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RESUMO 

 

Este trabalho tem o propósito de descrever acerca da Educação inclusiva por compreender que a 

Educação especial dentro da escola regular transforma a escola em um espaço para todos. Ela 

favorece a diversidade na medida em que considera que todos os alunos podem ter necessidades 

especiais em algum momento de sua vida escolar. A Educação é um direito de todos e deve ser 

orientada no sentido do pleno desenvolvimento e do fortalecimento da personalidade. A educação 

encontra-se perante um desafio: conseguir que todos os alunos tenham acesso à educação básica de 

qualidade, por meio da inclusão escolar, respeitando as diferenças culturais, sociais e individuais, 

que podem configurar as necessidades educacionais especiais que todos podemos ter, em qualquer 

momento de nossas trajetórias escolares e que, dependendo de como sejam vistas pela instituição 

educacional e seu entorno, podem nos colocar em situações de desvantagem. O respeito aos direitos 

e liberdades humanas, primeiro passo para a construção da cidadania, deve ser incentivado. 

Preservar a diversidade apresentada na escola, encontrada na realidade social, representa a 

oportunidade para o atendimento das necessidades educacionais com ênfase nas competências, 
capacidades e potencialidades do educando. 
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INTRODUÇÃO 

Se nós considerarmos, enquanto processo de socialização, a educação é exercida em 

todos os âmbitos da sociedade, não só na escola, mas também na família, na comunidade e que 

se trata não só de transmissão de conhecimentos, de certificação desses conhecimentos e 
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aprendizado adquiridos, diz respeito a valores éticos e a uma verdadeira visão de mundo, a um 

olhar da sociedade sobre todos estes processos.  

Quem fala de inclusão social também fala de exclusão. Não estaríamos falando de 

inclusão se não houvesse os excluídos, aqueles que por alguma razão, estão sendo rejeitados de 

um grupo, de uma comunidade de forma mais ou menos sutil, mas que, de alguma maneira não 

estão incluídos. 

A Educação Inclusiva é objeto de muitos debates, frutos de uma evolução histórica que 

acompanha as mudanças sócio – históricas do país. Há posições que envolvem concepções 

políticas e pedagógicas, e das experiências e vivências práticas de professores, familiares, dos 

próprios alunos inseridos em um processo de acumulação de ideias, fazendo com que a 

problemática dos portadores de necessidades especiais, assuma novas configurações ao longo 

do tempo, ao longo da história. 

Inclusão diz respeito uma construção de uma concepção de tratamento dessas pessoas 

pela sociedade. Esta se reorganiza de modo a garantir o acesso de todos aos bens e a todos os 

serviços. Na inclusão o indivíduo se dissolve em meio as pessoas ditas normais, ele se integra 

de uma maneira harmônica e orgânica. 

A Educação Inclusiva infere na aceitação da diversidade e o reconhecimento de 

igualdade de direitos para todas as pessoas. Ela é voltada para a cidadania global, plena, livre 

de preconceito e que reconhece e valoriza as diferenças. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo 26 contempla que a 

educação é um direito de todos e reforça o compromisso com a formação plena do ser humano, 

do educando, da pessoa, do sujeito. A educação deve ser orientada no sentido pleno do 

desenvolvimento da personalidade humana e no fortalecimento do respeito pelos direitos do ser 

humano.   

 Pensar em Educação Inclusiva pressupõe da desconstrução da visão homogeneizada de 

educação e parte para a necessidade de entender a singularidade de cada educando e com isso 

construir projetos pedagógicos que respeite essa forma particular, essa forma única de cada um 

se desenvolver e de se relacionar com o conhecimento. A ideia de Educação Inclusiva se baseia 

em dois pilares fundamentais: o primeiro de entender a Educação como direito fundamental. 

As pessoas têm que entender que a Educação Inclusiva é um direito e não um jogo de boa 

vontade ou favor por parte de educadores ou gestores. O segundo pilar que é a ideia a educação 
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Contemporânea deveria valorizar as diferenças, muitas vezes, o educador pressionado pela 

demanda da família, da escola acaba distanciando daquilo que seria uma educação para a vida 

e centrando os esforços para educação de vestibular.  

