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RESUMO   
Este artigo tem como objetivo refletir sobre o papel da escola no processo educativo, 
sobretudo sobre seu potencial como espaço inclusivo, pois, cada criança possui 
características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são 
próprias, por isso os sistemas educacionais deveriam ser projetados e aplicados de modo 
que tenham estas distinções especificadas e necessidades supridas para que ofereçam 
acessibilidade as escolas, pois as tais deveriam integrá-las numa pedagogia que tenha a 
criança como o centro e não os conteúdos aplicados. Nesta perspectiva, este fragmento 
textual reflete sobre as escolas serem capazes de atender a demandas especificas, 
combatendo atitudes discriminatórias, tornando-se comunidades acolhedoras que visam 
formar uma sociedade inclusiva no objetivo de oferecer educação de qualidade. 
 
Palavras-chaves: Escolas Inclusivas. Inclusão Escolar. Educação Especial. 

 
RESUMEN 
Este artículo está destinado a reflexionar sobre el papel de la escuela en el proceso 
educativo, especialmente acerca de su potencial como el espacio inclusivo, por lo tanto, 
cada niño tiene características, intereses, habilidades y aprender las necesidades, por lo 
que los sistemas educativos deben ser diseñados y aplicados de modo que reciben estas 
distinciones específicas y las necesidades se reunieron para disfrutar de las escuelas de 
común de accesibilidad, porque tal debe integrarlos en una pedagogía que tiene el niño 
como el centro y no el contenido que se aplica. Desde esta perspectiva, este fragmento 
textual se refleja en las escuelas para poder satisfacer las necesidades específicas, las 
actitudes discriminatorias combatendo, convirtiéndose en las comunidades encaminadas 
a formar una sociedad integradora con el objetivo de proporcionar una educación de 
calidad. 

Palabras clave: incluidas escuelas. inclusión de la escuela. educación especial. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Ação sobre Necessidades Educacionais Especiais foi aprovada pela 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, organizada pelo 

Governo da Espanha em cooperação com a UNESCO, realizada em Salamanca, entre 7 

e 10 de Junho de 1994. Seu objetivo foi definir a política e inspirar a ação dos 

governantes não-governamentais e outras instituições na implementação da Declaração 

de Salamanca na Espanha4, sobre princípios, políticas e práticas, em Educação Especial.  

O direito de toda criança a educação foi proclamado na Declaração de Direitos 

Humanos e ratificado na Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Toda pessoa 

com deficiência tem direito de manifestar seus desejos quanto a sua educação, nas 

medidas de suas capacidades. Neste processo é direito dos pais serem consultados sobre 

a forma de educação que melhor se ajuste as necessidades, circunstâncias e aspirações 

de seus filhos. 

O princípio fundamental desta Linha de Ação é de que as escolas devem acolher 

todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, lingüísticas ou outras. As escolas devem acolher crianças com deficiência 

ou superdotação; de rua, que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; 

pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais ou outros grupos ou zonas, 

desfavorecidas ou marginalizadas. Essa linha de ação baseia-se na experiência dos 

países participantes e também nas resoluções organizações inter-governamentais sobre 

Igualdades de Oportunidades para Pessoas com, recomendações e publicações do 

sistema das Nações Unidas e de outras Deficiência.  

Tais condições geram uma variedade de desafios específicos aos sistemas 

escolares que devem adequar-se a todas as crianças e jovens cujas necessidades 

decorrem de sua capacidade ou dificuldades de aprendizagem. Muitas crianças 

experimentam dificuldades de aprendizagem e, portanto, apresentam necessidades 

educacionais especiais, em algum momento de sua escolarização. As escolas têm o 

desafio de buscar uma proposta pedagógica que eduque com êxito todas as crianças, 

incluindo aquelas que possuam desvantagens severas.  

                                                 
4BRASIL, MINISTERÍO DA AÇÃO SOCIAL. Coordenadoria Nacional Para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais. Brasília: MAS CORDE, 1994. 
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É cada vez maior um consenso de que crianças e jovens com necessidades 

educacionais especiais sejam inclusas nos planos de educação elaborados. Este é o 

conceito de Escola Integradora. O desafio que enfrentam as escolas integradoras é o 

desenvolvimento de uma pedagogia centrada na criança, capaz de educar com sucesso, 

incluindo aquelas que sofrem de deficiências graves. O mérito de tais escolas não reside 

somente na capacidade de dispensar educação de qualidade, entretanto esse novo 

conceito de escola confere um passo muito importante para mudança de atitudes 

discriminatórias e a criação de comunidades que acolham a todos e desenvolvam um 

processo de formação de uma sociedade inclusiva. 

