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RESUMO 
Incluir crianças com necessidades especiais em uma escola regular é um 
verdadeiro desafio aos pais e professores. Afinal, o maior desejo dos pais é ver 
os seus filhos na escola. Sabe-se que a educação é uma questão de direitos 
humanos e, pessoas com algum tipo de deficiência devem fazer parte da 
escola, que ao mesmo tempo modifica o seu funcionamento para incluir esses 
alunos. Incluir criança com necessidades especiais no ensino regular é de 
suma importância para o desenvolvimento, desde que os professores estejam 
preparados para ensinar e ao mesmo tempo contribuir na extinção da 
discriminação. No ensino inclusivo a questão fundamental é fazer com que os 
alunos se sintam integrados no ambiente, por isso que os educadores precisam 
desenvolver novas habilidades para trabalhar. Assim sendo este trabalho tem a 
finalidade de mostrar os desafios da educação inclusiva em uma escola pública 
de Apucarana-PR, sobretudo, os problemas existentes da formação do 
professor junto à educação inclusiva, onde foi realizada uma pesquisa de 
campo junto aos professores da escola para verificar principais desafios que a 
escola pública pesquisa enfrenta no processo de Educação Inclusiva. 
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ABSTRACT 

Including special needs children into a regular school is a true challenge to 
parents and teachers. After all, the biggest desire of the parents is to see their 
kids in school. It’s known that education is a matter of human rights and, people 
with any kind of disability must be part of a school that at the same time, 
changes its way of working to include these children. Including special needs 
children in regular school is extreme important for development, as long as the 
teachers are prepared to teach and at the same time contribute to extinction of 
discrimination. The main goal of the inclusive teaching is to make students feel 
integrated on the environment, for this reason, educators need to develop new 
work abilities. Therefore this work aims to depict the challenges of inclusive 
education at a public school in Apucarana, PR, overall, the problems regarding 
the teachers formation towards inclusive education, where a field research has 
been conducted along with the teachers of the school to verify the main 
challenges that public school faces in the Inclusive Education process.  
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INTRODUÇÃO 
 

É cada vez mais crescente o debate sobre a importância da Educação 

Inclusiva na garantia de um sistema educacional eficiente e capaz de 

proporcionar o suporte adequado e o desenvolvimento aos alunos com 

necessidades especiais, fundamental para que os mesmos obtenham uma 

aprendizagem significativa.  

A Educação Inclusiva é mantida atualmente como a política educacional 

do Brasil, estando devidamente amparada pelas leis brasileiras que orientam e 

estabelecem diretrizes para a educação básica desenvolvidas pelo governo 

federal, estadual e municipal.  

Entretanto, o objetivo do governo em oferecer Educação para todos os 

cidadãos pode ser considerado como um dos principais desafios no âmbito 

educacional e social, uma vez que o país ainda é dotado de grande parcela de 

indivíduos excluídos do sistema educacional devido à falta de acessibilidade. 

Apesar do poder público direcionar seus esforços para a ampliação da 

abrangência educacional, a universalização do ensino não atende à 

perspectiva democrática, especialmente as aspirações no desenvolvimento e 

crescimento dos alunos com necessidades especiais (PUCCI, 2014). 

Atualmente, a Educação Inclusiva tem sido mantida como uma prática 

fundamental para a formação de um sujeito mais crítico, reflexivo e consciente 

de seu papel como cidadão na sociedade. No entanto, conforme relata Glat 

(2007) percebe-se que muitas escolas não se encontram devidamente 

preparadas para receber e acolher os alunos com necessidades educacionais 

especiais 

 
 
 
REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 
ANÁLISE SOBRE A LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A concepção sobre um ambiente inclusivo se baseia numa filosofia que 

vem a reconhecer e apreciar as diferenças individuais, como peculiaridades 



próprias à composição de qualquer sociedade. O panorama pautado na ética 

dos Direitos Humanos vem a marcar a necessidade de assegurar a promoção 

de todos, quanto às chances existentes, não importa as características de cada 

indivíduo. 

Na antiguidade os indivíduos com deficiências físicas e mentais morriam 

de maneira precoce. Tal prática não gerava nenhum tipo de dor ou culpa. A 

sociedade, nesse período, não permitia pessoas com algum problema físico ou 

metal, e as menos favorecidas eram classificadas como impossibilitadas de 

gerar sua própria sobrevivência (URBANEK; ROSS, 2011). 

Com a elaboração de várias legislações e decretos possibilitou que as 

escolas proporcionassem a esses alunos um apoio apropriado e assegurar 

uma educação de qualidade, sendo uma garantia dos diretos da pessoa com 

deficiência. Diante disso, analisamos, primeiramente, as leis que regem a 

educação inclusiva no âmbito internacional. 

 

A RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO DOCENTE E O PROCESSO DE 

INCLUSÃO ESCOLAR  

 

Mencionar sobre as diferenças, trata-se de respeitar as características 

dos indivíduos é fundamental que exista igualdade. Deste modo, é preciso 

verificar as alterações que gira no meio social e esquematizar a escola para 

atender às diferentes na aprendizagem, ajudando na formação dos indivíduos, 

sem pensar que a escola baseia-se na precaução das injustiças e de exclusão. 

 

ADAPTAÇÕES CURRICULARES NECESSÁRIAS PARA A INCLUSÃO 

ESCOLAR 

 

A escola é vista como lugar para construir conhecimentos, em colaborar 

na mudança da sociedade, com o objetivo de torná-la mais igualitária e 

democrática, que busca proporcionar a construção de culturas, políticas e 

práticas inclusivas. 

 

 

CONCLUSÃO 



 

A escola tem o papel de desenvolver a potencialidade da criança, seja 

cultural ou cognitivamente. Fazer com que haja esse desenvolvimento é fator 

essencial no período escolar. 

Porém, ainda existe demora das escolas regulares aceitarem crianças   

consideradas ‘anormais’ perante a sociedade. Isto se deve a diversos fatores 

como, por exemplo, a discriminação por parte da sociedade e o despreparo do 

professor para ensinar  essas crianças. 

A inclusão busca a igualdade, valor social, interagir com outros alunos. 

Os educadores devem trabalhar com a motivação para suprir as dificuldades 

desses alunos com ensino de qualidade a todos que estão dentro da sala de 

aula. 

Falar de inclusão escolar não é fácil, pois aqui não se fala apenas em 

matricular o seu filho, mas dar todo suporte para que a escola possa 

proporcionar um melhor desenvolvimento acadêmico no educando. A inclusão 

necessita de professores que estejam realmente engajados em educar, afinal, 

educação é um direito de todos. 
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