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RESUMO 

 

A presente pesquisa argumenta a importância dos fundamentos teórico-
metodológicos da inclusão escolar numa concepção de educação de qualidade para 
todos. Tem como objetivo discutir os desafios da educação inclusiva em todas as 
etapas escolares, desde os anos iniciais, considerando dentro dos padrões, os com 
necessidades educacionais especiais, nas classes do ensino infantil ao superior, da 
escola regular ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), onde deve ser desenvolvido 
um trabalho pedagógico que sirva a todos os alunos, indiscriminadamente. Sendo 
assim, o ensino inclusivo é a prática da inserção de todos, independentemente de 
seu talento, deficiência (sensorial, física, motora ou cognitiva), origem 
socioeconômica, étnica ou cultural. Conhecer o significado da palavra inclusão, 
conceituar os principais termos utilizados para designar o ato de aprender, tornando-
se também fundamental compreender as técnicas de trabalho de cada 
instrutor/professor de apoio, onde a criança comunica-se consigo mesma e com o 
mundo, aceita a existência dos outros, estabelece relações sociais, constrói 
conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente, proporcionando ensino-
aprendizagem. Para realização deste artigo científico, foi feita uma pesquisa 
bibliográfica, fundamentada na reflexão de leitura artigos originais e científicos de 
revistas e sites, bem como pesquisa de grandes autores referente a este tema. 
Compreende-se que a educação inclusiva deve fazer parte da vivencia escolar 
desde os anos iniciais, no entanto o que se pretende destacar é o desenvolvimento 
intelectual cognitivo que acontece com as crianças quando são inseridas em 
processos de ensino inclusivo, pois o professor utilizando-se recurso e técnicas 
apropriadas poderá desenvolver em seus alunos o conhecimento de mundo, 
socialização e a estimulação dos seus reflexos motores e cognitivos.  
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Escola inclusiva. Técnicas inclusivas. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa atual tem como tema principal “Educação Inclusiva: Desafios 

da atuação em sala de aula”. A linha de pesquisa para a realização deste trabalho 

é a docência, desenvolvido para turmas das series iniciais do Ensino Fundamental I.   

O tema está relacionado aos eixos estudados durante o curso de  

Especialização em Educação Inclusiva e Especial, proporcionando momentos de 

reflexão sobre as diferenças e o direito de todos à uma educação de qualidade, 

respeitando os direitos e deveres de cada um. A idéia é importante e possui grande 

relevância, pois se compreende que a inserção de crianças com deficiência trarão 

estratégias para a aprendizagem dos conteúdos onde os seus alunos aprendam 

com prazer e satisfação, promovendo socialização, ensino e aprendizagem.  

A Justificativa para o desenvolvimento deste tema ocorreu da necessidade de 

aprofundar os conhecimentos sobre as oportunidades de aprendizagem do aluno 

inclusivo. Durante o estágio curricular pude observar que muitos professores não 

utilizavam as técnicas de ensino adequadas para cada aluno para o processo de 

inclusão, não alcançando o objetivo de aprendizagem, apenas a socialização com as 

demais crianças.  Além disso, possuo apresso por trabalhar com crianças pequenas 

e também por compreender que as técnicas para trabalhar com inclusão devem ser 

exploradas por todos os professores, pois estamos em uma época onde a teoria da 

educação inclusiva, não faz parte da realidade educacional, embora muitos 

professores procuram desenvolver técnicas pertinentes. 

Sendo assim, este estudo procura atender as características e 

especificidades da comunidade participante, considerando que determinados 

trabalhos exijam intervenções individualizada com específicas estratégias; 

elaboração, identificação e organização de métodos pedagógicos e de 

acessibilidade que retirem os obstáculos para que possa ocorrer uma plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas; e ainda a 

formação dos educandos com vistas à autonomia e independência na escola e fora 

dela. 

Nessa fase técnicas de cada professor/instrutor são excelentes ferramentas 

para desenvolver a aprendizagem dos conteúdos, questionei-me: “Por que os 

professores das escolas as quais pude conhecer a realidade da educação inclusiva 
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não utilizam técnicas e ferramentas para desenvolver a aprendizagem dos alunos de 

inclusão? Percebi que as práticas eram falhas e os profissionais nem sempre eram 

bem treinados ou instruídos para trabalhar com aquela demanda. Pois haviam 

poucos indícios que os alunos dominassem o conteúdo escolar, sem a valorização 

das atividades exercidas.   