As necessidades educacionais especiais incorporam os princípios já provados de 

que uma pedagogia equilibrada que beneficia todas as crianças, parte do princípio de 

que todas as diferenças humanas são normais e de que o ensino deve, portanto, ajustar-

se as necessidades de cada criança, em vez de cada criança adaptar-se aos supostos 

princípios do ritmo e da natureza do processo educativo. Uma pedagogia centralizada na 

criança é positiva para todos os alunos e, consequentemente para toda a sociedade. A 

experiência tem demonstrado que é possível reduzir a taxa de desistência e repetência 

escolar (características de tantos sistemas educacionais) e ao mesmo tempo garantir um 

maior índice de êxito escolar.  

A pedagogia centrada na criança pode contribuir para evitar o desperdício de 

recursos, frustrações e as conseqüências freqüentes da má qualidade do ensino e da 

mentalidade de que “o que é bom para um também é para todos”. As escolas centradas 

na criança é a base para a construção de uma sociedade centrada nas pessoas, forjando o 

caráter que promove a dignidade de todos os seres humanos, capazes de gerar mudanças 

na perspectiva social e imperativa.  

Durante muito tempo os problemas das pessoas com deficiências foram 

agravados por uma sociedade mutiladora que se fixava mais em sua incapacidade do 

que em seu potencial, mas as duas ultimas décadas se caracterizou na luta contra a 

exclusão. A integração e a participação são essenciais à dignidade humana, no campo da 

educação, o desenvolvimento de estratégias possibilita uma autentica igualdade de 

oportunidade, em muitos paises demonstram que a integração de crianças e jovens com 

necessidades educacionais especiais, é alcançada, de forma mais aficaz, em escolas 

integradoras.  

Esse modelo de escola constitui um meio favorável á consecução da igualdade 

de oportunidades, através da completa participação. Porém, professores, colegas, pais, 
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famílias e voluntários precisam comprometer-se integralmente com a proposta. A 

reforma das instituições sociais não se constitui somente como uma tarefa técnica, mas 

depende, acima de tudo, de convicções, compromisso e boa vontade de todos os 

indivíduos que integram a sociedade. 

O princípio fundamental que rege as escolas integradoras é o de que todas as 

crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer 

dificuldades ou diferenças que elas possam ter, as escolas integradoras devem 

reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender, adaptar-se aos 

diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurar um ensino de qualidade a todos, 

através de um adequado programa de estudos, boa organização escolar, criteriosa 

utilização dos recursos e entrosamento com suas comunidades e deverá ser de fato, uma 

contínua prestação de serviços e de ajuda para atender paulatinamente as necessidades 

especiais que surgem na escola.  

Essas escolas integradoras devem receber todo apoio adicional necessário para 

assegurar uma educação especial de qualidade. A escolarização integradora é o modo 

mais eficaz para construção de solidariedade entre crianças com necessidades 

educacionais especiais e seus colegas, entretanto, terá caráter permanente com exceção 

a ser recomendada somente naqueles casos, pouco freqüentes, nos quais se demonstre 

que a educação na classe regular não pode atender ás necessidades educacionais ou 

sociais da criança, ou quando necessário para o bem estar dela, ou de outras crianças. 

A situação com relação ás necessidades educacionais especiais varia muito de 

país para país. Há, por exemplo, paises com boas escolas especiais para alunos com 

deficiências especificas, essas escolas especiais podem representar um valioso recurso 

para o desenvolvimento de escolas integradoras. Os profissionais destas instituições 

especiais possuem nível de conhecimento necessário para a pronta identificação de 

crianças com deficiências. Escolas especiais podem servir como centro de formação e 

de recurso para as escolas comuns. Essas escolas especiais podem continuar oferecendo 

uma educação mais adequada aos poucos alunos que podem ser adequadamente 

atendidas em classes ou escolas comuns.  

