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Resumo
Este	artigo	tem	o	objetivo	de	refletir	sobre	o	percurso	da	educação	inclusiva	no	Brasil.	Consideramos	
que a temática seja importante para professores e interessados em uma educação para todos, sem ex-
ceção. Levamos em consideração a determinação da LDB a respeito da garantia do atendimento edu-
cacional às pessoas com necessidades especiais, termo, inclusive, adotado por esta lei, para considerar 
que este direito, reconhecido pela maior lei da educação brasileira, pode ser visto como um passo im-
portante para esses sujeitos, que estavam à margem dos direitos educacionais por décadas anteriores. 
Destacamos a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE) e 
seu papel em posicionar a escola como um espaço de superação da lógica da exclusão. Podemos notar 
um avanço no tratamento da questão do direito à educação das pessoas com necessidades especiais no 
Brasil,	mas	isso	não	significa	que	todos	os	desafios	foram	transpostos.
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Abstract
This	article	aims	to	reflect	on	the	path	of	inclusive	education	in	Brazil.	We	believe	that	the	theme	is	
important for teachers and those interested in education for all, with no exceptions. We take into ac-
count the determination of the LDB regarding the guarantee of educational assistance to people with 
special needs, rather than the law adopted, to consider that this right recognized by the most important 
education law can be seen as an important step for these subjects, who were excluded from educational 
rights in previous decades. We highlight the National Policy on Special Education in the Perspective of 
Inclusive Education (NPSE) and its role in positioning the school as a space to overcome the logic of 
exclusion. We can note a step forward in addressing the issue of the right to education of people with 
special needs in Brazil, but this does not mean that all challenges have been overcome.

Keywords: Inclusive education. Special needs. Right law.

Introdução 

O	presente	 artigo	 objetiva	 refletir	 sobre	 o	 avanço	 na	 abordagem	política	 e	 científica	

relacionada à educação especial e quanto ao próprio atendimento às pessoas com necessidades 

especiais	 na	 educação	 nacional.	Adotamos,	 inclusive,	 o	 termo	 “necessidades	 especiais”,	 ao	

referirmo-nos aos educandos, em consonância com a nomenclatura encontrada em documentos 
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oficias,	como	a	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional	(LDB)	–	Lei	nº	9.394/1996.

A expansão do movimento de inclusão das pessoas com necessidades especiais no 

ensino regular demonstra o fortalecimento da determinação da LDB sobre o dever do Estado 

com educação escolar pública, mediante a garantia de atendimento educacional especializado 

gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino	(BRASIL,	1996,	art.	4º,	II).	Assim,	a	educação	especial	é	entendida	como	a	modalidade	

de educação escolar voltada a educandos portadores de necessidades especiais, oferecida 

preferencialmente	na	rede	regular	de	ensino	(BRASIL,	1996,	art.	58).	

A	 LDB	 afirma	 que	 os	 sistemas	 de	 ensino	 devem	 assegurar	 aos	 educandos	 com	

necessidades especiais condições para que acompanhem os programas escolas, por exemplo, 

por	meio	de	currículos,	métodos,	 técnicas,	 recursos	educativos	e	organização	específica	que	

atendam às suas necessidades e professores com especialização adequada para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos	nas	classes	comuns	(BRASIL,	1996,	art.	59).

Desse modo, neste artigo serão abordadas questões conceituais que se referem às 

pessoas com necessidades educativas especiais, buscando esclarecer alguns termos que foram 

disseminados no histórico da Educação Especial e olhando para o importante papel que a 

legislação, que aborda a necessidade e obrigatoriedade da inclusão nas escolas brasileiras, tem 

na garantia dos direitos sociais e no fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE) no contexto escolar. 

Consideramos importante que a temática seja alvo de estudos por parte dos professores, 

pois	é	a	educação	recebida	nas	escolas,	por	intermédio	desses	profissionais	essencialmente,	que	

dará a possibilidade de integração na vida em sociedade, inserção no trabalho, que permita o 

reconhecimento das habilidades que possuem as pessoas com necessidades especiais. 

Contexto econômico e educação

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p.81) se propõem a pensar o papel da educação em 

uma sociedade que está diante de tantas transformações econômicas, sociais e tecnológicas. 