A Lei de Diretrizes e Base para a Educação Nacional, Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996) 

trata no cap. V da Educação Especial, definindo - a como educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino. Por se tratar de uma modalidade de ensino, ela não 

é paralela, ou seja ela não funciona separada a rede regular, mas acompanha todas as 

modalidades da educação desde a educação infantil até o ensino superior, complementando e 

auxiliando na formação do sujeito que necessite dela.  

Os municípios brasileiros receberam, a partir da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, 

Lei nº 9.394, de 20/12/1996, a “responsabilidade da universalização do ensino para os cidadãos 

de 0 a 14 anos de idade, ou seja, da oferta de Educação Infantil e Fundamental para todas as 

crianças e jovens que neles residem” (BRASIL, 2004; p. 20). Assim, passou a ser 

responsabilidade do município formalizar a decisão política e desenvolver os passos necessários 

para implementar, em sua realidade sócio geográfica, a educação inclusiva, no âmbito da 

Educação Infantil e Fundamental. 

 

1. A INCLUSÃO ESCOLAR E OS DESAFIOS DA APRENDIZAGEM 

 

A inclusão, escolar e social, exige mudança de mentalidade, mudança nos modos de 

vida, muitas reflexões e, como princípio fundamental, valorizar a diversidade humana.  Frente 

a essa concepção o movimento mundial de inclusão, vem enfatizar a necessidade de 

alcançarmos uma educação para todos(as), centrada no respeito e valorização das diferenças. 

Infelizmente, a história da humanidade nos mostra exemplos trágicos de eliminação 

daqueles que eram considerados diferente. Na atualidade, não é muito diferente, vidas são 

ceifadas por causa da desigualdade, do preconceito. As perseguições as pessoas de raças 

diferentes, orientação sexual, etc., são uma forma de exclusão social. 

Nós não enxergamos que a diversidade é um direito humano. Cada indivíduo é um ser 

inteiro, completo, tal igual a qualquer outro sujeito. Nenhuma característica física, social, 

religiosa, cultural é capaz de distinguir um indivíduo de outro para efeitos de inclusão ou 

exclusão social. A diversidade deve ser encarada como um fator de crescimento, de 
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enriquecimento do grupo, de pluralidade, de abertura de horizonte e de produzir pessoas 

capazes de ter uma visão diferente de concepção de mundo. 

A questão da Educação Especial e Inclusiva tem sido tratada historicamente. Isto foi 

evoluindo ao longo do tempo à custa de muita luta, debates, no sentido de passar de uma 

situação de ocultação, de segregação, onde o tratamento dado ao deficiente era de caridade.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo 26 contempla que a 

educação é um direito de todos e reforça o compromisso com a formação plena do ser humano, 

do educando, da pessoa, do sujeito. A educação deve ser orientada no sentido pleno do 

desenvolvimento da personalidade humana e no fortalecimento do respeito pelos direitos do ser 

humano.  

 Partindo do pressuposto que a educação é um direito de todos sem qualquer tipo de 

discriminação, a inclusão social e escolar de pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 

é a resposta para uma situação que perpetuava a segregação dessas pessoas e cerceava seu pleno 

desenvolvimento, uma vez que tais alunos eram colocados à margem da sociedade. Já que havia 

escolas, ditas com especiais, para esses alunos. Com a inclusão dos alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino esse direito a educação de fato 

se consolida.  

Strieder e Zimmermann argumentam que:  

“Educação inclusiva é uma ação, desejando compreender e aceitar alguém, o outro, na sua 

singularidade. Significa abranger e abrir os braços para acolher todos e a cada um dos alunos. 

A natureza da inclusão é diferente de integrar, que tem a ver com adaptar o aluno às 

exigências da escola; implica mudança de perspectiva educacional, uma vez que se dirige a 

todos os alunos. A inclusão possibilita maior equidade e abre horizontes para o 

desenvolvimento de sociedades inclusivas. Fazer inclusão significa desejar e realizar 

mudanças profundas em termos de concepções e práticas educacionais. Uma mudança capaz 

de criar expectativas diferentes, fundamentadas no princípio do envolvimento da 

coletividade.” (STRIEDER E ZIMMERMANN, 2013. p. 145) 

E continuam salientando que: 