A inversão nas atuais escolas especiais deverá ser orientada para facilitar seu 

novo compromisso de prestar apoio profissional às escolas comuns para que estas 

possam atender as necessidades educacionais especiais. As escolas especiais podem 

prestar importante contribuição para as escolas comuns no que diz respeito á adaptação 

do conteúdo e do método, dos programas de estudo e as necessidades individuais. 
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DESENVOLVIMENTO 
  
EDUCAÇÃO INTEGRADORA 
 

A educação integrada e a reabilitação apoiada pela comunidade representam dois 

métodos complementares na ministração ao ensino de pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Ambas se baseiam no princípio de integração e participação, 

ambas representam modelos bem comprovados e muito eficazes. E é economicamente 

viável na criação de meios e igualdade de acesso as pessoas com necessidades 

educacionais especiais, pois faz parte de uma estratégia nacional cujo objetivo é 

oferecer educação para todos.  

Entretanto, é necessária a organização e elaboração de sistemas educacionais 

onde a legislação deverá reconhecer o princípio de igualdade de oportunidades, de 

crianças, jovens e adultos com deficiência, no ensino primário, secundário e superior, 

ensino ministrado, sempre que possível em centros integrados. Deverão ser adotadas 

medidas legislativas paralelas e complementares em saúde, no bem-estar social, na 

formação profissional e no emprego para apoiar e tornar efetivas a legislação 

educacional.  

As políticas educacionais em todos os níveis, do nacional ao local, devem 

estipular que crianças com deficiência freqüentem a escola mais próxima, ou seja, a 

escola que freqüentaria caso não tivesse deficiência. As exceções a esta norma deverão 

ser consideradas individualmente, caso por caso, somente nos casos em que seja 

imperativas, que se recorra à instituição especial. 

A integração de crianças com deficiência deve ser parte nos planos nacionais de 

educação para todos. Mesmo naqueles casos excepcionais em que crianças sejam 

matriculadas em escolas especiais, não há necessidade que sua educação seja 

completamente isolada5. Deve-se procurar que freqüente, em tempo parcial, escolas 

comuns. Deverão ser tomadas medidas necessárias para conseguir a mesma política 

integradora de jovens e adultos com necessidades especiais no ensino secundário e 

superior, assim como nos programas de formação. Atenção especial deverá ser 

                                                 
5 CARVALHO, E.N.S. de & MONTE, F.R.F. do. A educação inclusiva de portadores de 
deficiências em escolas públicas do Distrito Federal. Temas em Educação Especial III. São 
Paulo: Universidade de São Carlos, p. 12. 
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conferida à garantia da igualdade de acesso e oportunidade para meninas, mulheres, 

crianças e jovens com deficiências múltiplas ou severas.  

Eles possuem os mesmos direitos que outros na comunidade, e sua educação 

deverá ser orientada no sentido e medida de suas capacidades. As políticas educacionais 

deverão levar em consideração as diferenças individuais e as diversas situações, como 

por exemplo, a importância da linguagem dos sinais como meio de comunicação para 

surdos, e ser assegurado a todos os surdos acessos ao ensino da língua de sinais de seu 

país. Devido às necessidades específicas dos surdos e das surdas e cegas, seria mais 

conveniente que a educação lhes fosse ministrada em escolas especiais ou em classes e 

unidades especiais, em escolas comuns. 

A reabilitação baseada na comunidade deve fazer parte de uma estratégia geral 

destinada a ministração do ensino e capacitação as pessoas com necessidades 

educacionais especiais, em função dos custos. A reabilitação baseada na comunidade 

deverá constituir um método específico de desenvolvimento comunitário que tende a 

reabilitar, oferecer igualdade de oportunidades e facilitar a integração social de pessoas 

com deficiência. Sua aplicação deve ser o resultado de esforços conjuntos das próprias 

pessoas com deficiências, de suas famílias e comunidades e dos serviços apropriados de 

educação, saúde, profissionais e de assistência social.  

Tanto as políticas como os acordos de financiamentos devem fomentar e 

propiciar a criação de escolas integradoras para os obstáculos que impeçam a 

transferência de escolas especiais, para escolas comuns e a organizações de uma 

estrutura administrativa comum sejam superados. O progresso em direção a integração 

deve destinar-se por meio de estatística e pesquisas comprovando o número de alunos 

com deficiências que se beneficiam dos recursos, conhecimentos técnicos e 

equipamentos destinados a atender a pessoas com necessidades educacionais especiais, 

assim como o número de alunos com necessidades educacionais especiais, matriculados 

nas escolas comuns. 

