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INCLUSÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE NAS ESCOLAS 

RESUMO 

Mais do que criar condições para os deficientes, a inclusão é um desafio que implica 

mudar a escola como um todo. Incluir é ter a certeza de encontrar um caminho cheio 

de imprevistos e como consequência muita discussão. O objetivo do nosso trabalho 

é mostrar como a Inclusão pode dar certo se houver união entre professores, pais, 

alunos e sociedade.  

 

INTRODUÇÃO 

A Constituição Brasileira de 1988, garante o acesso ao Ensino Fundamental regular 

a todas as crianças e adolescentes, sem exceção que ganhou reforços com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996 (LDB), e com a Convenção de 

Guatemala, 2001.  

Conhecer a história do que seria inclusão é um desafio que implica mudar a escola 

como um todo, no projeto pedagógico, na postura do professor diante dos alunos. É 

um processo complexo e cheio de imprevistos, sem fórmulas prontas e que exige 

aperfeiçoamento constante.  

Incluir é conscientizar as salas de aulas que receberão as crianças com 

necessidades especiais, de uma forma abrangente em que tanto os pais de alunos 

sem deficiência, como os pais de alunos com deficiência, mostrando que a escola é 

um local de integração, depois do ambiente familiar, é o lugar fundamental para este 

processo de socialização, em que as crianças poderão brincar, participar de jogos 

com outras crianças, que não sejam de seu convívio familiar.  

 

OBJETIVOS 

Compreender as possibilidades de inclusão da criança deficiente no contexto 

escolar, analisando a relação entre família, escola e a sociedade em que a criança 

está inserida, a fim de entender que a inclusão é responsabilidade de todos. 

 

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.  

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a temática da inclusão 

no contexto escolar e a relação família, escola e comunidade nesse processo. 

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 os estudos referentes 

a inclusão de crianças deficientes nas escolas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Nos últimos anos, acordos internacionais e leis de proteção à cidadania resgataram 

os direitos fundamentais para todas as pessoas. Na maior parte dos países, a 

liberdade, a igualdade e o respeito sempre foram condições asseguradas pela 

Constituição.  

Embora os direitos estejam garantidos, as pessoas com deficiências ainda são 

grupos com história de discriminação e precisam lutar para conquistar seu espaço. 

Assim, a sociedade deve criar condições que aceitem a diversidade e promovam a 

dignidade, independente da condição de cada um.  

A escola prepara o futuro e, de certo que, se as crianças aprendem a 
valorizar e a conviver com as diferenças nas salas de aulas, serão adultos 
bem diferentes de nós, que temos de nos empenhar tanto para entender e 
viver a experiência da inclusão (MANTOAN, 2003, p. 91).  
 

A escola inclusiva beneficia todos os estudantes, os professores e a comunidade. 

Estudantes com deficiência têm a oportunidade de conviver com o diferente, 

preparar-se para viver em comunidade e, assim, serem motivados para vencer 

desafios. E os demais, por meio da convivência, podem incorporar o sentimento de 

respeito às diferenças, auxiliar na garantia do direito de igualdade e desenvolver o 

sentido de justiça.  

Mantoan (2005, p. 26) diz que, “estar junto é se aglomerar com pessoas que não 

conhecemos. Inclusão é estar com, é interagir com o outro.” 

Dessa forma, em todos, é despertada a vontade de superar e fazer sempre o seu 

melhor, valorizando a cooperação e a habilidade de cada um.  



A escola de todos e para cada um acatar a diversidade e tem como o principal 

objetivo disseminar o respeito entre as pessoas. Todos os estudantes são 

valorizados e, para haver condição de acesso e a permanência nos diversos 

ambientes devem estar asseguradas.  

Há pouco tempo, as pessoas com deficiências não procuravam espaços comuns, 

como as escolas regulares, isso significa, que a escola assume a responsabilidade 

de transformar, de fazer as alterações necessárias para atender adequadamente a 

todos e, ainda, respeitar a necessidades dos estudantes.  

As definições da lei garantem o direito, mas não modifica imediatamente todas as 

ações e reações originárias desta nova convivência.  
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