desesperadoras’ do professor que está
inseguro em fazer-se compreender pelo educando, ao superar o seu sentimento de impotência para
transformar ensino em aprendizagem.

A escola desempenha um papel na formação de todo e qualquer cidadão, quando esta busca transformar a
realidade deste pelo conhecimento e passa a interagir socialmente com a comunidade. Santoretto (2010,
p.10) destaca que: “a escola que acolhe e tira partido das diferenças, busca construir coletivamente uma
pedagogia que parte das diferenças dos seus alunos como impulsionadoras de novas formas de organizar o
ensino”. Esse espaço de superação de limites e potencialização das possibilidades, no qual educandos e
professores aprendem a conviver com as suas limitações e com o outro, torna-se desafiador na mediação
professor- educando- conhecimento.

O aprendizado escolar para o educando com necessidades especiais é “a chave que abre a porta” para a
integração social e seu desempenho no trabalho. Daí a necessidade de que a escola torne-se realmente
adequada para acolher esse aluno, tanto na parte estrutural como pedagógica, com tecnologias assistivas que
facilitem sua atuação em sala de aula, pois assim, esta iniciativa possibilita ao aluno se sentir incluído e
acolhido por todos. A Emenda Constitucional, citada nesta pesquisa, afirma ainda, em seu Artigo 281, quanto
as tecnologias assistivas, que “o Estado propiciará, por meio de financiamentos, aos portadores de
deficiências, a aquisição dos equipamentos que se destinam ao uso pessoal e que permitam a correção,
diminuição e superação de suas limitações, segundo condições a serem estabelecidas em Lei”.

No entanto, não se deve interpretar esse Artigo como assistencialista, mas como conquista de um direito. O
aluno especial não precisa de benevolência ou de favores para o seu aprendizado, pois são indivíduos com
uma intelectualidade a despertar com a mediação de educadores e de educandos de classes regulares,
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dependendo apenas de condições para o seu desempenho, uma adaptação físico-pedagógica, professores
habilitados e um dever normativo que possibilite a inclusão.

2.APRENDIZAGEM E SUAS DEMANDAS PARA A INCLUSÃO

Considera-se, nesta investigação, que aprender na escola é uma ação humana criativa e individual,
heterogênea e regulada pelo sujeito da aprendizagem em interação, independentemente de sua condição
intelectual ou física entre diferentes idéias, opiniões e níveis de compreensão do processo da diversidade de
ensino-aprendizagem que se deriva das formas singulares de nos adaptarmos cognitiva e socialmente a um
dado conteúdo em relação com o contexto ao qual se pertence na sociedade.

Ensinar é um ato coletivo, no qual o professor disponibiliza a todos os educandos, um conhecimento de
diversas maneiras, transformando-o didaticamente, reconhecendo o potencial e o ritmo dos educandos. A
escola é uma instituição promovedora e responsável pela educação de crianças e jovens, devendo protegê-los
em seu desenvolvimento sócio-intelectual, recriando suas práticas, provocando condições, mudando suas
concepções para a aprendizagem, revendo seu papel, sempre reconhecendo e valorizando as diferenças.
Destaca Giancomini (2010, p.43) que “todos têm o direito de participar de um ambiente escolar que valorize e
se beneficie do convívio entre todos considerando essa relação elemento favorecedor para uma inclusão”.

As práticas educativas que possibilitam ao aluno aprender, reconhecer e a valorizar a diversidade de aprender
os conhecimentos segundo suas possibilidades, são próprias de uma escola inclusiva. Escola esta, baseada em
uma nova maneira de olhar o processo de ensino-aprendizagem, para que os educandos desenvolvam a
produção do pensamento crítico, reflexivo, criativo e a sua autonomia, proposta esta vinculada à formação
política. O objetivo pedagógico-político do educador é desenvolver a competência de aprender a aprender, a
ação de ir à busca do conhecimento, superando as suas limitações. Segundo Paulo Freire, citado por Edler
(2012, p.73), “a educação deve superar a orientação mecanicista, permitindo ao ser humano ampliar a sua
capacidade de refletir, escolher e decidir, tornando-se autor e gestor do seu projeto de vida”.

Quando a escola desenvolve projetos pedagógicos envolvidos com a sociedade, e principalmente com a
família, torna-se mais fácil de trabalhar e interagir com o colegiado e sua comunidade. Nesta ação, a entidade
familiar tem uma importância significativa para a formação de todo e qualquer cidadão. Como destaca a
Declaração de Salamanca (1994,Capítulo 2º); “o indivíduo com necessidade especial, ganha relevância, na
medida em que estrutura-se emocionalmente a partir de um relacionamento familiar, o que lhe possibilita um
caminho para a integração social e escolar”.

A política para a inclusão avança na conquista do direito, a partir do seu cumprimento, quanto à educação
que promova o direito pleno, o desenvolvimento do educando.