Para realização deste trabalho  foi necessário uma pesquisa bibliográfica, a 

partir de grandes autores como Paulo Freire, Helena Anipoff, Boaventura de Sousa 

Santos, entre outros que contribuíram com a Educação Inclusiva. Sites eletrônicos, 

Instituto Brasileiro de Educação, livros da UNOPAR sites cedidos pelo material de 

apoio da instituição a qual curso pedagogia. 

Desse modo, foi abordada a importância de se utilizar os métodos e técnicas 

dos professores instrutores em sala de aula, pois, assim, as crianças aprendem e se 

desenvolve, mostrando  interesse nas aulas, pois conteúdos repetitivos fazem com 

que a criança se desanime e não queira ir a escola. Atividades dinâmicas de 

motivação, utilização de jogos pedagógicos, bem como os momentos de 

socialização e afetividade oportunizam aprendizagem. É essencial que as técnicas 

sejam inovadas e renovadas dentro de sala de aula para melhor desenvolvimento do 

aluno inclusivo.   
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2 REFERENCIALTEORICO  

2.1 A  LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (LBI)        

Para iniciarmos o seguinte estudo vamos a origem do tema, e a necessidade 

de uma lei. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é 

texto base da LBI. O primeiro tratado internacional de direitos humanos a ser 

incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro como emenda constitucional (LEI nº 

13.146, de 6 de julho de 2015). 

A pós a publicação da Constituição da República Federativa do Brasil em 

1988, e com a regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDBEN, Lei nº. 9.394/96, as pessoas portadoras de deficiência têm 

reconhecido o seu direito a uma educação de qualidade e com ênfase na inclusão 

escolar. Desde então, ao longo deste período, alterações no processo avaliativo, nas 

estratégias metodológicas e didáticas e na implementação de novas tecnologias 

assistivas foram feitas com o intuito de aperfeiçoar o sistema educacional nos 

diversos níveis de ensino, como também de fortalecer o princípio da inclusão 

(MOREIRA, 2006) 

A Lei Brasileira de Inclusão é um instrumento normativo que tenta modificar a 

realidades dos milhões de brasileiros com necessidades especiais, mas 

principalmente de maiores oportunidades sociais e direitos humanos (LOBO, 2016).  

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de eqüidade formal 
ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão 
dentro e fora da escola. (BRASIL, 2008, p. 1) 
 

 
Uma educação inclusiva alem de ser um grande desafio para a escola ela 

também é do que uma questão de direito. E, como se trata de um desafio, constitui-

se como um valor, uma vez que nos obriga a tomar mais consciência da 

heterogeneidade e da ou das respostas a que ela nos obriga, também quando 

estamos na esfera da educação (Rodrigues, 2003; Leitão, 2006; Silva, 2011). 

O instituto Rodrigo Mendes (1994) tem como princípio baseado na LBI: Toda 

pessoa tem o direito de acesso à educação de qualidade na escola regular e de 
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atendimento especializado complementar, de acordo com suas especificidades. 

Esse direito está em consonância com a “Declaração Universal dos Direitos 

Humanos” e outras convenções compartilhadas pelos Países Membros das Nações 

Unidas. 

Todo individuo aprende: Independente das particularidades, física, 

intelectual, e sensorial do aluno, parte do principio onde todos têm o potencial para 

ensinar e aprender. Sendo assim, é função do profissional da educação desenvolver 

novas propostas que favoreça a criação de vínculo afetivo, aquisição de 

conhecimento e relações de troca. 

O processo de aprendizagem é individual: o desenvolvimento de cada 

aluno e as necessidades educacionais é único. Modelos de ensino que pressupõem 

homogeneidade no processo de aprendizagem e sustentam padrões inflexíveis de 

avaliação geram, inevitavelmente, exclusão. 

A convivência com os demais alunos no ambiente educacional beneficia 

todos: a interação entre alunos tido como normais e alunos portadores de 

necessidades especiais  é fundamental para o pleno desenvolvimento de ambas as 

partes. O ambiente heterogêneo desenvolve a percepção sobre pluralidade, e 

favorece suas competências intelectuais e estimula sua empatia. 