“A inclusão exige uma mudança de mentalidade e de valores nos modos de vida e é algo mais 

profundo do que simples recomendações técnicas, como se fossem receitas. Requer 

complexas reflexões de toda a comunidade escolar e humana para admitir que o princípio 

fundamental da educação inclusiva é a valorização da diversidade, presente numa 

comunidade humana. Quando a educação inclusiva é aceita, abandona-se a ideia de que as 

crianças devem se tornar normais para contribuir para o mundo. Ela também requer a 

superação da tradicional concepção antropológica de seres humanos ideais, sempre dispostos 

a uma entrega generosa em prol do bem comum. É difícil para o ser humano estar em contato, 

estar presente e confirmar o outro, suspendendo seus preconceitos, permanecendo aberto para 

a alteridade, sem que haja qualquer diferença visível ou manifestação de necessidades 

especiais.” (STRIEDER E ZIMMERMANN, 2013. p. 146) 
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 Comunidades que admitem a diversidade são mais ricas em oportunidades, mais 

produtivas para viver e aprender. Nelas, “O aprender se refere ao desenvolvimento de uma rede 

de experiências pessoais de conhecimento socialmente validável no convívio humano”. 

(ASSMANN 2001, p. 192). Esse autor confirma a posição de Maturana e Varela que viver é 

conhecer “é ação efetiva, ou seja, efetividade operacional no domínio de existência do ser vivo”. 

(MATURANA E VARELA,1995, p. 71) 

Os estudos de Vygotsky ainda hoje são muito influentes. Para ele o funcionamento 

psicológico estrutura-se a partir das relações sociais estabelecidas entre o indivíduos e o mundo 

exterior. Tais relações ocorrem dentro de um contexto histórico e social, no qual a cultura se 

desempenha um papel fundamental. Vygotsky afirma que a relação dos indivíduos com o 

mundo não é direta, mas mediadas por sistemas simbólicos em que a linguagem ocupa papel 

central. O objetivo é que o homem constitui-se como tal através de suas interações sociais, 

portanto, é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações produzidas em sua 

determinada cultura. 

Vygotsky destaca o papel do adulto frente ao desenvolvimento infantil, cabendo – lhe 

proporcionar experiências diversificadas e enriquecedoras, a fim de que as crianças possam 

fortalecer sua autoestima e desenvolver suas capacidades. 

Os estudos de Vygotsky sobre o aprendizado decorrem da compreensão do homem 

como um ser que se forma em contato com a sociedade. Para ele, a formação se dá numa relação 

dialética entre o sujeito e a sociedade a seu redor, ou seja, o homem modifica o ambiente e o 

ambiente modifica o homem. 

Nessa perspectiva, é o aprendizado que possibilita, movimenta e impulsiona o 

desenvolvimento. Portanto, para educar uma criança, deve – se levar em conta que nem todos 

aprendem da mesma forma. A intervenção pedagógica, é muito importante para direcionar o 

desenvolvimento, sendo a escola o local principal onde se dá essa orientação do sujeito. 

A teoria de Lev Semenovich Vygotsky é fundamentada na convivência humana, para 

ele o desenvolvimento cognitivo de um indivíduo é consideravelmente favorecido pelas 

interações sociais, ou seja, a vivência entre os sujeitos. “O ser humano só adquiri cultura, 

linguagem, desenvolve o raciocínio se estiver inserido no meio com os outros. A criança vai se 

desenvolver historicamente se inserida no meio social.” (VYGOTSKY, 2010, p.1). 

A interação social favorece a aprendizagem e as experiências de aprendizagens 

necessitam da colaboração, da cooperação na busca conjunta do desenvolvimento do 

desenvolvimento do conhecimento do indivíduo. 
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 Strieder e Zimmermann afirmam que:  

Vida e aprendizagem não se separam, porque estão envolvidos num processo que inclui 

emoções, percepções e comportamentos. Um aprender que pode ser efetivado se utilizarmos 

currículos e metodologias flexíveis, que levem em conta as singularidades de cada aluno, 

suas experiências vividas, respeitem seus interesses, suas ideias, seus desejos e desafios para 

novas situações. (STRIEDER E ZIMMERMANN, 2013. p. 146) 

É preciso apostar em práticas capazes de melhorar as relações entre professores e alunos, já que 

educar é um “processo em que a criança ou o adulto convive com o outro e, ao conviver com o outro, 

transforma-se espontaneamente, de maneira que seu modo de vida se faz progressivamente mais 

congruente com o do outro no espaço de convivência”. (MATURANA, 1999, p. 29).  

Educação inclusiva é uma ação que possibilita maior equidade abrindo horizontes para 

desenvolver sociedades inclusivas, cria expectativas diferentes e tem como princípio o envolvimento da 

coletividade.  