A qualidade da coordenação entre os responsáveis pelo ensino e os responsáveis 

pela saúde e assistência social é um ponto indispensável, pois tem o objetivo da criação 

de uma convergência e completamentariedade nos processos de planejamento e de 

coordenação. Neste sentido, é preciso levar em conta o papel real e o potencial que 

podem desempenhar as organizações semipúblicas e organizações não-governamentais.  

Também é preciso ser feito um esforço especial no sentido de se obter apoio da 

comunidade ao atendimento das necessidades educacionais especiais. Autoridades 
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nacionais têm a responsabilidade de monitorar o financiamento externo e conferir à 

atenção devida as necessidades educacionais especiais e, em cooperação com seus 

parceiros internacionais, assegurar que tal financiamento corresponda às prioridades 

nacionais e políticas que objetivam atingir educação para todos. Por sua vez, as 

organizações bilaterais e multilaterais de ajuda devem estudar, atentamente, e 

considerar, cuidadosamente, as políticas nacionais, no que se refere às necessidades da 

educação especial no planejamento e implantação de programas em educação. 

A criação de escolas integradoras, que atendem a um grande número de alunos 

nas zonas rurais e urbanas requer a formulação de políticas claras, decisivas no processo 

da integração e um adequado financiamento; esforço em nível de informação pública 

para lutar contra os preconceitos e de formação profissionais e os necessários serviços 

de apoio6. Neste sentido, é necessário introduzir mudanças na escolarização, e muitas 

outras, para o êxito das escolas integradoras: o programa de estudos, construções, 

organização da escola, pedagogia, avaliação, dotação de pessoal, ética escolar e 

atividades extra-escolares. 

As mudanças necessárias não se limitam à integração de crianças com 

deficiência. Elas fazem parte de uma reforma mais ampla da educação, necessária para 

o aprimoramento de sua qualidade e relevância, e da promoção de um maior 

aproveitamento escolar por parte de todos os alunos. A Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos ressaltou a necessidade de um modelo que garantisse a 

escolarização satisfatória de toda a população infantil. A adoção de sistemas mais 

flexíveis e adaptativos, capazes de levar em consideração as diferentes necessidades das 

crianças contribuirá tanto para o sucesso educacional, quanto para a integração. As 

seguintes diretrizes centralizam-se nos pontos que são considerados na hora de integrar 

crianças com necessidades educacionais especiais em escolas integradoras. 

Quanto ao currículo, ele deve ser adaptado às necessidades das crianças, e não as 

crianças ao currículo, essas escolas deverão, oferecer opções curriculares que se 

adaptem as crianças com habilidades e interesses diferentes7. Essas crianças devem 

receber apoio em programas regulares de estudos, ao invés de seguir um programa de 

                                                 
6 CARVALHO, E.N.S. de. Escola integradora: uma alternativa para a integração escolar 
do aluno portador de necessidades educativas especiais. In: SORIANO, E.M.L. de A. 
Tendências e desafios da educação especial. Brasília: MEC, p. 32. 
7COLL, C. Psicologia e currículo. Uma aproximação psicopedagógica à elaboração do 
currículo escolar. São Paulo: Ática, p.51. 
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estudos distintos, tendo como princípio a orientação a todas as crianças. O conteúdo do 

ensino deve atender as necessidades dos indivíduos com o objetivo de torná-los aptos a 

participar plenamente no desenvolvimento e nas próprias experiências dos alunos e com 

seus interesses concretos, para que assim se sintam motivados8.  

Para acompanhar o progresso da criança, é de fundamental importância rever as 

formas de avaliação para que o processo educacional regular tenha sentido de manter 

professoras que identifiquem as dificuldades presentes para auxiliar os alunos na 

superação de seus desafios da assimilação do conteúdo. Quando necessário, deve-se 

recorrer à ajuda técnica apropriada no objetivo de obter a assimilação do programa de 

estudos e facilitar a comunicação, a mobilidade e a aprendizagem. As ajudas técnicas 

tornam-se mais econômicas quando vindas de um centro comum em cada localidade, no 

qual se disponha de conhecimentos técnicos, para ajustá-las as necessidades individuais 

e mantê-las atualizadas. 