O chamado processo de globalização traz movimentação intensa nos diversos setores, o que 

inclui	a	educação:	“A	palavra	globalização	está	na	moda.	No	entanto,	diferentemente	da	moda	

passageira,	ela	parece	ter	vindo	para	ficar.	Trata-se,	portanto,	de	palavra	de	difícil	conceituação,	

em	razão	da	amplitude	e	complexidade	da	realidade	que	tenta	definir”.

A globalização parece ser um processo de inclusão de todos os países em diversos 
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setores,	mas	os	autores	refletem	sobre	a	exclusão	que	é	imposta	tanto	no	mundo	da	produção,	

comércio, consumo, cultura, entre outros. As grandes marcas, como Coca-Cola, Unilever, 

Nestlé, Pepsico, Shell, entre outras, atuam praticamente em todos os países não dando lugar aos 

pequenos produtores (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012).

O	modo	 como	 a	 globalização	 interfere	 no	 setor	 educacional	 pode	 ser	 diversificado,	

por exemplo, a educação é chamada a formar um novo perfil	de	trabalhador,	que	deve	estar	

preparado	para	exercer	múltiplas	funções,	porque	aquele	trabalhador	especializado	em	“apertar	

parafuso” já não tem lugar no mercado de trabalho atual. Assim como não faz mais sentido 

acreditar que uma pessoa com necessidades especiais é menos capaz, sabemos que são pessoas 

com competências e habilidades diferentes e que devem ser valorizadas. 

Se a sociedade muda, a educação muda, logo, os objetivos e as prioridades da escola 

inevitavelmente são alterados.  Isso porque a escola e o que acontece em seu exterior, como o 

processo de globalização, interagem, e no caso desse processo a escola se vê forçada a mudar 

suas práticas por causa do avanço tecnológico, por exemplo. Antigamente a internet não era 

uma ferramenta tão essencial quanto é hoje para a área educacional (LIBÂNEO, OLIVEIRA e 

TOSCHI, 2012).

Devemos levar em consideração, então, que os aspectos sociais e econômicos 

influenciam	 na	 educação,	 isso	 significa	 dizer	 que	 estamos	 tratando	 de	 questões	 muito	

complexas.	Libâneo,	Oliveira	e	Toschi	 (2012)	afirmam	que	a	prática	escolar	 tem	atrás	de	si	

condicionantes	sociopolíticos	que	configuram	diferentes	concepções	de	homem	e	de	sociedade	

e, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola e das técnicas pedagógicas.

Considerando que a globalização depende, enquanto ponto defendido politicamente, 

da democracia ensinada por meio das práticas pedagógicas, devemos considerar que não é 

possível pensar a educação sem, simultaneamente, pensar em política, na pedagogia seguida e 

as relações existentes entre elas.

Educação Especial no Brasil 

Historicamente o processo de escolarização foi privilégio de um grupo, na educação, 

então, houve uma exclusão legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da 

ordem social. A partir do processo de democratização da educação a inclusão passa a ser 

uma preocupação, mas ainda se excluíam indivíduos e grupos considerados fora dos padrões 

homogeneizadores da escola (BRASIL, 2008). 
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A Educação Especial surgiu, a princípio, para escolarizar crianças consideradas 

anormais, que eram impedidas de se inserirem no meio educacional tradicional, a que atualmente 

chamamos de ensino regular. Essa exclusão era algo tão forte que as próprias famílias das 

pessoas com necessidades especiais, muitas vezes, acreditavam que eles não eram merecedores 

ou não tinham aptidão necessária para frequentar os mesmo espaços escolares das pessoas sem 

deficiência.	Como	diz	Bueno	(1994,	p.	24):	

O processo completo de alargamento da educação especial quer em relação ao 
número quantitativo de crianças por ela  mediadas, quer nas quantidades 
diversas de  maneiras de atendimento e do tipo  de alunos[...], cogita o 
alargamento das oportunidades  educacionais  para crianças que, por atributos 
favoráveis	próprios,	 	 apresentam	um	déficit	maior	para  inserirem – se em 
processos educacionais historicamente construídos.  

A situação no século XX não era das melhores na perspectiva de uma educação para 

todos, o preconceito e a exclusão eram alarmantes, além da educação contar com defasagem de 

aprendizagem	dentre	os	que	tinham	acesso	à	escola.		Como	explica	Moll	(1996,	p.	21):	

Com o desenvolvimento industrial e a urbanização dos países, o avanço 
nas relações produtivas capitalistas, encontram na falta de estudo e 
conhecimentos técnicos uma grande barreira para uma inserção social e 
profissional	das	pessoas	com	deficiências	educacionais.	

