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RESUMO 

A inclusão de alunos em situação de deficiência nas escolas de ensino regular é algo que vem 
sendo discutido há muito tempo. Objetiva-se demonstrar neste trabalho um olhar sobre os 
meios que possibilitam a efetivação da educação inclusiva e alguns dos motivos pelo qual 
muitas vezes essa educação inclusiva acaba não se efetivando, além de tentar suscitar na 
sociedade o sentimento de corresponsabilidade para com a efetivação da inclusão.  

Palavras-chave: Inclusão, Educação, Sociedade. 

 

ABSTRACT 
The inclusion of students in a situation of disability in mainstream schools is something that 
has been discussed for a long time. It aims to demonstrate in this paper a look at the means 
that enable the realization of inclusive education and some of the reasons many times that 
inclusive education is not just effecting, besides trying to raise in society the sense of 
responsibility towards the effective inclusion. 
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Introdução 

A inclusão de alunos com necessidades especiais nas escolas regulares de ensino é 

algo que vem sendo discutido há muito tempo. Fazendo um retrospecto histórico pode-se 

perceber o quão este tema é presente nas determinações governamentais. A lei n. 7.853/89 

afirmou que toda criança deve ser incluída no sistema regular de ensino e ainda definiu como 

crime a não aceitação de crianças deficientes por parte de qualquer instituição de ensino. Dez 

anos mais tarde esta mesma lei foi reformulada e definiu-se que as escolas públicas e privadas 

deverão oferecer “programas de apoio para o aluno que está integrado no sistema regular de 

ensino, ou em escolas especializadas exclusivamente quando a educação das escolas comuns 

não puder satisfazer as necessidades educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao 

bem estar do educando” (Decreto-lei n. 3. 298, 1999 apud GÓES, 2007, p. 37). 

Além de estar garantida pela lei 7.853 a inclusão também é destacada na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que afirma que todas as crianças tem direito à educação e 

além da educação, todos tem direitos iguais na sociedade independente da sua condição física 

ou mental. Em 1994 dava-se o primeiro pontapé para a implementação da inclusão em todo o 

mundo. Este pontapé aconteceu no primeiro Congresso Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais, organizado pelo Governo de Espanha, em colaboração com a UNESCO 

que se realizou em Salamanca, de 7 a l0 de Junho de 1994. O objetivo deste congresso foi o 

de estabelecer uma política de inclusão e orientar os governos, organizações internacionais, 

organizações de apoio nacionais, organizações não governamentais e outros organismos 

quanto a essa questão. 

O princípio orientador da Declaração de Salamanca consiste em afirmar que as 
escolas se devem ajustar a todas as crianças, independentemente das suas 
condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito, terão de 
incluir-se crianças com deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças 
que trabalham, crianças de populações remotas ou nômades, crianças de 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos 
desfavorecidos ou marginais. Estas condições colocam uma série de diferentes 
desafios aos sistemas escolares. Neste contexto a expressão "necessidades 
educativas especiais" refere-se a todas as crianças e jovens cujas carências se 
relacionam com deficiências ou dificuldades escolares. Muitas crianças 
apresentam dificuldades escolares e, consequentemente, têm necessidades 
educativas especiais, em determinado momento da sua escolaridade. As escolas 
terão de encontrar formas de educar com sucesso estas crianças, incluindo 
aquelas que apresentam incapacidades graves (Instituto Benjamin Constant, 
2010, on-line).   
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A Declaração de Salamanca deixa claro como deve acontecer a inclusão escolar. No 

Brasil, além da Declaração de Salamanca tem-se a lei 7.853 citada acima e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) – LDB que também regulamenta a inclusão. A 

LDB destina um capítulo à regulamentação da inclusão no país.  

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais. Haverá, quando necessário, 
serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as 
peculiaridades da clientela de educação especial. O atendimento educacional 
será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função 
das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas 
classes comuns de ensino regular. A oferta de educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a 
educação infantil. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades; terminalidade 
específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração 
para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 
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 artística, 
intelectual ou psicomotora; acesso igualitário aos benefícios dos programas 
sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular (Lei 
9.394, cap. V, 1996). 