A educação inclusiva, conforme Ferreira,  

[...] não diz respeito somente às crianças com deficiência – cuja maioria no Brasil ainda 

permanece fora das escolas, porque nós nem tentamos aceitá-las – mas diz respeito a todas 

as crianças que enfrentam barreiras: barreiras de acesso à escolarização ou de acesso ao 

currículo, que levam ao fracasso escolar e à exclusão social (FERREIRA, 2005, p. 41). 

Arnaiz enfatiza que educação inclusiva pressupõe: uma atitude, um sistema de valores, 

de crenças, não uma ação nem um conjunto de ações. Centra-se, pois, em como apoiar as 

qualidades, e, as necessidades de cada aluno e de todos os alunos na comunidade escolar, para 

que se sintam bem-vindos e seguros e alcancem êxitos” (ARNAIZ, 1996, p. 27-28) 

A inclusão compreende dois conceitos básicos: o de comunidade e o de participação. 

Ambos caracterizam-se por sua conexão com os processos de inclusão e o caráter de processo 

atribuído a ela. Portanto, a educação inclusiva se propõe a aumentar a participação de todos os 

alunos no currículo escolar e a redução da exclusão escolar e social, o que pode ser comprovado 

nas seguintes definições: 

 “[...] é o meio mais efetivo de combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades 

acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos, além 

disso proporciona uma educação eficaz para a maioria das crianças, melhora a eficácia e, por 

fim, a relação custo-efetividade de todo o sistema educativo” (UNESCO, Declaração de 

Salamanca 1994, XI). 

Mantoan infere que: 

[...] aprendemos realmente quando reconhecemos o outro e a nós mesmos como seres 

singulares, que estabelecem vínculos entre si. Desses vínculos [...] é que nascem o 

entendimento, a compreensão [...] que contextualizam, humanizam, criam laços entre o 

objeto e o sujeito do conhecimento. Esses laços afetivos fazem o conhecimento expandir-se 

[...] e penetrar em regiões mais fundas e significativas – as emoções, as sensações que surgem 

do aprender “com” os outros, de fazer a “quatro mãos” (2005, s/p). 
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Vygotsky vem de encontro ao que Mantoan inferiu anteriormente, ele vê no ambiente 

escolar a possibilidade de, por meio de situações interativas, o aluno com necessidades 

educacionais especiais se apropriar dos conteúdos sistematizados. Vale salientar que na 

abordagem histórico-cultural, a interação não diz respeito apenas ao convívio com os outros 

sujeitos. Para Vygotsky, que fundamenta o interacionismo, a vivencia em sociedade é essencial 

para a transformação do homem biológico em ser humano, ele afirma que a criança não nasce 

pronta, mas que ela vai se humanizar em desenvolvimento com outro e pela aprendizagem na 

relação com os outros que construímos os conhecimentos que permitem nosso desenvolvimento 

mental. Uma escola sociointeracionista busca levar a criança a explorar e descobrir todas as 

possibilidades do seu corpo, dos objetivos, das relações, do espaço e através disso desenvolver 

sua capacidade de observar, descobrir e pensar.  Na proposta sociointeracionista defendida por 

Vygotsky e seus colaboradores, a escola trabalha a construção do conhecimento colocando o 

foco para a aquisição de habilidades e competências na administração do conteúdo. Até 

brincando é possível aprender. A interação social é uma necessidade ontológica, abrangente do 

ser. Essa interação social, associada às trocas de experiências que o aluno estabelece com outros 

alunos, propiciam e determinam seu desenvolvimento de forma mais complexa e aumenta a 

eficiência em sala de aula.  

A educação é um processo que só acontece por meio de relações de cuidado na 

convivência das diversidades. Educar: 

“É viver junto a potencialidade, a beleza, o encantamento e a magia que o universo nos 

oferece com toda a sua complexidade, majestade e grandeza; é saber escutar a mensagem do 

outro. Conviver implica a aceitação do outro em seu legítimo outro. E isto requer o respeito 

às diferenças, à diversidade, à multiplicidade e pressupõe a existência de amorosidade, 

compaixão e solidariedade nas relações com os outros seres.” (MORAES, 2003, p. 49-50). 

