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INCLUSÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 

RESUMO 

Este projeto tem como objetivo geral entender o contexto da inclusão escolar e 

identificar de que forma as escolas estão se adequando a essa realidade para se 

tornar inclusiva, analisando e entendendo de que forma essa escola lida para o 

desenvolvimento intelectual e social de alunos com deficiência física. Para alcançar 

o objetivo deste trabalho realizaremos um estudo com base na história da educação 

especial com ênfase na inclusão escolar, adequações para uma escola inclusiva, e 

leis e normatizações e norteiam o tema de inclusão escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

A história da Educação Especial tem muitos pontos a serem abordados e no 

decorrer deste trabalho pretendemos refletir sobre o contexto da inclusão escolar e 

as adequações para uma escola inclusiva, mais especificamente com relação às 

pessoas com deficiência física. 

A educação é um direito de todos e dever do estado, é importante ressaltar que é 

dever da escola em parceria com o estado se adequar para receber alunos com 

necessidades especiais. A inclusão vai mais além do que apenas receber o aluno 

com necessidades especiais e sim efetivamente incluí-lo em todos os aspectos 

sociais.  

As características da inclusão escolar é a de inserir e acolher crianças com 

deficiência física ou intelectual que por esse motivo não tem a mesma oportunidade 

que as outras crianças de estudar, e para que a inclusão aconteça é necessário 

garantir diversos recursos e adequações para que se alcance o objetivo principal 

que é a aprendizagem dessas crianças.  

A escola inclusiva deve trazer uma perspectiva inovadora no conteúdo pedagógico 

que possa atender as necessidades intelectuais, motora e social de alunos com 

necessidades especiais e deve encontrar formas de ensinar fazendo mudanças no 

espaço, tempo, conteúdo e recursos das aulas. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é o de analisar a inclusão escolar e suas implicações nos dias 

de hoje, ressaltando de que forma esse tema é abordado pelas escolas no Brasil, a 



fim de identificar as possíveis dificuldades que o professor enfrenta com um aluno 

com deficiência física. Para tanto, buscaremos suporte nas exigências e diferenças 

legais da Educação Inclusiva. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho será realizado mediante uma pesquisa bibliográfica que permite novos 

conhecimentos através de: leituras e estudos de vários autores, análises, 

interpretações, documentários e pesquisas, na qual, submetemos a triagem para 

estabelecermos o ponto de partida a partir do assunto que pretendemos abordar. 

Por meio da pesquisa bibliográfica temos acesso as diferentes contribuições 

científicas disponíveis sobre determinado tema, sendo o primeiro passo para a 

elaboração de uma pesquisa científica, pois através dela adquirimos bagagem 

importante sobre o assunto que vamos relatar. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a temática a ser 

desenvolvida para este trabalho. Dessa forma, será realizada a análise da história 

da educação especial. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, possibilitar a 

elaboração de considerações efetivas a fim de contribuir com a reflexão de como a 

escola deve trabalhar com a inclusão, ressaltando as possíveis dificuldades do 

professor com relação aos alunos com deficiência física. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A Educação Inclusiva é um tema que nas últimas décadas tem ganhado espaços 

significativos. Por muito tempo, alunos com necessidades especiais eram vistos 

como incapazes de aprender ou anormais e eram excluídos da sociedade por não 

se adequarem aos comportamentos exigidos. 

Com o passar do tempo às crianças com deficiências passaram a ter direito a 

educação, porém ainda não era o fim da separação, pois eles ainda eram 

considerados alunos difíceis de lidar e que não deixaram de ser excluídos, pois o 

ensino para pessoas especiais era separado do ensino regular, ou seja, ainda não 

havia a inclusão.  



Um dos conceitos que impulsiona a questão da Educação Inclusiva foi a Declaração 

de Salamanca (1994, p. 1) que ressalta que “as crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas devem se 

adequar através de uma Pedagogia centrada na criança”.  

A Inclusão Escolar ou escola inclusiva percorreu uma longa caminhada até ganhar 

espaço na sociedade e passou a ser vista como uma oportunidade para que a 

criança portadora de necessidade especial pudesse interagir e aprender com outras 

(MANTON, 2006). 

A inclusão escolar está sendo inserida cada vez mais em nossa sociedade e traz 

para as escolas desafios a serem vencidos, pois o aluno não deve estar apenas 

matriculado, mas para que a inclusão efetivamente aconteça as escolas devem 

resolver os problemas que impedem a permanência desses alunos na escola, 

problemas esses que incluem valorização e respeito às diferenças e aos diferentes. 

É importante ressaltar que cada um aprende a sua maneira, e tratando-se de alunos 

com necessidades especiais não é diferente, pois todos têm potenciais e cabe a 

escola e ao professor explorar as qualidades dos alunos. 
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