Deste modo, objetiva-se demonstrar neste trabalho um olhar sobre os meios que 

possibilitam a efetivação da educação inclusiva e porque muitas vezes essa educação 

inclusiva acaba não se efetivando, além de tentar suscitar na sociedade o sentimento de 

corresponsabilidade para com a efetivação da inclusão, no sentido de que passem a perceber a 

sociedade holisticamente e não estratificada por camadas sociais. É preciso que cada 

indivíduo deserte em si o anseio de mudança para que a luta pela realização da inclusão ganhe 

força.  

Fundamentação teórica 

De acordo com BERSCH in SCHIRMER, 2007 o primeiro passo para se realizar a 

inclusão de alunos com necessidades especiais é saber a diferença entre inclusão e integração. 

Muitas pessoas utilizam desconhecidamente o termo inclusão referindo-se à integração. 
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Incluir significa possibilitar igualitariamente ao aluno o acesso ao ensino sem distinção de sua 

condição física, mental, social, intelectual etc. Integrar significa colocar esse aluno no ensino 

regular, porém sem fornecer-lhe nenhum suporte que o possibilite alcançar o processo de 

ensino-aprendizagem a partir de suas potencialidades. Muitas escolas integram esses alunos 

afirmando que estão incluindo-os.  

Para ser incluído de fato o aluno precisa ter a chance de errar como todos para depois 

aprender, precisa ter a chance de ser tratado como normal para desenvolver seu potencial. O 

que acontece muitas vezes é que o professor deixa esse aluno ali na sala de aula entretendo-o 

com pinturas ou atividades insignificantes para o seu desenvolvimento ou a escola por não 

dispor de acessibilidade arquitetônica o priva de conhecer brincadeiras, de experimentar 

atividades lúdicas e este, por sua vez não tem a chance de se envolver em novas experiências 

que porventura contribuiriam significativamente para o seu desenvolvimento cognitivo, como 

bem explica AMARO quando diz que 

Percebemos que, à pessoa com deficiência, é restringida a circulação nas 

partes orgânicas da vida cotidiana. Ou seja, muitas vezes ela é, em princípio, 

tida como incapaz de usufruir do lazer (“ela não sabe brincar”), freqüentar os 

espaços regulares da sociedade, como a escola (“ela não tem condições de 

aprender e acompanhar os outros alunos da escola regular”), ter acesso ao 

trabalho (“ela não tem responsabilidade para isso, ela não sabe fazer nada”). 

Em contrapartida, considerando que a vida cotidiana é heterogênea, 

deveríamos oferecer oportunidades de vivência, experimentação e expressa a 

ela, em todas as partes potencialmente possíveis para ela (AMARO, 2006, p. 

76-77).    

O segundo passo para que seja possível a garantia e o cumprimento dos direitos desses 

alunos é saber reconhecer qual é a sua necessidade. A coleção Atendimento Educacional 

Especializado produzido pelo MEC em parceria com a Universidade Federal do Ceará indica 

passo a passo de como deve ser a estrutura organizacional e estrutural de uma escola pronta 

para receber e atender todos os tipos de alunos. Inicialmente é de extrema importância que se 

desmistifique a idéia de que um aluno com necessidades especiais é um inválido. 

 Piaget apud SCHIRMER, 2007, p. 19 afirma que "o organismo com sua bagagem 

hereditária, em contato com o meio, perturba-se, desequilibra-se e, para superar esse 

desequilíbrio e se adaptar, constrói novos esquemas". Ou seja, não é o fato de que o aluno 
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possui uma determinada limitação que o vai tornar impossibilitado de aprender. Uma vez que 

o indivíduo possui uma limitação, seu próprio organismo vai encontrar uma maneira de 

adaptação para que o possibilite alcançar estágios de aprendizagem. Todos, 

independentemente de estar em situação de deficiência ou não possuem limitações. 

A escola junto ao professor deve estar pronta para realizar o processo de inclusão 

desses alunos no sistema regular de ensino. Para tal é preciso que se disponha de tecnologias 

assistivas (TA) e do atendimento educacional especializado no ambiente escolar. Tecnologia 

assistiva compreende todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar 

ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover 

vida independente e inclusão. As TA promovem auxílios para a vida diária e vida prática. Em 

seu uso estão inclusos comunicação aumentativa e alternativa; recursos de acessibilidade ao 

computador; adequação postural; auxílios de mobilidade; sistemas de controle ambiente; 

recursos para cegos ou pessoas com visão subnormal; recursos para deficientes auditivos e 

adaptações veiculares. 