De acordo com Lima (2006), a legislação é clara quanto à obrigação das 

instituições escolares de receber as crianças que se apresentam para a matrícula. É 

importante que esse acolhimento não seja meramente formal e que o aluno 

excepcional tenha condições legitimas de realizar integralmente suas 

potencialidades (LIMA, 2006). 

Com essa legislação a escolarização de alunos que apresentam algum tipo 

de limitação, mental, físico ou psíquico, que por muito tempo foi realizada em 

instituições de ensino especializado, passou, também, a ser executada pela escola, 

assumida como um espaço para todos. Para o contexto dessas escolas, inscreveu-

se o princípio das escolas inclusivas, ou seja, que todas as pessoas com as mais 

diferentes histórias de vida e condições de existência possam aprender juntas 

(JESUS, VIEIRA, 2011).            
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2.2 O OBJETIVO DA INCLUSÃO ESCOLAR.  

 

Considerar sobre a educação inclusiva implica pensar nas relações entre 

profissionais, práticas educacionais e educação especial, e, consequentemente, no 

papel social do professor (LOURENÇO, 2000). O trabalho didático-pedagógico em 

sala de aula, com o comum e o específico entre a diversidade que caracteriza o ser 

humano, constitui o objetivo da inclusão escolar que:           

 
...postula uma reestruturação do sistema educacional, ou seja, uma 
mudança estrutural no ensino regular, cujo objetivo é fazer com que a 
escola se torne inclusiva, um espaço democrático e competente para 
trabalhar com todos os educandos, sem distinção de raça, classe, gênero 
ou características pessoais, baseando-se no princípio de que a diversidade 
deve não só ser aceita como desejada. (BRASIL, 2001, p. 40). 
 
 

A escola inclusiva constrói-se dependendo da Lei que lhe dá suporte, mas só 

se enraíza com a prática dos atores que a implementam e que constrói laços, 

íntimos ligados não apenas ao saber-fazer, mas também à atitude com que se 

perspectiva (SILVA, 2011).  

As dificuldades que confrontam a escola inclusiva dizem respeito ao 

desenvolvimento de uma pedagogia centrada na criança e capaz de educar com 

eficácia todas as crianças, incluindo aquelas que possuam limitações severas 

(DAZZANI, 2010). 

Silva (1996) propõe que uma educação com eficácia, em um ponto de vista 

democrático, deve focar nas estratégias e nos meios para proporcionar mais 

recursos materiais e simbólicos para aqueles jovens e crianças que têm sua 

qualidade de vida e de educação diminuída, não por falta de meios para medi-la, 

mas, porque essa qualidade lhes é confiscada, subtraída e negada.  

Segundo Prieto (2005) e Neves (2005) têm preferido em não referir a 

educação inclusivas, mas sim democratização da educação e defesa e promoção 

dos direitos humanos. Isso dar a entender que é importante idealizar uma prática 

pedagógica que possa acolher interpretar e responder às demandas de todos os 

cidadãos em um ambiente que respeite a subjetividade, a diversidade cultural, 

étnica, religiosa e social. 

 

A política de inclusão de alunos na rede regular de ensino não consiste 
somente na permanência física desses alunos junto aos demais educandos, 
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mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como 
desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e 
atendendo suas necessidades (guenther, 2003, p.47). 

 
A inclusão diz respeito a todos, assim também é a diversidade, uma 

característica própria de todo o ser humano. Portanto, acredita-se que a educação 

inclusiva, guiada respeito às diferenças e pelo direito à igualdade, deve considerar 

não apenas as pessoas tradicionalmente excluídas, mas todos os estudantes, 

educadores, famílias, gestores escolares, gestores públicos, parceiros, etc. 

(MENDES, 1994). 

 

2.3 A CRÍTICA AS TÉCNICAS   

 
 

Para falarmos de inclusão é necessário a passagem ao paradigma que insere 

uma ruptura epistemológica ao defender que todos os alunos têm potencialidades e 

que é sobre elas que o trabalho dos professores deve assentar, gerou ambiguidade 

em função da prática que vinha sendo adotada. O que, em conjunto com alguma 

resistência à inovação, dificuldades em relação à planificação e gestão das aulas 

para o conjunto da turma, entre tantas outras situações mais ou menos complexas, 

pode justificar práticas que não contribuem para a inclusão (SILVA, 2011).  