Sabendo  que  a  educação  tem  uma  trajetória  ligada  ao processo  de  

exclusão, principalmente das classes menos favorecidas, em que meninos, meninas, jovens e 

adultos simplesmente eram rotulados e tinham suas oportunidades de crescimento intelectual 

determinadas	 por	 seus	 predicados	 físicos	 e	 socioeconômicos.	 Especificamente	 sobre	 as	

pessoas com necessidades especiais, acreditava-se que a participação social desses grupos de 

indivíduos desordenaria o progresso da sociedade. Como o preconceito era explícito, muitos 

pais	mantinham	os	seus	filhos	 trancados	em	casa	para	que	eles	não	 fossem	alvo	de	práticas	

discriminatórias. 

A Educação Especial tradicionalmente esteve organizada como atendimento educacional 

especializado que substituía o ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, 

terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições especializadas, escolas 

especiais e classes especiais. É uma organização que está assentada no conceito de normalidade/

anormalidade, porque se a pessoa fosse considerada normal estaria na escola regular, se ela fosse 

anormal	deveria	frequentar	centros	específicos	voltados	para	pessoas	com	essas	características	

(BRASIL, 2008). 
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Ferreira	(1993,	p.25)	afirma	que,	no	Brasil,	“quando a psicologia entrou no ambiente 

educacional, ela acompanhou as exigências do ‘modus operandi’ da economia na época e do 

procedimento de alargamento da escola pública”. Com a necessidade de mão-de-obra e o 

crescimento urbano-industrial, procedeu-se à aplicação de diagnósticos no espaço escolar para 

seleção	dos	indivíduos.	Assim,	através	de	testes	eram	realizadas	classificações,	aplicados	testes	

que mediam inteligências.

 Diante dos problemas apresentados pela escola, do fracasso escolar grande demonstrado 

pelos índices, da enorme exclusão de muitas pessoas da rede regular de ensino colocou-se 

em pauta a necessidade de que algo fosse feito em favor da aprendizagem das pessoas com 

necessidades especiais, no sentido de alguma intervenção na educação voltada para eles.

Segundo o documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação	Inclusiva,	o	atendimento	às	pessoas	com	deficiência	se	iniciou	ainda	no	Império	com	

a	criação	do	Imperial	Instituto	dos	Meninos	Cegos,	em	1854	(atual	Instituto	Benjamin	Constant	

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

Surdos	–	INES,	ambos	no	Rio	de	Janeiro).	O	Instituto	Pestalozzi	é	fundado	em	1926,	como	

instituição	especializada	no	atendimento	às	pessoas	com	deficiência	mental;	em	1954	é	fundada	

a	 primeira	Associação	de	Pais	 e	Amigos	dos	Excepcionais	 –	APAE	e;	 em	1945,	 é	 criado	o	

primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na Sociedade 

Pestalozzi (BRASIL, 2008). 

Ferreira	 (1993,	 p.32)	 aborda	 a	 criação	 das	 “das Primeiras  Sociedades Pestalozzi”,  

organizações que estavam alinhadas com as ideias pedagógicas de Johann Heinrich 

Pestalozzi	(1746-1827).	 Seus	alicerces	foram	fincados, no Brasil, no estado de Minas Gerais, 

pela	professora	Helena	Antipoff.

Outra instituição de bastante proeminência é a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), que começa com cerca de 20 alunos e nos seguintes têm seu público 

aumentado, como revela o documento elaborado pela Federação Nacional das APAES, que 

tem	o	nome	de	APAE	Educadora	(2001,	p.12):		“contamos com inúmeros institutos que foram 

criados com o passar dos anos, chegando a 1800 APAES, chegando no novo século com mais 

ou	menos	160	mil atendimentos de pessoas com necessidades educativas especiais”. 