Por isso toda escola deve ser uma comunidade coletivamente responsável pelo 

êxito ou fracasso de cada aluno. O corpo docente, e não cada professor individualmente 

deverá partilhar a responsabilidade pela educação de crianças com necessidades 

especiais. Pais e voluntários deverão ser convidados para assumir a participação ativa 

no trabalho da escola. Professores, no entanto, possuem um papel fundamental enquanto 

administradores do processo educacional, apoiando as crianças através do uso de 

recursos didáticos disponíveis, tanto dentro como fora da sala de aula.  

A preparação apropriada de todos os educadores constitui-se um fator-chave na 

promoção da mudança para escolas integradoras.  Poderá ser adotada cada vez mais a 

contratação de professores que sirvam de modelo para crianças com deficiência. Os 

programas de formação inicial deverão favorecer a todos os estudantes de pedagogia 

orientação técnica sobre os alunos portadores de necessidade de educação especial que o 

permita entender o que se pode viabilizar nas escolas, com o suporte dos serviços de 

apoio disponíveis. Essa orientação técnica é essencial, pois o conhecimento e 

habilidades requeridas dizem respeito principalmente à boa prática de ensino e inclui a 

avaliação de necessidades especiais, adaptação do conteúdo curricular e a formação dos 

professores. 

                                                 
8 BRASIL, MINISTERÍO DA AÇÃO SOCIAL. Coordenadoria Nacional Para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre 
necessidades educativas especiais. Brasília: MAS CORDE, 1994. 
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  Atenção especial deverá ser dada à preparação de todos os professores, para que 

exercitem sua autonomia e apliquem as instruções necessárias para atender as 

necessidades especiais dos alunos, bem como para colaborar com os especialistas e com 

os pais. Um problema existente em sistemas educacionais, mesmo aqueles que provêem 

excelentes serviços para alunos com deficiências, refere-se à falta de modelos para esses 

alunos. Alunos com necessidades educacionais especiais que obtém sucesso tiveram um 

padrão para seus próprios estilos de vida e aspirações, com base em expectativas 

realistas. 

Os alunos com deficiência devem ser capacitados e providos por exemplos, 

como poder de liderança, de forma que eles possam futuramente contribuir para a 

definição de políticas que os afetarão9. Sistemas educacionais devem, portanto, procurar 

contratar professores capacitados e outros educadores com deficiência e deverão buscar, 

também, o envolvimento de indivíduos com deficiências, que sejam bem sucedidos, e 

que residem na mesma região. 

As habilidades requeridas para responder as necessidades educacionais especiais 

serão levadas em consideração durante a avaliação dos estudos e da graduação de 

professores e será prioritário preparar manuais que organizem seminários para gestores 

locais, supervisores, diretores e professores. Neste sentido, o professor deverá ser 

reexaminado com vista a lhes permitir a capacidade de trabalho em diferentes contextos, 

e o desempenho do papel chave nos programas relativos a necessidades educacionais 

especiais.  

Seu método deve abranger todos os tipos de deficiência, antes de se especializar 

em uma ou múltiplas categorias particulares de deficiência. As Universidades possuem 

um papel majoritário no sentido de aconselhamento no processo de desenvolvimento da 

educação especial, especialmente no que diz respeito à pesquisa, avaliação, preparação 

da formação de professores e desenvolvimento de programas e materiais pedagógicos.  

É necessário criar meios e sistemas entre universidades e centros de ensino 

superior nos países desenvolvidos e em desenvolvimento para a criação de um elo entre 

pesquisa e treinamento, sendo assim é de grande significado, o envolvimento ativo de 

pessoas com deficiência em pesquisa e em treinamento para que suas perspectivas sejam 

fundamentas em bases acadêmicas e práxis pedagógicas sólidas na área de educação 

especial. 

                                                 
9 JIMÉNEZ, R. B. Necessidades educativas especiais. Lisboa: DINALVROS, p. 25. 
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É de fundamental importância para o sucesso de políticas educacionais 

inclusivas, a segurança que todos os níveis de serviços externos estejam à disposição de 

crianças com necessidades especiais e o acesso a treinamento de professores 

especializados, psicólogos, fonoaudiólogos, reeducadores, etc. Grupos de escolas 

poderiam ser coletivamente responsáveis pela provisão de serviços a alunos com 

necessidades educacionais especiais, dando-lhes oportunidades, e assegurando o ótimo 

uso de todo o conhecimento e recursos disponíveis.  

