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1. RESUMO  

Esta pesquisa tem por finalidade esclarecer a importância da inclusão de crianças 

portadoras de necessidades educacionais especiais no ensino regular, podendo 

assim garantir um futuro mais democrático e igualitário para a sociedade. Em vista 

destacaremos a realidade existente em nosso pais, as políticas públicas que falam 

sobre inclusão escolar e os princípios defendidos em documentos internacionais e 

nacionais. O estudo pretendeu conhecer a realidade existente no âmbito escolar, a 

formação docente, as práticas pedagógicas realizadas e as necessidades 

educacionais existentes de toda ordem, de modo geral esclareceremos que a 

efetivação da inclusão traz muitos benefícios, entre eles destacamos valores 

perdidos pela sociedade como o respeito à diferença, possibilitando assim a 

aceitação do próximo. A pesquisa demonstrou que a proposta de educação atual 

vigente vem buscando oferecer condições satisfatórias para ser considerada 

efetivamente inclusiva. Pode-se analisar que existem leis e declarações que 

garantem o direito a inclusão, dando direito a uma criança portadora de NEE de 

frequentar e participar do núcleo escolar, observando que há muitas teorias em 

defesa da inclusão para o bom desenvolvimento da criança, e para uma sociedade 

mais justa. 

 

Palavras chaves: inclusão; Necessidades educacionais especiais; Sociedade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A análise da inclusão escolar de crianças com necessidades educacionais 

especiais vem para romper as barreiras de discriminação e preconceito existentes 

no âmbito escolar e sociedade.  A educação vem sendo adaptada, visando melhor 

atender as crianças com NEE, tais como de ordem física,mental, sensorial e 

distúrbio de aprendizagem . 

A educação inclusiva nas escolas regulares é sem dúvida uma tarefa que 

exige perseverança, pois o direito ao ensino nem sempre foi garantido, muitas 

escolas não aceitavam alunos com algum tipo de deficiência, negando a eles o 

direito ao estudo e a educação.  

A educação inclusiva no Brasil começa na década de 70, algumas escolas o 

aceitavam desde que eles se adequassem ao plano de ensino da instituição. Mas 
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antes da década de 70, no império já havia atendimento as pessoas com deficiência, 

em 1854 foi criado o Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant 

– IBC, e em 1857 o Instituto dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional da 

Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. 

Já no século XX em 1926 é fundado o Instituto Pestalozzi, instituição especializada 

no atendimento às pessoas com deficiência mental. E em 1954, é fundada a 

primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. 

Na década de 70, em 1973 foi criado o Centro Nacional de Educação 

Especial (Cenesp), que atendiam aos alunos com NEE, essa conquista foi graças 

aos pais dos alunos com NEE que lutaram para que seus filhos tivesse o direito ao 

atendimento especializado. 

Atualmente o direito á educação é garantido por lei “Art. 2º Ao Poder Público e 

seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício 

de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação” (Lei nº 7.853, 1989). A 

luta pela inclusão tem sido incansável. E de que maneira a inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais em salas de ensino regular contribui para o 

desenvolvimento intelectual e afetivo? Estudos apontam que crianças com NEE em 

salas de ensino regular têm sido fundamental para a afetividade e socialização, 

criando assim situações de cooperação. 

A educação escolar é sem dúvida essencial na vida de uma criança, seja ela 

“normal” ou com necessidade educacional especial. Esta pesquisa tem como 

finalidade esclarecer e contribuir  para o avanço da compreensão da importância da 

inclusão.  

Com esta pesquisa esclareceremos que alunos com necessidades 

educacionais especiais precisam estabelecer relações afetivas e sociais com a 

sociedade, independentemente de suas habilidades ou dificuldades. É oportuno 

destacar  que a escola é uma dentre as instituições sociais mais poderosa e com 

função transformadora para se mudar os paradigmas e atitudes exercidas e 

instaladas na sociedade de discriminação e preconceito, desencadeando mudanças 

internamente. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 
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Este trabalho possui como principal objetivo relatar quais as contribuições que 

a efetivação da inclusão no ensino regular traz para o desenvolvimento de crianças 

com necessidades educacionais especiais.   

3.2 Objetivos Especificos  

 

 Apontar quais são as leis que garantem a efetivação da inclusão; 

 Citar as diferentes teorias que defendem a inclusão de crianças com NEE no 

ensino regular; 

 Expor quais são a necessidades educacionais especiais existentes no âmbito 

escolar; 

 Relatar como profissionais educacionais são capacitados para melhor 

atenderem seus alunos com NEE; 

 Descrever quais são as práticas pedagógicas realizadas como ferramenta 

para uma inclusão  de qualidade.   