A	existência	dessas	 instituições	evidencia	as	dificuldades	e	os problemas enfrentados 

pelos pais para colocarem	seus	filhos nas escolas de ensino regular e uma perspectiva de que as 

pessoas com necessidades especiais devam frequentar lugares destinados a eles. Quando se fala 

em	frequentar	a	rede	regular	de	ensino,	não	significa	defender	o	fim	dessas	instituições,	mas	
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reconhecer que a verdadeira inclusão se dá com a possibilidade de todos poderem frequentar os 

mesmos	espaços.	Sassaki	(1999,	p.39)	comenta	que:

Durante	os	anos	de	1970-1990,	aconteceu	um processo que foi chamado de 
integrador,	 onde	 jovens	 e	 crianças	 com	déficits	menores	 eram	dirigidos	às 
instituições de ensino regulares, sendo que permaneceriam neste lugar se 
conseguissem seguir o procedimento educacional comum. 

Nessa época dentro das escolas regulares foram criadas classes de alunos especiais 

e salas de recursos,	que	atenderiam	crianças	com	algum	tipo	de	deficiência	e	também	os	alunos	

com	déficit	de	aprendizagem.	

Vale chamar a atenção para o fato de a Educação Especial no Brasil ser dependente de 

entes	beneficentes	e	de	movimentos organizados na sociedade civil, ou seja, historicamente não 

foi	vista	como	uma	obrigação	do	poder	público.	Segundo	Bueno	(apud	Ferreira,	1993,	p.32)	

essa	 tendência	“se	deu,	para	que	a	deficiência	ficasse	na	esfera	da	caridade	pública e assim 

impedisse que esses direitos se juntassem ao conjunto de direitos da cidadania”. Ross (2000, p. 

48)	afirma	que:	“Essa	alegação	tem	o	propósito	de	resgatar	a	hipotética	autonomia	individual	

que foi perdida com o intervencionismo do estado”. 

A	diminuição	 do	 aparato	 estatal	 na	 área	 da	Educação	Especial	 configura	 um	 direito	

diferenciado, pois se os alunos sem necessidades especiais devem ter seu atendimento 

educacional garantido pelo Estado, as demais pessoas também deveriam ter.

 Várias instituições de ensino atualmente, dentre as quais estão as públicas e as privadas, 

realizam acolhimento especializado voltado às pessoas com necessidades especiais na ótica da 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, mas ainda está 

longe	do	ideal.	O	atendimento	filantrópico	foi	uma	alternativa	que	socialmente	ajudou	a	atender	

a demanda de pessoas que eram desacreditadas como capazes.

Legislação voltada para a Educação Inclusiva

Através dos anos a legislação inclusiva agrupou em suas leis muitos artigos que 

garantem os direitos das pessoas com necessidades educacionais especiais, que impulsionaram 

os mecanismos de ação e regulamentação de acesso ao espaço social e educacional. Ainda há 

um grande caminho a ser percorrido na busca da efetivação total de estratégias para que os 

direitos dessas pessoas se transformem em algo real. A legislação demonstra um esforço em 

propor mecanismos que sejam viáveis e um trabalho que atenda as expectativas das pessoas 

com	deficiências.	
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Da legislação que regulamenta a garantia de acesso aos ambientes educativos para as 

pessoas com necessidades educacionais especiais, analisamos algumas diretrizes que tornaram 

sólida a garantia da inclusão educacional.

	As	Leis	 nº	 4.024/61	 e	 nº	 5672/71	 trouxeram	certo	 impacto	 na	mudança	 do	 cenário	

de exclusão, pois reforçaram que a necessidade de atendimento na rede regular de ensino e, 

quando imprescindível, devem ter a possibilidade de acesso a atendimento especializado. 

Vale salientar que o atendimento especializado era feito em turmas de alunos com 

necessidades	especiais,	nas	salas	específicas	e	os	alunos	que	participavam	dessas	classes	eram	

diagnosticados pelos professores, mas o diagnósticos de quais alunos deveriam frequentar esses 

espaços não eram os melhores possíveis, por parte de alguns professores, ou seja, é possível 

questionar os critérios de ponderação. Às vezes, alunos com indisciplina eram direcionados 

a esses espaços, o que não é adequado, segundo o que prevê o atendimento educacional 

especializado.

Em	1988	 foi	 apregoada	 a	 nova	Constituição	da	República	Federativa	do	Brasil,	 que	

estabeleceu a educação como um direito de todo cidadão nato. No artigo 208, há uma descrição 

do dever do governo com o atendimento às necessidades educacionais das pessoas com 

deficiência,	preferencialmente,	no	âmbito	da	rede	regular	de	ensino	(BRASIL,	1988).	A	LDB,	

Lei	nº	9.394/96,	enfatiza	esse	direito	de	todos	e	reafirma	o dever	do	estado	em	promover	“o	

acolhimento	 educativo	 especializado	 não	 oneroso	 aos	 alunos	 portadores	 de	 deficiências,	 no	

âmbito	da	rede	nacional	de	ensino	regular”	(BRASIL,	1996,	art.	4º,	inc.	III).	