1. OPÇÃO METODOLÓGICA

O percurso metodológico tem como referência, as proposições em pesquisa de natureza qualitativa “que
difere em princípio, do quantitativo á medida que não emprega um instrumental estatístico como base do
processo de análise de um problema” (RICHARDSON, 1999, p.79). A pesquisa foi exploratória, com entrevista
guiada que; “permite, ao entrevistador, utilizar um “guia” de temas a ser explorado durante o transcurso do
diálogo. As perguntas não estão pré formuladas, são feitas durante o processo e a ordem dos temas
tampouco está pré–estabelecida (RICHARDSON, 1999 p.211), baseando-se em levantamento sobre o tema de
inclusão escolar de educandos com necessidades educacionais especiais, como direito à educação. Conforme
Selltiz et all (1975, p.59) a pesquisa qualitativa exploratória é compreendida na função de

Aumentar o conhecimento do pesquisador acerca do fenômeno que deseja investigar
em estudo posterior, mais estruturado, ou da situação em que pretende realizar tal
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estudo; o esclarecimento de conceitos; o estabelecimento de prioridades para
futuras pesquisas; a obtenção de informação sobre possibilidades práticas de
realização de pesquisas em situações de vida real; apresentação de um
recenseamento de problemas considerados urgentes por pessoas que trabalham em
determinado campo de relações sociais.

Optou-se, inicialmente, para um levantamento de dados do sistema de ensino municipal de uma cidade do
agreste pernambucano, quanto ao quantitativo de alunos especiais em salas de aula regular e em turmas
especiais. Após essa análise, o próximo passo foi a observação participante na escola (RICHARDSON, 1999),
com professores e voluntários de educandos com necessidades educacionais especiais, através da entrevista
guiada em profundidade (SELTIZ et AL, ). Com estes dados levantou-se: nível de conhecimento da lei que
orienta a inclusão de aluno com necessidades educacionais especiais em turmas regulares; limites e
possibilidades para o seu cumprimento e o uso de tecnologia assistiva na mediação professor-aluno-
conhecimento. O campo de estudo será em escolas que tenham alunos com necessidades educacionais
mentais em salas de aula regular. Os participantes foram: a coordenadora no sistema de ensino, obtendo-se
dados sobre as condições de trabalho para o desempenho dos alunos com necessidades especiais
educacionais mentais e a formação docente, bem como, professores de educandos com necessidades
educacionais especiais mentais em classes regulares. Para tal estratégia, construiu-se um roteiro com os
seguintes temas:

- Conhecimento sobre os direitos dos alunos com necessidades especiais;

- Organização da escola e suas condições para a inclusão;

- Auxílio do sistema de ensino para a inclusão e uso de tecnologias assistivas;

- A formação docente e a orientação especializada para a inclusão.

Considerou-se, para a análise dos dados, a Teoria de Análise de Conteúdos de Bardin (1988, p. 38), na qual
se definiu como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos
e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. A Análise de Conteúdo visa obter, por procedimentos
sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens, identificando os indicadores que permitam
a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção destas mensagens.

4. RESULTADOS DA PESQUISA

4.1 Caracterizações do sistema de ensino

O município campo de estudo ocupa uma área de 421,2 km² e representa 0,43% do Estado de Pernambuco,
com uma população de aproximadamente 24.874 habitantes, sendo 25 escolas da área rural, 5 escolas da
área urbana e 5 escolas nos distritos. Destas, 15 escolas possuem alunos com necessidades especiais e 7
escolas com alunos especiais mentais. Encontra-se, em média, 118 alunos que apresentam algum tipo de
necessidade educacional especial e que estão matriculados no ensino regular, destes, 61 alunos com
necessidades especiais mentais.

Constatou-se a presença do discurso inclusivo na gestão do sistema de ensino, mas o nível de conhecimento
das Leis que orientam a inclusão de educandos com necessidades educacionais especiais, em turmas
regulares, fica limitado aos direitos de educandos das turmas regulares, sem o devido atendimento as
necessidades educacionais de cada especificidade dos educandos especiais. Portanto, não foi observada a
presença de tecnologias assistivas na mediação educando-professor-conhecimento.

4.2 Dados da entrevista com a coordenadora de ensino
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A coordenadora geral de Educação deste município tem a formação em Ciências Biológicas, especializada em
Ciências Biológicas e Psico-Pedagogia. Trabalha há 20 anos no ambiente escolar e no sistema de ensino. Teve
poucas experiências com alunos com necessidades educacionais especiais e uma formação breve nesta área,
através de alguns mini-cursos. Tem conhecimento generalista sobre o direito de inclusão dos estudantes com
necessidades especiais no ambiente escolar. Entretanto, as condições que as escolas apresentam para o
acolhimento destes educandos não são suficientes para o processo de ensino-aprendizagem de direito, tendo
em vista que não se tem uma estrutura física adequada nas escolas, estando estas sem adaptação à
cadeirante, insuficiente auxílio e uso das tecnologias assistivas, insuficiente formação ocasionando despreparo
dos docentes.

O conhecimento sobre as necessidades especiais dos educandos com necessidades educacionais especiais,
pelos professores, é adquirido a partir de pesquisas, troca de experiências e conhecimento, colaboração e
interação com os colegas de trabalho, para que assim, possa facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos
estudantes.