 

4. METODOLOGIA 

 

Pesquisa de natureza teórica tendo por finalidade o avanço do conhecimento, 

ela é qualitativa, trata-se de reduzir a distância entre indicado e indicando, entre 

teoria e dados, entre contexto e ação (NEVES, 1996), visando interpretar de forma 

detalhada aspectos, características e complexidades sobre o comportamento 

humano e suas necessidades. 

Quanto aos objetivos, foi uma pesquisa exploratória coletamos dados através 

de levantamento bibliográfico.Esta pesquisa foi realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica, citações de autores que falam sobre o assunto em questão. 

O procedimento de coleta de dados bibliográfico com analises e citações, 

desenvolvida a partir de material já elaborado (GIL 2007). A pesquisa bibliográfica, 

abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao termo de estudo 

(MARCONI & LAKATOS 1996). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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O direito à educação é garantido por lei, todos tem o direito a educação de 

qualidade, independentemente de suas limitações, no Brasil este direito é garantido 

pela LDB 9394/96. Pois é dever do estado a garantia e efetivação à educação 

escolar pública.   

Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade (LDB 9394/96, Lei nº 12.796, de 2013), organizada da seguinte forma: pré-

escola; ensino fundamental e ensino médio.  

Da mesma forma as crianças com NEE terá direito de participar do 

desenvolvimento de atividades no ensino regular, quanto em escolas de educação 

especial. Além dos cuidados especiais destinados à elas no ensino regular. 

  Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino. (LDB 9394/96, Lei nº 12.796, de 2013). 

A efetivação do direito a inclusão vem sido defendido pela sociedade, 

profissionais da área da educação, profissionais da área da saúde, pelos pais dos 

alunos, e por consequência de buscas incansáveis pelo bem estar e igualdade 

dessas crianças portadoras de NEE, a LDB e a Declaração de Salamanca vem 

garantindo este direito.  

  Adaptar como matéria de lei ou como política o princípio da educação 

inclusiva, admitindo todas as crianças nas escolas regulares, a não ser que haja 

razões que obriguem a proceder de outro modo. (Declaração de Salamanca, 1994). 

Inclusão é um processo, pois vai muito além de colocar alunos NEE em salas 

de ensino regular, diferentemente do que muitos possam pensar, inclusão é mais do 

que ter rampas e banheiros adaptados (MANTOAN, 2005), exige planejamento, 

recursos, acompanhamento, preparação docente e sistematização. Entende-se que 

para ocorrer a inclusão, é necessário, que o aluno sinta-se confortável no contexto 

escolar, uma vez que a escola é uma comunidade onde todos devem participar, e 

serem educados para atuarem em todos os processos e atividades desenvolvidas 

neste espaço, sem perder de vista, o nível de conforto dos alunos inclusos. 

A socialização e a interação com o próximo é essencial para o 

desenvolvimento do ser humano, pois as vantagens são sem dúvidas visíveis. Com 

vista em uma sociedade mais democrática respeitando e aceitando as diferenças e 
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limitações do outro, poderemos desenvolver e resgatar em nossos alunos 

portadores de NEE e ditos “normais” valores que fortalecem uma sociedade.  

  A escola tem que ser o reflexo da vida do lado de fora. O grande ganho, para 

todos, é viver a experiência da diferença. Se os estudantes não passam por isso na 

infância, mais tarde terão muita dificuldade de vencer os preconceitos. A inclusão 

possibilita aos que são discriminados pela deficiência, pela classe social ou pela cor 

que, por direito, ocupem o seu espaço na sociedade. (MANTOAN, 2005). 

Do ponto de vista de Brennan (1999) é considerado uma necessidade 

educativa especial quando afeta a aprendizagem ao ponto de serem necessários 

acessos especiais ao currículo para que o aluno possa receber uma educação 

apropriada. No âmbito escolar existem vários tipos de NEE entre elas podemos citar 

os de ordem física, sensorial e auditiva, mental e distúrbios de aprendizagem. Os de 

ordem física como: hemiplégicos, paraplégicos, tetraplégicos, mutilados. De ordem 

sensorial e auditivos: perca parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, 

variando de graus e níveis, e deficientes visuais. Deficientes mentais: tem o 

funcionamento intelectual significativo inferior ou acima da média, são estes: 

portadores de síndrome de down, autismo, paralisia cerebral e superdotados. 

