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Resumo 

Esta pesquisa trata os efeitos da inclusão de crianças com necessidades 

especiais na educação básica, buscando uma reflexão sobre o que realmente quer 

dizer a palavra inclusão, e como nos dias de hoje a inclusão acontece. As pesquisas 

deste artigo mostram que o fortalecimento das ações voltadas para a educação 

inclusiva e permanência dessas crianças no âmbito escolar, proporciona condições 

para uma educação de qualidade. 

 
Palavra Chave: Inclusão Escolar, Necessidades Especiais, Educação 

 

Introdução 

Inclusão de crianças com necessidade especiais ao ensino regular não é uma 

tarefa fácil, apesar de existir leis para garantir o direito de qualquer pessoa a 

frequentar a escola, tem sido uma luta para pais e educadores que buscam uma 

educação de qualidade para todos. 

Existe ainda muito preconceito e desinformação em relação à inclusão de 

crianças com necessidades especiais no ensino regular, os educadores e as escolas 

não estão preparados, a várias dúvidas que se levantam sobre a educação ao aluno 

com NEE, como os alunos e professores estão recebendo essas crianças em sala de 

aula. A inclusão de crianças com NEE no ensino regular está baseada na educação 

para todos, buscando formas de desenvolver suas potencialidades e pensando em 

uma melhor forma de incluir essas crianças ao conviveu social. 

 

Metodologia 

As fontes utilizadas no desenvolvimento desse artigo seguiram no sentido de 

exploração e compreensão por meio de uma pesquisa bibliográfica que teve como 

base três autores: Voivodic em Inclusão Escolar de Crianças com Síndrome de Down, 

2004, Mantoan, Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como Fazer? (2006) e, por fim, 

Chamat, Técnicas de intervenção psicopedadógica: para Dificuldades e problemas de 

aprendizagem, 2008. 

 

O que é inclusão? Como fazer? 
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A inclusão é uma questão de direitos humanos uma criança com NEE tem o 

direito de estar inserida no ensino regular. O ensino inclusivo é a prática da inclusão 

de todos independentemente da sua origem socioeconômica, sua cultura ou sua 

deficiência. Inclusão escolar é um assunto que levanta muitas questões, discutidas 

por muitos autores, que apontam alguns benefícios na aprendizagem das crianças ao 

serem inseridas. 

O termo inclusão tem sido usado com múltiplos significados. Em um dos 

extremos, encontram-se os que advogam a inclusão como colocação de todos os 

alunos, independente de grau e tipo de incapacidade, na classe regular, com a 

eliminação dos serviços de apoio de ensino especial. Em outro extremo o conceito de 

inclusão parece ser utilizado apenas para renomear integração considerando que o 

melhor é a colocação do aluno com deficiência na classe regular, desde que se 

enquadre aos pré-requisitos da classe. (VOIVODIC, 2004, p. 25). 

A inclusão hoje garantida por lei tem seus aspectos positivos e negativos, 

alunos da inclusão pode se sentir como os outros alunos e se esforçar para conseguir 

aprender como seu colega de sala, seria um ponto positivo, por outro lado os 

professores não contam com o auxílio de um assistente, o educador se sente 

esgotado e infeliz por não conseguir mudanças efetivas a um aluno da inclusão. 

Para que haja a inclusão é necessário mudança de concepção, como práticas 

educativas e organização para garantir a permanecia na escola e sua aprendizagem, 

o descompasso entre a formação docente e suas implicações no inclusivo escolar não 

justificam seu impedimento: “penso que o futuro da escola inclusiva depende de uma 

expansão rápida dos projetos verdadeiramente embutido do compasso de transformar 

a escola para adequá-la aos novos tempos.” (MONTOAN, 2006, p.61). A escola tem 

o papel de ensinar a convivência social não apenas ensinar português e matemática 

são através dessa convivência que os conceitos que se cria uma via de mão dupla, 

deficiente e não deficiente interagem na construção de um entendimento comum a 

existência humana em qualquer dos polos da inclusão. 

 
 “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, 2004, p.91). 
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O aluno é o construtor do seu conhecimento e o professor é o facilitador desse 

processo, eliminando a diferença entre educação normal e educação especial, é 

necessário vencer uma serie de barreiras para a inclusão das crianças deficientes no 

sistema educacional. Incluir é necessário para melhorar as condições da escola para 

que primordialmente nela se forme gerações para viver a vida livremente e sem 

preconceitos, e que professores se aperfeiçoem as práticas mais humanistas, 

lembrando sempre que escola são o lugar que vai proporcionar às crianças a 

oportunidade de se desenvolver e se tornar um cidadão que viva a vida dignamente. 

 

Considerações finais 

Pode-se concluir, até o presente momento, nesse artigo que inclusão de 

crianças com necessidades especiais a rede de ensino regular é um processo que 

envolve muita dedicação, humanização e respeito ao próximo. A inclusão é uma 

realidade, que precisa de muitas melhorias e um melhor preparo tanto nas escolas 

quanto na sociedade. 

A inclusão é papel de todos, os cidadãos tem que participar ativamente e buscar 

o cumprimento de leis que favoreça a inclusão, ainda a muito preconceito com a 

questão da inclusão de crianças com NEE não existe uma formula mágica para traçar 

um caminho a uma inclusão de fato é necessário mudar o conceito da escola para as 

famílias e também mudar o conceito do deficiente para a instituição escolar. 
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