A comunicação aumentativa e alternativa (CAA) atende pessoas sem fala ou escrita 

funcional ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade em falar e/ou 

escrever. Seu objetivo é tornar o sujeito com distúrbio de comunicação o mais independente e 

competente possível em suas situações comunicativas. Os recursos utilizados em CAA são 

objetos reais, miniaturas, objetos parciais, fotografias e símbolos pictográficos, arbitrários, 

ideográficos ou compostos. Os símbolos são um excelente recurso que obtém bons resultados 

com esses alunos. Com os símbolos é possível confeccionar pranchas, cartões, livros, 

calendários, etc. 

A escola deve dispor de tais recursos para atender qualitativamente aos seus alunos 

portadores de necessidades especiais. Mas a preocupação em realizar este atendimento de 

qualidade não cabe apenas à estrutura física e organizacional da escola, mas cabe também aos 

professores que irão desenvolver efetivamente o processo de ensino-aprendizagem para com 

estes alunos. 

Em vista disso cabe a sociedade perguntar de quem é a responsabilidade pela estrutura 

física e organizacional da escola; quem é o responsável pelo cumprimento dos direitos desses 

alunos; quem é o responsável pelo provimento de recursos na escola, etc. A resposta mais 

imediata que deve vir a mente das pessoas é que o responsável por tudo isso é o diretor ou o 
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Estado quando se trata da realidade da escola pública, mas na realidade não é bem assim. Os 

culpados não são apenas o diretor ou o Estado, mas todos que compactuam com a situação 

que está posta, sem lutar por alternativas que propiciem a melhoria dos problemas 

questionados. Entra aqui uma questão fundamental a ser discutida, como deve ser a gestão da 

escola? 

A gestão de uma escola deve ser democrática e aqui compete a definição de uma 

gestão democrática. Entende-se por gestão democrática uma direção onde o gestor atue 

democraticamente com todos os atores sociais envolvidos nesse processo. Na gestão de uma 

escola, por exemplo, uma gestão democrática deve envolver a participação daqueles que 

direta ou indiretamente estão ligados a escola. Isso inclui o diretor, professores, demais 

funcionários, alunos, pais e comunidade. A participação de cada um se efetivará no momento 

em que a direção repartir com todos as necessidades da escola. Por meio desta partilha de 

responsabilidades os envolvidos irão buscar meios de resolução dos problemas para que se 

tenha um bom funcionamento da escola e todos chegarão a um consenso, pondo em prática 

assim a gestão democrática.   

Infelizmente esta gestão parece ser muito mais utópica do que real devido a diversos 

motivos. Dentre eles pode-se citar que na escola atual os pais não estão se preocupando com a 

escola, em que condições se encontra ou do que está precisando porque andam ocupados 

demais com suas próprias atribuições. Muitos pais da escola pública trabalham o dia inteiro e 

à noite ainda possuem um lar para administrar, quando o possuem. Isso faz com que 

conscientemente ou não deixem recair sobre a escola todas as responsabilidades pelo aluno. A 

escola tem que dar conta de alfabetizar, de educar, de cuidar, de promover formação de 

caráter, de ensinar bons modos e, aos olhos desses pais tudo isto deve estar sob a 

responsabilidade do diretor, autoridade máxima da escola. O que muitos pais não sabem é que 

muitas vezes a direção da escola é impotente às forças hierárquicas que a regem e o diretor 

acaba não passando de um funcionário cumpridor de ordens como qualquer outro. Essa 

impotência faz com que se associe à figura do diretor o negativismo e a idéia de 

incompetência.  

 Embasando-se em PARO, 2004 a população que tem filhos na escola pública compõe, 

em sua grande maioria, a classe trabalhadora ou proletariado. Esta seria uma classe bastante 

poderosa na luta por seus direitos caso se organizassem num amplo grupo em defesa de um 

mesmo ideal contra a classe dominante. Esse arquétipo deixa evidente o que acontece na 
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escola atual. Os envolvidos (pais, professores, diretores, comunidade) seriam bastantes fortes 

se conseguissem organizar um grupo que fosse em busca de algo julgado essencial para a 

escola, uma vez que um grupo é muito mais forte do que um indivíduo, neste caso, o diretor. 