 

Bock et al corroboram com as ideias de Vygotsky quando afirmam que: 

“Em todas essas atividades está o “outro”. Parceiro de todas as horas, é ele que lhe diz o 

nome das coisas, a forma certa de se comportar; é ele que lhe explica o mundo, que lhe 

responde aos “porquês”, enfim, é seu grande intérprete do mundo. A atividade externa se 

internaliza possibilitando o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. (BOCK et 

al, 1999, p. 124). 

Neste contexto, a escola surge como o espaço privilegiado para que este processo de 

aprendizagem e consequente desenvolvimento ocorram, já que ela oferece o ambiente singular 

na interação com os adultos e com colegas. Concordando com esta ideia, Bishop et al explicam 

que: 

[...] as amizades servem para aumentar uma variedade de habilidades comunicativas, 

cognitivas e sociais, assim como para proporcionar às crianças proteção, apoio e uma 

Comentado [E1]: Acho que seria interessante vc falar aqui 
do sociointeracionismo, crucial para o processo ensino-
aprendizagem e para seu tema 
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sensação de bem-estar. As amizades desenvolvidas na infância são a base para os 

relacionamentos formais, informais e íntimos na idade adulta (BISHOP et al, 1999, p.184). 

Para Freire:  

“Instrumental importante na vida do ensinar do educador é o ver (observação), o escutar e o 

falar. Assim, como para estar vivo, não basta o coração batendo, para ver, não basta estar de 

olhos abertos. Observar, olhar o outro e a si próprio, significa estar atento, buscando o 

significado do desejo, acompanhar os ritmos do outro, buscando sintonia com este. A 

observação faz parte da aprendizagem do olhar, que é uma ação altamente movimentada e 

reflexiva. Ver é buscar, tentar compreender, ler os desejos. [...] Escutar envolve receber o 

ponto de vista do outro (diferente ou semelhante ao nosso), abrir-se para o entendimento de 

sua hipótese.” (FREIRE, 1996, p.11). 

Mantoan em uma entrevista à revista educação, arte e inclusão quando questionada 

sobre as diferenças entre as pessoas ela pontuou que: “a diferença é um conceito muito 

importante e que traz o cerne da compreensão da inclusão, pois quando compreendemos que 

todos nós somos diferentes e que estamos constantemente nos diferenciando percebemos que 

não faz sentido excluir alguém, pois somos todos diferentes.” (MANTOAN, 2017, p. 244)  

As diferenças humanas são normais e a aprendizagem deve, portanto, ajustar-se às 

necessidades de cada criança, e não ao contrário. Assim, como é explicitado na Declaração, a 

escola e os professores devem favorecer a aprendizagem e não esperar que o aluno se ajuste à 

escola, os governos devem criar sistemas educacionais que alcance todos os alunos 

independentemente se eles possuem necessidades educativas especiais ou não. Contudo cabe à 

escola se organizar e se preparar para receber a todos. Utilizando uma pedagogia voltada para 

todos os alunos e, consequentemente, para toda a sociedade.  

Assim, as escolas que centralizam o ensino na criança são a base para a construção de 

uma sociedade que respeita tanto a dignidade quanto as diferenças de todos os seres humanos 

e possibilita a todos condições de aprendizagem mais adequadas à necessidade de cada um. 

 

2. O Regimento Interno e/ou BNCC na perspectiva da Educação Inclusiva no Ensino 

Básico a partir da Constituição Federal de 1988 até os dias atuais. 

 

Um dos marcos no período da redemocratização brasileira após 1985 foi a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, apelidada de “Constituição cidadã” por ter recebido em seus 

artigos diversas reivindicações de movimentos sociais, como o feminista, o indígena e o negro. 

É relevante contextualizar como foi promulgada em 05 de outubro de 1988 a Constituição 

Federal. Ela foi aprovada com o fim da ditadura civil-militar no Brasil (regime militar que foi 

o período da política brasileira em que os militares conduziram o país e durou 21 anos – nesse 
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período houve restrição à liberdade, censura, perseguição política, supressão de direitos 

constitucionais, dentre outros) quando se abre o espaço para a reorganização das relações 

democráticas. Portanto, a Constituição é considerada um importante marco democrático para o 

país. Especificamente em relação à Educação, a Constituição postula em seu artigo 205:  

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).” 