Por muito tempo houve o entendimento de que a Educação Especial deveria ser 

organizada de forma paralela à educação comum para a aprendizagem dos alunos que 

apresentavam	deficiência,	problemas	de	saúde,	ou	qualquer	inadequação	com	relação	à	estrutura	

organizada pelos sistemas de ensino regulares. Mas o que se percebe mais recentemente é que 

o atendimento educacional especializado deverá ser feito em classes, escolas ou outros locais 

apropriados, isso somente, quando não houver possibilidade de inserção na classe comum, isso 

é assegurado	em	lei,	já	que	a	LDB	afirma	que	o	atendimento educacional especializado deve 

dar-se	preferencialmente	na	rede	regular	de	ensino	(BRASIL,	1996,	art.	4º).	

Devemos destacar que a lei progride para avultar a Educação Especial como uma 

modalidade de ensino regular, por isso a LDB concede um capítulo especialmente para suas 

determinações,	capítulo	V	Da	Educação	Especial	(BRASIL,	1996).	

Em	1990	surgiu	o	Estatuto	da	Criança	e	do	Adolescente	 (ECA),	Lei	nº	8.069,	como	

filosofia	 à	 proteção	 dos	 direitos	 da	 criança	 e	 do	 adolescente,	 adotando,	 em	 afinidade	 aos	
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portadores de	deficiência	da	mesma	 idade,	o  mesmo pensamento  da Constituição Federal. 

Traz a ideia de descentralização das tarefas de modo a garantir os direitos das crianças com 

necessidades especiais, algo a ser defendido pelos Conselhos Tutelares dispostos em diversos 

níveis – federal, estadual e municipal – e contando com a participação das pessoas na inspeção 

e controle de possíveis casos de desrespeito a suas determinações legais.

Faz-se necessário uma participação coletiva para que haja  uma implementação prática 

desses  dispositivos legais, buscando primeiramente câmbios nos costumes	dos	profissionais	que	

atuarão  com essa clientela, novos pareceres de gerenciamento escolar, queda nos empecilhos 

arquiteturais, além de pessoas especializadas para um amparo técnico e um excelente 

atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais. 

 A inclusão não deve apenas ser posta no papel, ela tem um valor constitucional 

e deve concretizar a aceitação da diferença entre as pessoas, bem como estar direcionada à 

valorização das diferenças culturais e sociais. Muitas vezes, a inclusão vem vestida de costumes 

de caridade, indignação e piedade, o que não é o certo, já que eles têm seus direitos garantidos, 

como qualquer cidadão brasileiro.  

Inclusão no Contexto Escolar 

A inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais no ambiente escolar 

permite	a	reflexão	a	novas possibilidades de ensino, aprendizagem e relacionamentos. 

As propostas de educação inclusiva mais progressistas surgiram na Conferência  

Mundial sobre  Educação Para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia,		nos	anos	90.	Como	

disse Osorio	(1999,	p.12)	“seu	objetivo	é	a	de	aprovar	a	democratização	do	ensino	educacional,	

independente das distinções dos alunos”.  Pensando assim, as ações pedagógicas escolares 

devem ser voltadas a atender essa diversidade e promover uma verdadeira intervenção para a 

democratização do ensino. 

A	Declaração	 de	 Salamanca	 (1994)	 foi	 o	 documento	 que	 fortaleceu	 a	 inserção	 das	

pessoas	 com	 necessidades	 especiais,	 porque	 se	 assenta	 em	 bases	 democráticas,	 afirmando	

que o movimento pedagógico deverá ser pluralista, com o acesso e a manutenção do aluno 

nos	diversos	níveis	de	ensino,	 respeitando	sua	 identidade	social.	 Isso	significa	posicionar-se	

aberto para as diferenças e entender que a escola deve promover ajustamentos necessários que 

atendam	as	especificidades	de	aprendizagem de cada aluno. Esse documento é para fortalecer: 

Os programas de estudos que devem ser adaptados as necessidades da 
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criança. As instituições deverão proporcionar alternativas curriculares que se 
acomodem as crianças com capacidades e objetivos distintos (DECLARAÇÃO 
DE	SALAMANCA,	1994,	p.33).