Segundo PARO 

Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores da escola 

– educadores, alunos, funcionários e pais – nas decisões sobre seus objetivos 

e seu funcionamento, haverá melhores condições para pressionar os escalões 

superiores a dotar a escola de autonomia de recursos. A esse respeito, vejo 

no conselho da escola uma potencialidade a ser explorada. (...) [Esse] é um 

instrumento que existe e precisa ser aperfeiçoado com vistas a que se torne o 

embrião de uma verdadeira gestão colegiada articulada com os interesses 

populares na escola. Hoje, quando o diretor reivindica é fácil dizer-lhe 

“não”. Tornar-se-á muito mais difícil dizer “não”, entretanto, quando a 

reivindicação não for de uma pessoa, mas de um grupo, que represente 

outros grupos e esteja instrumentalizado pela conscientização que sua 

própria organização propicia (PARO, 2004, p.12).    

 

Aqui PARO deixa manifesto o quanto um grupo organizado consciente das 

necessidades de sua escola pode atuar efetivamente nas conquistas da escola realizando assim 

a prática da tão sonhada gestão democrática. Em vista disso pode-se estabelecer uma ponte de 

conexão entre a gestão democrática e a luta pelo bom funcionamento da escola. 

Nesta perspectiva discutirar-se-à agora a inclusão em meio ao papel desempenhado 

pela gestão. Sob a ótica de PARO é possível sim montar um grupo articulado que defenda 

seus direitos e as necessidades da escola. Nota-se que muitos pais não se preocupam em 

garantir a assistência devida a seus filhos quando estes possuem algum tipo de necessidade 

especial e se conformam com o que a escola oferece. Acabam deixando tudo nas mãos dos 

professores e, principalmente, nas mãos da direção da escola. 

A escola, antes de desenvolver em seu aluno o processo cognitivo deve desenvolver 

neste o processo de formação social, formação identitária e a significação de si no meio em 

que vive. Esse processo de formação social é de fundamental importância para que os alunos 

passem a reconhecer uns aos outros como iguais, respeitando as diferenças que cada um 

possui, mas ao mesmo tempo se tratando igualitariamente. É preciso, desde cedo, mostrar 

para a criança que ela tem direitos e deveres a cumprir e, do mesmo modo, um aluno com 
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necessidades especiais também os tem, acabando com a idéia de que este aluno é um 

“coitadinho”. Todos tem que perceber que o aluno especial tem algumas limitações, portanto 

pode cumprir o que lhe é atribuído. O aluno especial não é inválido e GÓES deixa evidente 

quando diz que 

 

Nos discursos pela, são ressaltados a importância do acolhimento e o 

compromisso pedagógico com a diferença. O acolhimento não é somente do 

“aprendiz”, pois a escola participa da formação da “pessoa”. Objetivos 

relativos aos conhecimentos escolares e, em parte, à sociabilidade (no 

sentido de interações pessoais face a face) vem tendo maior visibilidade. A 

estes se soma o de formar indivíduos atentos à diversidade cultural, em um 

trabalho que envolve elaborações sobre semelhanças e diferenças, direitos e 

deveres, igualdade e desigualdade. Os alunos precisam tornar-se sensíveis 

(mais do que tolerantes) às diferenças entre comunidades, etnias, bem como 

às diferenças dos que apresentam necessidades educacionais especiais. 

Provavelmente ninguém discorda da relevância dessa outra dimensão da 

experiência escolar. Mas, considerando o aluno especial, tal formação de 

propósitos parece privilegiar a perspectiva dos que não são diferentes. Estes 

devem aprender a respeitar e assimilar atitudes solidárias, enquanto o aluno 

especial é visto mais como objeto que sujeito dessa construção de atitudes 

(GÓES, 2007, p. 80-81).  

 

A partir do que GOES apresenta percebe-se a importância que a escola tem na 

formação da “pessoa” do sujeito enquanto ser social capaz de se sensibilizar e de respeitar as 

diferenças do outro. Neste sentido, percebe-se que a escola precisa desmistificar a questão da 

deficiência para seus alunos para que estes percebam que um aluno especial é capaz de 

desenvolver as mesmas atividades que qualquer aluno desenvolve, basta que tenha o 

atendimento educacional especializado de que necessita.  