 
 

FATORES ESCOLARES 
 

O sucesso de escolas integradoras depende de grande parte da identificação 

precoce, avaliação e estimulação de crianças pré-escolares com necessidades 

educacionais especiais. A assistência infantil e programas educacionais para crianças 

deverão ser desenvolvidos e ou reorientados, para que seu desenvolvimento físico, 

intelectual e social vise à prontidão para a escolarização. Tais programas possuem um 

grande valor econômico para o indivíduo, a família e a sociedade, na prevenção do 

agravamento de condições que inabilitam a criança.  

É importante relembrar que a inclusão escolar de crianças com necessidades 

educacionais especiais se desenvolverá se essas crianças participarem das classes 

regulares e das atividades desenvolvidas com as outras crianças. Estudos mostram que 

as atividades compartilhadas entre crianças com limitações desenvolvem suas 

habilidades e socialização10.  

Cada um tem necessidades educacionais especiais, com as quais os professores 

responderão pedagogicamente, caso queiram cumprir com seu papel primordial de 

garantir o acesso a todos. A atenção à diversidade da comunidade escolar baseia-se na 

realização de adequações curriculares que permita atender as necessidades particulares 

de aprendizagem dos alunos que possuem características diferentes. Necessidades 

educacionais especiais podem ser identificadas em diversas situações representativas de 

dificuldades de aprendizagem, como decorrência de condições individuais, econômicas 

ou socioculturais dos alunos.  

Embora as necessidades especiais na escola sejam amplas e diversificadas, a 

atual Política Nacional de Educação Especial aponta para uma definição de prioridades 
                                                 
10 GUIJARRO, R.B. Alumnos com necessidades educativas especiales y adaptaciones 
curriculares. Espanha: Ministerio de Educación y Ciencia, p. 11. 
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no que se refere ao atendimento especializado a ser oferecido na escola para quem dele 

necessitar11. Nessa perspectiva, define como aluno com necessidades educacionais 

especiais aquele que por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais 

alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes a sua idade, requer 

recursos pedagógicos e metodologia educacional específica.  

 Para efeito de prioridade no atendimento educacional especializado é necessária 

uma classificação desses alunos, preferencialmente na rede regular de ensino, pois 

consta da referida Política e dão ênfase a alunos com deficiência mental, visual, 

auditiva, física, múltipla e conduta típicas de superdotação. É necessário um novo olhar 

sobre a identificação de alunos com necessidades especiais, bem como sobre as 

necessidades especiais que alguns alunos possam apresentar. 

  É fundamental um novo olhar que considere o papel da escola na produção do 

fracasso escolar e no encaminhamento de alunos para atendimentos especializados, 

entre outras medidas adotadas na pratica pedagógica12. Outro aspecto a ser considerado 

é o papel desempenhado pelo professor na sala de aula, pois não se pode substituir sua 

competência pela ação de apoio exercida pelo professor especializado ou pelo trabalho 

das equipes interdisciplinares quando se trata da educação dos alunos e o 

reconhecimento da possibilidade de recorrer, eventualmente o apoio de especialistas.                                                                 

                                            
 
  PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E PAIS 

 
A prioridade de uma educação especial de qualidade não é tarefa somente do 

Ministério de Educação e das escolas. Requer a cooperação das famílias e a mobilização 

das comunidades e de organizações voluntárias, assim como o apoio do público em 

geral. A experiência promovida por países ou áreas que testemunharam progresso na 

equalização de oportunidades educacionais para crianças com deficiência sugere uma 

série de lições úteis.  

Ou seja, a educação de crianças com necessidades educacionais especiais é uma 

tarefa a ser dividida entre pais e profissionais. A ação pró-ativa dos pais favorece a 

integração escolar e social. Entretanto, os pais necessitam de um apoio para que possam 

assumir seus papéis na educação de uma criança com necessidades especiais. A 

                                                 
11 BAUTISTA, R. Necessidades educacionais especiais. Lisboa: DINALIVROS, p. 17.  
12 FORTUNATO, T.R. O pensamento educacional brasileiro e fracasso escolar: o que dizem 
os artigos dos Cadernos de Pesquisa. Porto Alegre: UFRS, p. 37. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
12 

 
provisão de informação necessária em linguagem clara e simples irá aprimorar as 

necessidades de informação e de capacitação no atendimento aos filhos, pois essa é uma 

tarefa de singular importância, em contextos culturais, com escassa tradição de 

escolarização. 