A instituição de ensino deve oferecer programas educacionais maleáveis, cooperando 

para a superação das necessidades do grupo, mas também as individuais, compreendendo 

e reorganizando ações que garantam a aprendizagem de novos conhecimentos através da 

promoção	de	novos	desafios.	

Os	ambientes	escolares	inclusivos	serão	efetivados	a	partir	de	novas	reflexões	no	âmbito	

da	sociedade	inclusiva,	definindo	estratégias	de	ações,	participação	e	organização	do	ensino,	

melhorando o atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais, combatendo 

a discriminação para construirmos uma sociedade inclusiva, na qual as oportunidades sociais 

sejam garantidas a todos os cidadãos. 

A Educação Inclusiva submerge de um método de reestruturação social, no qual a 

escola tem o papel fundamental e deve estar preparada para receber a clientela. As pessoas 

com necessidades educacionais especiais devem ser olhadas sem preconceito pela sociedade, 

como pessoas com muitas possibilidades e competências, de modo que as instituições ajustem 

alternativas para o desempenho de diferentes habilidades sociais.  

No	contexto	das	 transformações	 sociais	 significativas,	a	escola	 terá	 	que adaptar seu 

acolhimento a todas as crianças, pois elas representam a diversidade humana. Alocuções 

preconceituosas e excludentes não tem mais espaço nas instituições de ensino.

As pessoas com necessidades especiais sempre estiveram presentes e são parte da 

sociedade, a diferença é que hoje elas buscam assegurar os direitos que foram conquistados ao 

longo dos anos.

Na escola, cabe ao professor inovar nos métodos de ensino-aprendizagem e fortalecer 

medidas inclusivas na sala de aula. Devemos buscar nas teorias de aprendizagem o conhecimento 

para a intromissão pedagógica necessária, com a possibilidade de adaptar estratégias educacionais  

que iram oferecer outras possibilidades de organização  e assimilação  do conhecimento, que 

atinjam todos os educandos.  Não	há	“receitas	de	bolo”	ou	fórmulas	 	prontas,	o	profissional	

da área de educação deve desenvolver com os pais e educandos um suporte efetivo para a 

aprendizagem	do	seu	público,	que	é	diversificado.

Considerações finais 
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A	 inclusão	 significa	 um	 novo	 modelo	 de	 pensamento	 e	 ação,	 mas	 ainda	 estamos	

longe das respostas imediatas para os problemas da inclusão de pessoas com necessidades 

educativas especiais, pois visualizamos uma vasta gama de perspectivas e provocações para a 

implementação	efetiva	dessa	nova	modalidade	educativa,	mas	os	desafios	da	realidade	ainda	

parecem grandes.

 Nessa direção, as instituições devem criar locais afáveis com atos que devem ser 

fortalecidos e regulamentados no regimento e no projeto político pedagógico de cada escola, 

reverenciando os atributos individuais de cada aluno e crendo que todos tem capacidade para o 

aprendizado, desde que se estruturem novas possibilidades, se constituam táticas na reordenação 

de	exercícios	práticos	e	se	reconsidere	que	a	influência	na	diminuição	da	esperança	pode	ser	

suficiente	para	motivar	o	insucesso	escolar.	

Os	 espaços	 educacionais	 devem	 buscar	 as	 afinidades	 entre	 as	 pessoas	 e	 evitar	 os	

títulos e etiquetas que rotulam comportamentos. Assim, serão cogitadas as reais mudanças no 

comportamento social no sentido de aceitar as diferenças e tratá-las como algo positivo, isso 

significa	a	verdadeira	inclusão	social.	

Com o passar dos anos podemos constatar que houve um aumento gradativo na inserção 

das pessoas com necessidades especiais nos mais diversos espaços, inclusive na escola. A 

abordagem	do	assunto	no	meio	científico	e	as	legislações	que	tratam	dos	direitos	desses	cidadãos	

tenham contribuído muito para que isso acontecesse. Para a sociedade essa é uma conquista 

relevante que passou por diferentes momentos com o objetivo de combater o preconceito em 

relação às pessoas com necessidades especiais. 
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