É importante ressaltar aqui que a escola deve promover a inclusão não porque é uma 

instituição solidária, mas porque há uma lei específica que afirma a obrigatoriedade dessa 

inclusão e dentro desta todo o suporte necessário (leia-se atendimento educacional 

especializado) para o desenvolvimento cognitivo e social do aluno portador de necessidades 

especiais. 
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A lei n. 7.853, assinada pelo presidente da República em 1989, reafirmou a 

obrigatoriedade da oferta da educação especial em estabelecimentos públicos 

de ensino e definiu como crime o ato de “recusar, suspender, procrastinar, 

cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de alunos em 

estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, 

por motivos derivados da deficiência que porta” (lei n. 7.853, 1989). No 

decreto-lei que regulamentou a lei, dez anos após (n. 3.298, 1999), define-se 

que as escolas públicas ou privadas deverão oferecer “programas de apoio 

para o aluno que está integrado no sistema regular de ensino, ou em escolas 

especializadas exclusivamente quando a educação das escolas comuns não 

puder satisfazer as necessidades educativas ou sociais do aluno ou quando 

necessário ao bem estar do educando” (decreto-lei n. 3. 298, 1999) 

(FERREIRA in GÓES, 2007, p. 22).  

Com base na legislação verifica-se então que é direito de todo aluno a sua inclusão no 

sistema regular de ensino. Contudo essa inclusão deve estar sempre pautada no bem estar, na 

possibilidade de desenvolvimento e na formação social desse aluno. A escola como um todo 

deve acabar com a sua visão “piedosa” e parar de tratar os alunos em situação de deficiência 

como objetos ou seres incapazes. 

Na sala de aula as atividades devem ser pensadas sob a perspectiva inclusiva, onde 

todos os alunos serão capazes de desenvolvê-la. Todavia, muitas vezes o que acontece é que 

os professores criam atividades diferentes para os alunos especiais e ainda o colocam à parte 

na sala de aula. Será que isto pode ser considerado inclusão? Quanto às atividades recreativas, 

estas devem ser comuns a todos, os espaços de lazer na escola devem estar aptos para a 

recepção de todos bem como os brinquedos e atividades fora da sala de aula. 

Retomando aqui a discussão da gestão escolar feita anteriormente percebe-se a tarefa 

árdua, mas não impossível que é a promoção da inclusão. Destarte, pode-se concluir então 

que a inclusão não é uma missão exclusiva da escola e sim de todos que a compõem. A 

sociedade em geral tem que levantar a bandeira pela inclusão, só assim esse sonho passará a 

ser realidade. Obviamente que isto não acontecerá de uma hora para outra, acontecerá num 

processo lento, cujo resultado final apresentará uma exímia qualidade e não apenas 

quantidade como a “inclusão” atual apresenta. 
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Conclusão 

Em vista do que aqui foi explanado percebe-se a emergência que os alunos em 

situação de deficiência tem de serem realmente incluídas na escola e na sociedade como 

pessoas capazes. É preciso que se acabe com esta integração camuflada no disfarce da 

inclusão que vem sendo praticada pelas escolas que acabam se tornando um depósito para este 

tipo de aluno. É importante também perceber a urgência da sociedade e de todos que 

compõem a escola tem de conhecer a legislação e unirem-se em busca do propósito da 

inclusão e não deixar toda a responsabilidade recair sobre a escola.  

Percebe-se que ainda falta muito para se promover uma gestão democrática atrelada a 

busca coletiva de propósitos, neste caso o propósito primordial da inclusão. Infelizmente 

ainda falta muito para que um país como o Brasil consiga promover a inclusão porque apesar 

de haver uma legislação que a defenda, esta funciona de “cima para baixo” o que acaba 

inibindo as chances de um grupo que luta por propósitos. A hierarquia impossibilita a 

construção de uma página diferente na história da inclusão, mas não se pode deixar a 

esperança morrer, tem que se continuar lutando para acabar com a inclusão de fachada que 

está posta e possibilitar a efetiva inclusão, cuja qual todos são dignos de tê-la.  

Destarte, é preciso que se construa um ambiente onde a idéia da deficiência seja 

ressignificada. Ressignificar neste contexto significa atribuir um novo significado a idéia de 

algo que já está imposto na sociedade a partir da visão de mundo que cada indivíduo adquiriu 

ao longo de sua vida através das experiências vividas. Incluir exige muito mais do que colocar 

deficientes no mesmo espaço, onde há outros indivíduos supostamente sem deficiência. 

Incluir implica a idéia de possibilitar igualitariamente a todos as mesmas oportunidades não 

só de ensino, mas de trabalho também. 
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