Os pais constituem parceiros privilegiados que ajudam as necessidades especiais 

de suas crianças, e desta maneira eles devem o máximo possível, ter a oportunidade de 

poder escolher o tipo de provisão educacional que eles desejam para suas crianças. Uma 

parceria entre administradores escolares, professores e pais deve ser desenvolvida e os 

pais deverão ser considerados parceiros ativos nos processos de tomada de decisões. Os 

pais devem ser encorajados a participar de atividades educacionais em casa e na escola 

onde eles podem observar técnicas efetivas e aprender como organizar atividades 

extracurriculares, supervisão e da oferta de apoio à aprendizagem de suas crianças.  

A descentralização e o planejamento local favorecem um maior envolvimento da 

comunidade na educação e na capacitação de pessoas com necessidades educacionais 

especiais. Os administradores devem encorajar a participação da comunidade por meio 

da garantia de apoio as associações representativas, convidando-as a tomarem parte no 

processo de tomada de decisões. Para isso, deverão ser criados mecanismos de 

mobilização e de supervisão, que incluam a administração civil local, as autoridades de 

desenvolvimento educacional e de saúde.  

O envolvimento comunitário deverá ser buscado, no sentido de complementar as 

atividades escolares, prestação de apoio para a concretização dos deveres de casa e de 

compensar a falta de apoio familiar, neste sentido, o papel das associações de bairro 

pode ser considerado para facilitar os locais, bem como o papel das associações de 

famílias, de clubes e movimento de jovens, considerando, também a participação 

importante das pessoas idosas e outros voluntários, incluindo pessoas com deficiências, 

em programas tanto dentro como fora da escola.  

Sempre que uma ação de reabilitação seja promovida por iniciativa externa, cabe 

a comunidade decidir se o programa se tornará parte das atividades de desenvolvimento 

dela mesma. Os parceiros da comunidade, incluindo organizações de pessoas com 

deficiência e outras organizações não-governamentais, deve participar do processo de 

autonomia para se tornarem responsáveis pelo programa, quando for o caso, as 

organizações governamentais nacionais e regionais devem prestar apoio múltiplos.                        

A criação de escolas integradoras como o modo mais efetivo de atingir a 

educação para todos, deve ser reconhecida como uma política-chave ocupando lugar de 
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destaque no programa de desenvolvimento de um país. É somente desta maneira que os 

recursos adequados podem ser obtidos. Mudanças nas políticas e prioridades não serão 

eficazes se não for atendido um mínimo de requisitos, no que se refere aos recursos 

necessários. Será necessário chegar a um compromisso político, tanto em nível nacional, 

como em nível da comunidade, para a alocação de novos recursos ou o remanejamento 

dos já existentes. 

 Ao mesmo tempo em que as comunidades devem desempenhar o papel chave 

de desenvolver escolas integradoras, é também primordial o apoio e o encorajamento 

dos governos, em busca de soluções eficazes e viáveis. A distribuição de recursos às 

escolas deverá levar em consideração e de forma realista, as diferenças de investimentos 

necessários para promover educação apropriada para todas as crianças que possuem 

diferentes capacidades. O início deve partir do apoio às escolas que desejam promover 

uma educação inclusiva e o lançamento de projetos pilotos em algumas áreas com 

objetivo de adquirir o conhecimento necessário para uma gradativa expansão e 

generalização, progressivas.  

Enquanto uns valorizam as metodologias, outros investem energia em torno dos 

alunos, os aprendizes. Enquanto aquele é o professor que transmite conhecimentos, este 

é o educador preocupado com a pessoa de seu aluno. E é por essa conclusão que 

Carvalho (2005), cita que Sanches e Romeu afirmam:  

“O professor requer uma série de estratégias e metodologias 
em sala de aula. Estratégias capazes de guiar sua intervenção 

desde processos reflexivos, que facilitem a construção de uma 

escola onde se favoreça a aprendizagem dos alunos como uma 

reinterprentação do conhecimento e não como mera 

transmissão da cultura existente em cada aluno
13
”.   