Distúrbios de aprendizagem geralmente são transitória, em que a pessoa 

apresenta deficiência ou incapacidade de ordem física (expressão), sensorial ou 

mental, geralmente reversíveis quando sujeitas a terapias especializadas (médicas, 

pedagógicas, psicológicas, psicopedagógicas, fonoaudióloga, entre outras). E outras 

NEE como portador de TDAH (portador do transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade) e o portador de TDA (portador de transtorno de déficit de atenção).  

  Inserir alunos com déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, mais 

graves ou menos severos no ensino regular nada mais é do que garantir o direito de 

todos à educação - e assim diz a Constituição! (MANTOAN, 2007). 

Para alguns teóricos e professores não precisam necessariamente ser 

capacitados para atenderem alunos com NEE, pois a escola deve oferecer 

especialistas e a escola deve garantir que os alunos além da inclusão em sala 

regular recebam um atendimento especializado, essa parceria entre professor e 

especialista é muito produtivo para uma aprendizagem de qualidade. 

  O papel do professor é ser regente de classe, e não especialista em 

deficiência. Essa responsabilidade é da equipe de atendimento especializado. Não 

pode haver confusão. Uma criança surda, por exemplo, aprende com o especialista 
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LIBRAS (língua brasileira de sinais) e leitura labial. Para ser alfabetizada em língua 

portuguesa para surdos, conhecida como L2, a criança é atendida por um professor 

de língua portuguesa capacitado para isso. (MANTOAN, 2005). 

Mas a capacitação de professores regentes é garantida por lei, ele tem o 

direito de se capacitar, independentemente se há especialista ou não na unidade de 

ensino escolar.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência. 

  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. (LDB 9394/96, Lei nº 

12.796, de 2013) 

A prática pedagógica é o resultado de um processo que tem o seu início na 

própria prática, informada tanto pela teoria como pela situação particular vivenciada, 

podemos citar várias práticas pedagógicas dentre elas plano de trabalho: 

observação e compreensão, avaliação, contextualização, trabalho interdisciplinar, 

seqüência didática, temas transversais e inclusão. 

E para que a inclusão seja de qualidade é necessário que essas práticas seja 

bem elaboradas e pensadas de acordo com as particularidades de cada aluno como 

os alunos portadores de NEE.  Ressalta-se que o professor que realmente tem 

consciência do importante papel representado na sociedade, perceba a necessidade 

de buscar se aperfeiçoar com a finalidade de poder oferecer uma educação de 

qualidade para seus alunos. 

As crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter 

acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar através duma pedagogia 

centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas necessidades. (Declaração de 

Salamanca, 1994). 

 

6. RESULTADOS 

 

De todos os documentos estudados entre eles, artigos, leis, declarações, 

livros, podemos observar que a inclusão em ensino regular é recente, validada após 

a lei de 1989, notamos que um dos grandes nomes que defende a inclusão é a 

teórica Maria Tereza Eglér Mantoan que se destaca pelas suas obras publicadas e 

sua contribuição para o avanço da Inclusão em redes regulares de ensino. 



7 
 

Quanto aos direitos existentes a esses alunos com NEE, observamos o 

interesse, dedicação e compromisso dos órgãos públicos, países e organizações 

internacionais em prol da educação para todos, destacados pelas leis desde 1989 e 

da Declaração de Salamanca desde 1994.   

De modo geral a uma busca incansável para a efetivação, qualificação, e 

suporte para inclusão de crianças portadoras de NEE como vistas nos estudos e 

pesquisas realizadas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demonstrou que a proposta de educação atual vigente vem 

buscando oferecer condições satisfatórias para ser considerada efetivamente 

inclusiva.  

Podemos analisar que existem leis e declarações que garantem o direito a 

inclusão, dando direito a uma criança portadora de NEE de frequentar e participar do 

núcleo escolar, observando que há muitas teorias em defesa da inclusão para o bom 

desenvolvimento da criança, e para uma sociedade mais justa.  

Tomamos conhecimento das NEEs existentes no ambiente educacional 

regular, e que o profissional regente da sala regular de ensino tem direito por lei à se 

capacitar, mas não é obrigatório.  

Observamos que as práticas pedagógicas bem estruturadas e elaboradas 

muito contribuirá para uma aprendizagem e inclusão de qualidade. Por fim 

descobrimos que a inclusão é um caminho que existe barreiras, que exige 

perseverança, mas a sociedade em geral vem lutando, pais de alunos, profissionais 

da área da saúde, da área da educação, especialistas e teóricos, para que as 

mudanças seja conquistadas dia após dia. 
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