 

A partir da análise do artigo 205 podemos identificar que a educação no país tem um 

tripé, três objetivos específicos: o primeiro é o pleno desenvolvimento do educando, da pessoa; 

o segundo é o preparo para o exercício da cidadania; e o terceiro é a qualificação para o mercado 

de trabalho. Ele vem afirmando, que o direito à Educação é concebido como um direito de 

todos, e mesmo que seja permitido que se tenha escolas privadas, todos têm direito à Educação 

em uma escola pública. 

Um dos efeitos dessa expansão da Constituição de 88 é o início da localização dos 

estudantes que deveriam estar nas escolas, mas até então eram invisíveis. A partir desse marco 

histórico, as pessoas com deficiência se sentiram mais seguras para buscar a escola comum. 

Ter a Educação como um direito dos cidadãos brasileiros altera a lógica inclusive em 

sala de aula. A partir de 1988, a escola passou a ter mais responsabilidade pela garantia do 

aprendizado, pois se os estudantes têm o direito de aprender, as escolas e os professores têm o 

dever de ensinar. É necessário explicitar que a Educação é um terreno muito importante e 

significativo para o encontro do indivíduo com a cidadania, não é simplesmente ter acesso a 

escola, criar vagas: é também garantir a permanência desse indivíduo dentro da sala de aula e 

que tenha um ensino qualificado e de sucesso.  

Na busca desse ensino qualificado e de sucesso que é direito de todos previsto em lei, o 

presente trabalho irá discorrer, trazendo para o centro das discursões o conceito de educação 

inclusiva e mostrar como ela pode vir a impactar diretamente na maneira de como os indivíduos 

se posiciona em relação é desafiador.  

Um importante documento a favor da Educação Inclusiva foi a Declaração de 

Salamanca, de 1994. Ela foi o grande marco para se pensar a educação inclusiva a nível 

mundial, pois a partir de então foi constatado o princípio fundamental do direito à educação a 

todos, com anuência dos estados signatários em criar e/ou implementar políticas públicas 

voltadas para a educação especial, onde algumas ações, decretos, normativas foram criadas em 

beneficio à população que necessita de algum tipo de atendimento especial.  
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Contudo, a inclusão escolar, fortalecida e defendida pela Declaração de Salamanca, não 

dissolve os problemas de marginalização que os portadores de necessidades especiais ainda 

enfrentam diariamente, pois essa exclusão parte principalmente do seio familiar, que em alguns 

casos não aceita que um membro da família seja especial.  

Outro marco legislativo ocorreu em maio de 1999, através da Convenção de Guatemala, 

que teve como objetivo a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas 

portadoras de deficiência e o favorecimento pleno de sua integração à sociedade.  

De acordo com essa Convenção toda a criança com deficiência tem o direito de alcançar 

o máximo de seu desenvolvimento, então faz-se necessário a escola repensar seu fazer 

pedagógico e privilegiar ao máximo o desenvolvimento dos alunos que necessitem de uma 

atenção especial, fazendo-os participar ao máximo das atividades desenvolvidas pela escola em 

acordo com suas potencialidades, fazendo-os transpor suas próprias barreiras. 

A educação de alunos com necessidades educacionais especiais era pautada na 

separação dos alunos, ditos normais dos especiais, porém, na contemporaneidade tem havido 

modificações no que se refere à Educação inclusiva, onde os alunos que necessitam de 

atendimento educacional especializado estão sendo inseridos nas salas regulares de ensino e 

privilegiando a formação integral do aluno.  

Frente a essa concepção de formação integral do indivíduo, a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), um documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo de todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica, firma de maneira explícita seu compromisso com a Educação 

Integral do aluno. Ela reconhece, assim, que:  

“a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que 

implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo 

com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a 

dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, 

do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e 

promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento 

pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de 

aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não 

discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. (BNCC, 2017, p. 14)” 

Tomando como exemplo o estado do Espírito Santo, seu currículo também defende a 

Educação Integral, afirmando que “(...) a Educação Integral possibilita o desenvolvimento do 

sujeito em suas dimensões intelectual, social, emocional, física, cultural e política, por isso, 

compreendendo-o em sua integralidade.” (Currículo do Espírito Santo, 2018, p.19). 
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 O desenvolvimento integral dos estudantes não deve ser considerado como 

responsabilidade exclusiva da escola, pois a família e a comunidade devem participar do 

processo de modo que nenhuma negligência venha comprometer o direito ao pleno 

desenvolvimento. Na escola o estudante assume o papel de protagonista, ou seja o aluno é 