A inclusão vem sendo apresentada para a comunidade escolar como uma 

teoria adequada, a qual se manifesta disposta ao contato com as diferenças, porém 

não necessariamente satisfatória para aqueles que, tendo necessidades especiais, 

necessitam de uma série de condições que, na maioria dos casos, não têm sido 

propiciadas pela escola (LACERDA, 2006). 

Ao longo da história da educação inclusiva vem se mostrando como um 

desafio. Este pode ser relido como uma mistura de novas concepções e métodos 

com as mais diversas críticas aos resultados obtidos. O trabalho da educadora 

Helena Antipoff com educação especial mostra como estas duas possibilidades 

podem estar presentes (LOURENCO, 2000).  

Dazzini (2010) levantou algumas questões como: 

 

... à luz dessas reflexões, a escola inclusiva não poderá ser só uma escola 
que acolhe as pessoas com necessidades educativas especiais, mas uma 
escola democrática. Como justificar essa prática democrática? A teoria 
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política, a Sociologia, podem nos explicar? De certo modo, sim, mas não 
estamos suspeitando, desde o início, de reducionismos? Não estamos 
afirmando que existe a necessidade de um espaço legitimamente plural? 

 

Até mesmo a idéia de uma promessa de igualdade e de isonomia no processo 

de padronização da educação pública no Brasil da década de 70 do século passado 

fez da escola um espaço de exclusão (Oliveira, 2007).  

Isso se deu em decorrência da idéia de que a escola ofereceria as mesmas 

condições para todos os alunos, sem exceção (e o nivelamento do ingresso à escola 

pública seria um exemplo disso), e o sucesso ou o fracasso seria consequência das 

aptidões e da inteligência de cada um. Essa falsa promessa de inclusão coloca sob 

suspeita o indivíduo-aluno e retira do Estado e da escola a responsabilidade de 

promover a inclusão, outorgando ao aluno a tarefa de incluir-se na massa 

homogênea que tem competência, aptidão e inteligência para aprender (DAZZANI, 

2010). 

Silva e Araujo (2017) percebe que a escola, instituição que deveria promover 

em seu ambiente igualdade de oportunidade, na verdade, muitas vezes acaba, 

mesmo que involuntariamente, selecionando quais alunos terão chances de 

aprender e  se  desenvolver  e  quais serão separados,  excluídos  ou  

marginalizados durante os ciclos.  

Neste sentido, Mantoan (2004, p.12) aponta que: 

 

a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor nem 
anulando e marginalizando as diferenças nos processos pelos quais forma e 
instrui os alunos. E muito menos desconhecer que aprender implica ser 
capaz de expressar, dos mais variados modos, o que sabemos, implica 
representar o mundo a partir de nossas origens, de nossos valores e 
sentimentos. 
 

 
Por estar relacionada exatamente com a diferença, podemos dizer que a 

atuação do profissional na área da educação do excepcional vem estando sujeita a 

tais contradições, e, conforme esperado, a muitas críticas. É a história, mais uma 

vez, que vem nos mostrar que o convívio com estas condições contraditórias 

constitui ora o grande desafio, ora a grande limitação do profissional que se dedica a 

esta área (LOURENCO, 2000). 
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2.4  DOCENTES E FAMILIARES NA INCLUSÃO ESCOLAR.  

A educação infantil inclusiva tem uma demanda pertinente no fortalecimento 

das experiências infantis e na manutenção de uma abertura ao outro que permanece 

ao longo da vida. Indicam também que, independentemente dos valores e atitudes 

presentes no ambiente familiar, há algo comum na educação dessas crianças para o 

qual a escola exerce forte determinação. (SEKKEL, MATOS, 2014).  