 

 Sendo assim, o fundamental para o recurso em sala de aula é o próprio aluno. 

Ele representa uma fonte rica de experiências, de inspiração, de desafio e de apoio que, 

se for utilizada, pode insuflar uma imensa energia adicional às tarefas e atividades em 

curso, no entanto, tudo isto depende da capacidade do professor em aproveitar essa 

energia. Os alunos têm a capacidade para contribuir na própria aprendizagem, que é 

uma grande medida, um processo social. Tornar a aprendizagem interessante e útil é 

uma das formas de remover obstáculos.  

                                                 
13 CARVALHO, Rosita. Desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades 
educacionais de alunos com altas habilidades. Removendo Barreiras na Prática 
Pedagógica em Sala de Aula. Brasília, Ministerio da Educação, Secretária de Educação 
Especial, p 18. 
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Para melhor conhecer os interesses de seus alunos, o professor precisa estimular 

a sua própria escuta criando diariamente um tempo de ouvir os alunos para que 

reconheça, em suas falas, o que lhes serve como motivação, bem como conhecimento e 

bagagem que trazem para a escola. A criatividade do professor somada a sua convicção 

de que a aprendizagem é possível para todos os alunos e de que ninguém pode 

estabelecer limites no outro certamente contribuirá para remover os obstáculos que 

tantos e tantos alunos têm enfrentado no processo de aprendizagem, onde a flexibilidade 

é outro fator que contribui para remoção das barreiras de ensino. 

 
 

CONCLUSÃO 

 
As adequações curriculares são medidas pedagógicas adotadas em diversos 

âmbitos: no nível do projeto pedagógico da escola, da sala de aula, das atividades e, 

somente quando absolutamente necessário aplicam-se ao aluno individualmente. Visam 

ao atendimento das dificuldades de aprendizagem e das necessidades educacionais 

especiais dos educandos e ao favorecimento de sua escolarização. Consideram os 

critérios regulares e buscam maximinizar as suas potencialidades, sem ignorar ou 

sublevar as limitações que apresentam de suas necessidades educacionais especiais, por 

isso nunca deve adaptar o aluno, mas adaptar-se a ele. 

Essas medidas adaptativas focalizam a diversidade da população escolar e 

pressupõem que o tratamento diferenciado pode significar para os alunos que 

necessitam de igualdade de oportunidades educacionais um apoio fundamental no 

processo educativo. Desse modo, buscam promover maior eficácia educativa, na 

perspectiva da escola para todos. A atual situação em que se encontram os sistemas 

educacionais revela dificuldades no atendimento às necessidades educacionais especiais 

dos alunos na escola regular, principalmente dos que apresentam deficiências ou 

condutas típicas de múltiplas deficiências.  

  A flexibilidade e a dinamicidade do currículo regular podem não ser suficientes 

para superar as restrições do sistema educacional ou compensar as limitações reais 

desses alunos, desse modo, e nas atuais circunstâncias, entendemos que as adequações 

curriculares fazem-se, ainda, necessárias no desenvolvimento de uma criança, o que 

buscamos compreender até onde a criança já chegou em termos da aprendizagem.  
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Quando assumimos uma classe, percebemos o grande grupo de alunos que 

apresenta diferenças na aparência e no comportamento, quando também percebemos 

distintas formas de pensamentos. Por isso, concluímos que cabe ao professor organizar 

informações constantes para o ensino desses alunos buscando sempre relacionar 

conteúdos com a realidade desses alunos, que possuem historias diferentes de vida e 

características culturais, como realidade de vida familiar, social, econômica desnivelada 

umas das outras. 

  Portanto, também concluímos no final deste artigo que a construção de escolas 

realmente inclusivas parte da observação dos alunos, antes mesmo de realizar qualquer 

plano de aula. Essa prática levará em consideração que tipos de dificuldades eles 

apresentam, como trabalhar os alunos especiais com objetivo de inclusão real. Para isso 

é necessário espaço em sala regular que proponham aos alunos o desafio da socialização 

com as outras crianças que possuem limitações, mas também habilidades em 

determinadas atividades que eles acreditavam não ser possível realizar. 
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