colocado no centro do processo de aprendizagem buscando assim seu desenvolvimento em 

todas as dimensões, promovendo experiências para além do desenvolvimento da formação 

intelectual, favorecendo o conhecimento do corpo, da afetividade, das emoções e das relações 

interpessoais. Trata-se de comprometer-se com uma educação inclusiva, em que todos tenham 

assegurados seus direitos de acesso, permanência e aprendizagem. Essa é uma mudança de 

cultura da exclusão para a inclusão, na qual a diversidade não amedronta, mas constitui o modo 

de ser e funcionar das escolas em processos educativos que considerem as necessidades ímpares 

de cada um. A inclusão é o reconhecimento das singularidades dos sujeitos, é o entendimento 

que cada sujeito aprende ao seu modo, ao seu tempo a partir de diferentes possibilidades.  

O Currículo do Espírito Santo aponta para uma proposta de ensino que atenda, 

reconheça, respeita e valoriza as diversidades e singularidades, buscando a garantia do direito 

à educação de todos preconizado na constituição de 1988.  

Quando falamos em Educação Especial, o Currículo do Espírito Santo deixa claro que 

esta é parte integrante da educação regular e essa modalidade deve estar inserida na proposta 

política – pedagógica de cada unidade de ensino, tendo os mesmos objetivos da educação 

regular, variando somente a forma de aplicação, atendendo assim as especificidades individuais 

de cada aluno. Pautando-se na igualdade de oportunidades e nas diferenças individuais de cada 

aluno e reconhecendo neles como participantes ativos, dinâmicos e diversos nas sociedades na 

quais estão inseridos, na busca de superar “todas as formas de atitudes discriminatórias, que 

promove a exclusão, para o desenvolvimento de atitudes acolhedoras que promovam um 

sociedade inclusiva”. (Currículo do ES, 2018, p.23) 

O grande desafio da escola e, portanto, da educação especial é contrapor ao modelo 

sustentado pela lógica da homogeneidade para construir um currículo inclusivo, comum que 

atenda a todos e que considere a diversidade, como uma resposta tolerante à pluralidade 

cultural. Pensar um currículo de abordagem inclusiva é considerar os diferentes espaços – 

tempos da escola como essenciais no processo de ressignificação das práticas educativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A educação especial na perspectiva da educação inclusiva é uma questão e direitos 

humanos. Acredita-se que a inclusão escolar passe por questões legais, didáticas-pedagógicas, 

etc. Contudo, pressupõe que esta seja uma opção que envolva valor, sentimento, pois não 

adiantaria ter em sala de aula um professor bem formado didaticamente, se ele não tem uma 

atitude de respeito e valorização das diferenças, das diversidades humanas. Esse conceito de 

educação inclusiva deixaria de existir, pois o aluno portador de deficiências mesmo inserido na 

sala de ensino regular estaria sendo excluído. 

Alterações políticas, legais e administrativas em prol da inclusão social e escolar dos 

portadores de necessidades especiais vêm ocorrendo ao longo da história. A inclusão é um 

processo gradativo que leva tempo, é complexo, tem de ser construído aos poucos, sendo que a 

condição essencial para que esse processo ocorra baseia-se na mudança de postura perante a 

heterogeneidade humana, mediante a valorização da diversidade como um elemento 

enriquecedor do desenvolvimento pessoal e social.  

A inclusão implica uma transformação considerável no espaço escolar. Implica quebrar 

e vencer paradigmas, buscar atender à diversidade humana com ajuda de recursos materiais, 

humanos e financeiros. O desafio é conseguir quebrar o esquema de homogeneidade.  

Espera-se que haja um empenho de toda a sociedade escolar para que, num futuro 

próximo, a diversidade deixe de ser um desafio para tornar-se uma conquista. Enfim, a inclusão 

não consiste apenas em inserir o aluno na classe e esperar que o professor aprenda a trabalhar 

com ele. Depende também da postura do profissional, das suas representações, de acreditar no 

potencial do aluno e no seu de aprender, de aceitar desafios, de criar o novo, assim como todo 

o sistema escolar, que necessita estar disposto e aberto a aceitar e incluir esses alunos.  

Inclusão escolar implica apostar em uma política educativa que assegure a atenção à 

diversidade como eixo central e que isso se verifique em todas as etapas educativas, para a vida 

toda. 
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