Critério, no que se refere à formação especializada de professores, é 

obrigatória apenas para profissionais contratados para trabalhar exclusivamente com   

o   Atendimento   Educacional   Especializado, em   salas   de   recursos 

multifuncionais, por exemplo. É pertinente destacar também, que uma grande 

parcela de docentes, principalmente das redes públicas, já trabalhou em algum 

momento de sua trajetória profissional com crianças, jovens ou adultos que 

apresentavam alguma dificuldade de aprendizagem, deficiência física, sensorial ou 

mental (TAVARES et. al., 2016, p.529). 

Com as expectativas, tanto o professor como os pais precisam ter atenção 

quanto ao relacionamento de um para com o outro, evitando que sejam criados 

conflitos ou aversão que possam prejudicar o processo de ensino e aprendizagem, 

bem como inclusão do educando (SILVA E ARAUJO, 2017). 

Esses professores, ao serem inseridos em cursos de qualificação profissional 

voltados para a inclusão, chegam, algumas vezes, com um olhar comodista, em que 

eles  esperam  uma  preparação  para  ensinar  os  alunos  excepcionais, físico, 

cognitivo, ou com dificuldade de aprendizagem e problemas de indisciplina, ou 

melhor, uma formação que lhes permita aplicar exercícios determinado e predefinido 

às suas salas de  aula. Anulando responsabilidades e ou solução dos problemas que 

presumem encontrar nas escolas ditas inclusivas. Grande parte desses profissionais 

concebe a formação como sendo mais um curso de extensão, de especialização, 

com uma terminalidade e um certificado que convalida a capacidade de ser um 

professor inclusivo (MANTOAN, 2004, p. 79). 

É importante que os docentes sejam instrumentalizados a fim de atender às 

peculiaridades apresentadas pelos estudantes. Assim a capacitação dos professores 

e, a participação das faculdades e dos centros formadores é de grande (SANTANA, 

2005).  

Para Gotti (1988), as escolas de nível superior, além de proporcionar cursos 
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de aperfeiçoamento e de pós-graduação, deve envolver-se em pesquisas sobre o 

ensino aos portadores de necessidades especiais, desenvolvendo instrumentos e 

recursos que facilitem a vida dessas pessoas.  

Vale ressaltar, porém, que a formação docente não pode limitar-se à 

participação em cursos eventuais, mas sim, precisa englobar necessariamente 

programas de capacitação, supervisão e avaliação que sejam realizados de forma 

integrada e permanente (SANTANA, 2005). 

Mudar essa forma de pensar, faz parte desses docentes é uma tarefa difícil, 

mas não impossível.  É preciso demonstrar para esses professores que eles são 

capazes de mudar essa realidade, deixando de lado preconceitos e pensamentos 

tradicionalistas que os impedem de vivenciar novas experiências em sala de aula. A 

formação tanto dentro como fora da escola é um importante passo para essa 

mudança de postura. Assim, cursos, capacitações, grupos coletivos de estudo no 

trabalho, possibilitam ao professor desenvolver uma visão abrangente da realidade a 

qual pertence. Além de, sentir-se mais seguro ao interagir com a direção, a 

coordenação, a secretaria e com o segmento operacional da escola, sabendo a 

quem recorrer nos casos em que encontrar possíveis dificuldades no processo de 

ensino e aprendizagem (SILVA e ARAUJO). 

 

2.5 LIMITAÇÕES MAIS ENCONTRADAS. 

A escola como um dos espaços que favorecem o desenvolvimento infantil, 

tanto pela rotina de convivência com outras crianças quanto pelo importante papel 

do professor, cujas mediações favorecem a aquisição de diferentes habilidades nas 

crianças. O contexto escolar favorece relações sociais, possibilitando o 

desenvolvimento da criança autista, assim como o das demais crianças, na medida 

em que convivem e aprendem com as diferenças. Os demais alunos irão se 

enriquecer por terem a oportunidade de conviver com o diferente. A escola regular 

como um contexto no qual a criança com dificuldades encontra modelos mais 

avançados de comportamentos para seguir. (HOHER, BOSA, 2012; SILVA e 

FACION, 2008; FIAES e BICHARA, 2009).  