Contatou-se a necessidade de priorizar o direito do educando com necessidades educacionais especiais, visto
como uma minoria “cara e desconhecida em suas necessidades”, não havendo uma política de formação
docente e de condições de aprendizagem.

Os fatores de formação e de condições de trabalho estão presentes nas observações participantes,
demonstrando um limite sempre presente para o cumprimento do direito. As possibilidades observadas
geralmente estão acompanhadas pelo sentimento assistencialista e não do direito e das penalidades ao
cumprimento da Lei e do prejuízo para a formação e o desenvolvimento sócio-intelectual de crianças e jovens.
O uso de tecnologias assistivas na mediação professor-aluno-conhecimento envolveria a formação específica e
a disponibilização deste as nas escolas municipais. Geralmente, estas são desconhecidas da família, dos
professores e dos gestores. Na região não é disponibilizado Curso de Especialização em Educação Especial.

4.3 Professores de educandos com necessidades educacionais especiais

Dos docentes que trabalham com discentes com necessidades educacionais especiais em turmas regulares,
aproximadamente 25 % são graduados em Pedagogia, 10 % estão cursando pós- Graduação em
Psico-Pedagogia, 45 % encontram-se no curso de graduação em Pedagogia a distância, 20 % tem apenas o
curso Normal médio, 70% dos docentes exercem a profissão há mais de 15 anos. Mesmo a maioria tendo
frequentado formação em serviço diversa e muitos anos de experiência, percebe-se não ser uma prioridade a
formação em educação especial em serviço.

O conhecimento adquirido sobre educandos com necessidades educacionais especiais foi em cursos da
formação inicial, em suas dimensões visuais, mentais e auditivas, mais na visão preventiva e diagnóstica. Os
professores socializam suas experiências, adaptam materiais pedagógicos convencionais em turmas regulares
para educandos com necessidades especiais ou excluem estes das explicações sobre os saberes escolares e
disciplinares, entretendo-os com jogos, desenhos e pinturas.

Os professores não estão capacitados para trabalharem com crianças e jovens com alguma deficiência, pois
além do pouco que sabem sobre a educação especial, falta capacitação e material adequado para trabalhar
com esses educandos. Segundos os docentes participantes são de fundamental importância envolver crianças
com necessidades especiais na sala de aula, contanto que a família se faça mais presente. Neste sentido, o
professor está pedindo ajuda, pois se sente impotente para ensinar e para prestar os cuidados que podem vir
a ser necessários, com alimentação e higiene.

Entretanto, geralmente essa presença da família ajudando o educando pouco acontece. Isso faz com que o
professor se sinta impotente, dividido entre seus educandos, despreparado psicológica e pedagógicamente,
causando a exclusão e perpetuando essa cultura na sua classe. Alguns professores são selecionados para
receber educandos especiais em sua sala de aula, devido a sensibilidade de integrá-los entre os demais
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educandos da sala de aula e seu pouco conhecimento, sendo este considerado o suficiente. Outros, não têm
essa opção e ficam entregues aos limites que o sistema de ensino lhes oferece, retirando-lhes o direito à
educação.

Constatou-se a necessidade de salas adequadas para que os estudantes sejam realmente incluídos. Mas
enquanto isso não acontece, os docentes destacaram que mesmo com muitas dificuldades, procuram atender
aos estudantes da melhor forma possível.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerou-se que os educandos com necessidades especiais mentais ficam entorno de 50% dos educandos
com necessidades educacionais nas escolas municipais. No entanto, não se observou limites e possibilidades
diferenciadas das demais necessidades especiais. Os problemas de formação e de condições de trabalho se
apresentam da mesma forma para os educandos no ensino-aprendizagem. Portanto, o contexto da
implementação de políticas de educação inclusiva no município encontra população alvo, mas não oferecem
ainda condições suficientes para se garantir um padrão de qualidade no ensino-aprendizagem.

Os dados da pesquisa constataram que o quantitativo de crianças e jovens com necessidades especiais
mentais nas escolas mostra a necessidade de um investimento nesta área, com profissionais especializados
que orientem o sistema de ensino e os professores nas escolas. Essas necessidades e perspectivas da
educação especial inclusiva apontam para uma discussão ampla sobre as condições de trabalho, como
tecnologias assistivas e formação em serviço. Desafio é promover os debates nas escolas sobre a imposição,
o depósito, a inclusão ou a integração de alunos com necessidades especiais mentais nas turmas regulares da
educação, pois este discurso poderá libertar docentes e familiares do desconhecimento legal dos direitos dos
educandos com necessidades educacionais especiais e obrigar o cumprimento dos deveres das instituições
educativas públicas.

Recomenda-se, uma vez que na educação há uma interação de conhecimentos entre os professores, que se
utilizem os meios educacionais de acordo com as necessidades dos educandos nas escolas e que a população
avalie o cumprimento do direito à educação de qualidade. Entendendo-se qualidade na dimensão política do
cumpra-se o direito e na dimensão das condições para que os educandos se desenvolvam plenamente para
que adquiram competências e habilidades para a vida e o trabalho.
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