Destacam-se ainda a abundância de fatores que envolvem as relações 

humanas, bem como as várias habilidades entrelaçadas nesse processo, sobretudo, 
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por tratar do espectro autista em face da variabilidade na manifestação dos sintomas 

nas diferentes fases da vida das pessoas autistas. Assim, é preciso entender a 

influência de inúmeros fatores nas relações sociais dessas crianças, no que diz 

respeito ao tipo de contexto em que a interação ocorre, à participação do outro (seja 

adulto ou criança) e ao nível global de desenvolvimento de cada criança - 

características da síndrome, peculiaridades do desenvolvimento, cognitivo, nível 

linguístico e simbólico, temperamento e gravidade dos sintomas (NAPOLI; BOSA, 

2005; RIVIÈRE, 2006; SILVA; MULICK, 2009). 

As crianças surdas encontram-se defasadas no que diz respeito à 

escolarização, sem o propício desenvolvimento e com um conhecimento abaixo do 

esperado para sua idade. Assim origina a necessidade de elaboração de propostas 

educacionais que atendam às necessidades dos estudantes surdos, favorecendo o 

desenvolvimento efetivo de suas capacidades (LACERDA, 2006).  

Lacerda (2006) propõe que:  

 

Partindo do conhecimento sobre as línguas de sinais, amplamente utilizadas 
pelas comunidades surdas, surge a proposta de educação bilíngüe que 
toma a língua de sinais como própria dos surdos, sendo esta, portanto, a 
que deve ser adquirida primeiramente. É a partir desta língua que o sujeito 
surdo deverá entrar em contato com a língua majoritária de seu grupo 
social, que será, para ele, sua segunda língua. Assim, do mesmo modo que 
ocorre quando as crianças ouvintes aprendem a falar, a criança surda 
exposta à língua de sinais irá adquiri-la e poderá desenvolver-se, no que diz 
respeito aos aspectos cognitivos e linguísticos, de acordo com sua 
capacidade. A proposta de educação bilíngüe, ou bilinguismo, como é 
comumente chamada, tem como objetivo educacional tornar presentes duas 
línguas no contexto escolar, no qual estão inseridos alunos surdos. 
 
 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade (TDAH) é 

um transtorno neuro-comportamental, de diversos fatores, cuja característica 

principal é um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade/impulsividade, 

que frequentemente resulta em prejuízos psicoemocionais, sociais e, sobretudo, 

funcionais (SILVA, 2009). 

A prática do docente deve estar pautada na cooperação e a valorização dos 

estudantes com diagnóstico de TDAH e recomenda que as atividades para crianças 

com TDAH necessitam ser metódicas e devem atuar contra a dificuldade de 

atenção, concentração e memória (NEIRA, 2003). 

Ao refletir sobre as ações educacionais que se tornaram relevantes para a 

história da deficiência mental, há cerca de um século, da importância da ação social 
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e dos docentes no desenvolvimento de crianças com deficiência mental. acreditava 

que o desenvolvimento das crianças que possuem deficiência mental dá-se da 

mesma forma que o desenvolvimento de crianças não deficientes. Para ele seria 

fundamental identificar as peculiaridades do desenvolvimento dos sujeitos com 

deficiências e a partir desse conhecimento organizar uma ação pedagógica 

significativa intervindo pela ação nas funções psicológicas superiores na zona de 

desenvolvimento proximal dos mesmos Vygotsky (apud VAN DER VEER e 

VALSINER, 1996). 

Os docentes que atuam na educação e na reabilitação de alunos deficientes 

visuais precisam assegurar dos conhecimentos sobre as limitações desses 

indivíduos bem como sobre o sistema de ensino e reabilitação vigentes. A escola e a 

reabilitação devem caminhar juntas, preenchendo as reais dificuldades da criança, 

do adolescente e do adulto portador de deficiência visual. Reconhece-se no mundo 

todo a necessidade de identificar indivíduos portadores limitações visuais. O 

dimensionamento dessa problemática, por meio da investigação científica, provê 

base concreta para o planejamento de ações curativas e preventivas da saúde 

ocular, com um aporte à formulação de políticas públicas. A condição para que haja 

o processo de inclusão do escolar com deficiência visual no ensino é a criação da 

sala de recursos com professor especializado na área da deficiência visual e de 

ambientes educacionais contendo materiais e equipamentos específicos disponíveis 

para a educação dessas crianças. (MONTILHA, 2009). 

 

Para diminuir ou acabar com a discrepância entre a teoria e a prática, serão 
necessárias mudanças, entre elas a inclusão do tema da deficiência visual 
ou das deficiências de forma geral nas disciplinas de formação do professor 
e também que seja proporcionada a capacitação continuada sobre os 
conhecimentos específicos da deficiência. Por outro lado, serão 
imprescindíveis os apoios informais e formais às comunidades inclusivas 
que estão respondendo às necessidades de todos os alunos e, desta forma, 
à supressão dos serviços especializados arcaicos (MONTILHA, 2009). 

 

Ainda assim, na impossibilidade de se contar com o professor especializado 

na sala de recursos, possa ao menos ser garantida a presença de um professor 

integrador especializado, como o professor itinerante, para orientar e acompanhar o 

processo de integração e aprendizagem (BRUNO, 1993). 

Para os deficientes físicos, a carência de recursos humanos capacitados e 

adaptações dos mobiliários e espaço físico são condições frequentes nas escolas, 
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evidenciando a importância da atuação do fisioterapeuta como colaborador no 

processo educacional de alunos com deficiência física, tanto para favorecer sua 

acessibilidade/participação, quanto para a capacitação específica dos professores. 

As questões quanto à acessibilidade podem ser entendidas como a possibilidade de 

alcance aos espaços físicos, à informação, aos instrumentos de trabalho e estudo, 

aos produtos e serviços e diz respeito à qualidade de vida de todas as pessoas 

(TELES,; RESEGUE, PUCCINI, 2013). 

Para Corde (1994, p. 19) o conceito que aborda a “necessidades 

educacionais especiais" provoca uma aproximação dos dois tipos de ensino, o 

regular e o especial. Não há porque haver dois sistemas de ensino paralelos. A 

Declaração de Salamanca propôs "incluir a educação especial na estrutura de 

educação para todos"  

Sassaki (1997, 2001), percebeu que a inclusão social é construída por um 

processo de dois lados, no qual as pessoas excluídas e a sociedade buscam, em 

parceria, analisar problemas, tomar decisões com vistas a soluções e efetivar a 

igualdade de oportunidades. O que se observa, na prática, é o modelo de integração 

social no qual a sociedade permanece passiva, aceitando receber pessoas com 

deficiência, desde que sejam capazes de se moldar ao sistema já existente. 

O trabalho junto aos alunos deficientes não é suficiente; é necessário a 

intervenção simultaneamente junto aos colegas que estarão próximas delas, de 

modo a assegurar uma inclusão verdadeira. A análise da aceitação e do 

desenvolvimento das interações sociais de alunos portadores de necessidades 

especiais por seus colegas de escola contribuem, não somente para uma avaliação 

dos resultados sociais para os estudantes em ambiente inclusivo, mas também para 

auxiliar no delineamento de uma prática educacional inclusiva que promova a 

interação e aceitação social de todos os alunos (BATISTA EUNUMO, 2004).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A educação inclusiva é uma fase primordial na subjetividade de cada sujeito 

inclusivo. Pode-se concluir que as técnicas de cada professoras são primordiais no 

desenvolvimento psicossocial e cognitivo de cada aluno. Pois dessa forma a criança 

inclusiva tem a oportunidade de organizar seu mundo seguindo seus próprios 

passos e utilizando melhor seus recursos.  

Ao utilizar a técnica especifica para cada limitação como instrumento 

facilitador no ensino-aprendizagem percebe-se que esta é uma proposta criativa de 

caráter físico ou mental, que permitirá ao educando criar, imaginar, fazer de conta, 

funcionar como laboratório de aprendizagem. 

A ação do professor de educação inclusiva como mediador das relações entre 

crianças e os diversos universos sociais nos quais elas interagem, possibilita a 

criação gradativamente, desenvolver capacidades ligadas à tomadas de decisões à 

construção de regras à cooperação. Por meio de diversos meios e técnicas  

pedagógicas utilizável, a criança aprende a se descobrir a descobrir as suas 

habilidades através do mundo sonoro da expressão corporal descobre a sua 

individualidade e o meio social na sua totalidade, com a participação dos educadores 

essas crianças buscam adequar os seus hábitos e costumes, desenvolvendo uma 

melhor capacidade interagir, coletivamente expressando seus diferentes modos e 

até mesmo as individualidades. 
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