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Resumo  

O Sistema Educacional Brasileiro vive um momento de intenso questionamento 

desde que o processo de inclusão passou a fazer parte do nosso convívio oriundo 

da colocação do termo “Educação para todos” incluso na atual Constituição 

(1988). Sendo que a educação inclusiva atingirá a escola de um modo geral, se 

faz necessário não só preparar a estrutura física da escola, mas um dos principais 

elementos, o professor precisa ser preparado para desempenhar esta tarefa que 

é atuar na escola inclusiva, pois sabe-se que a escola terá que incluir no seu 

ambiente diferentes alunos com diferentes deficiências e cada um irá apresentar 

as suas dificuldades de adaptação e de aprendizagem, onde será necessário o 

apoio de todos para que a inclusão ocorra realmente. Para concretizar este 

trabalho primeiramente foi feita uma pesquisa em literaturas afins para 

compreender o que é a educação especial na perspectiva inclusiva e como está 

sendo realizado o preparo físico, material, social e humano, fazendo uso da 

pesquisa bibliográfica, destacando os direitos e deveres de cada educando. 
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ABSTRACT 

The Brazilian Educational System is experiencing a moment of intense 
questioning since the inclusion process became part of our conviviality resulting 
from the inclusion of the term "Education for all" included in the current 
Constitution (1988). Since inclusive education will reach the school in general, it is 
necessary not only to prepare the physical structure of the school, but one of the 
main elements, the teacher needs to be prepared to perform this task that is to act 
in the inclusive school, it is expected that the school will have to include in its 
environment different students with different disabilities and each one will present 
its difficulties of adaptation and learning, where the support of all will be necessary 
for the inclusion to occur. In order to concretize this work, a research was carried 
out in related literatures to understand what special education is in the inclusive 
perspective and how physical, material, social and human preparation is being 
done, making use of bibliographical research, highlighting the rights and duties of 
every student. 
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Introdução  

A Educação Especial é uma modalidade de educação escolar. Com esta 

afirmação se reproduz que lugar de aprender é na escola. Este espaço 

privilegiado da sociedade que conta com profissionais formados para ensinar e 

transmitir cultura, ocupando o centro nas sociedades modernas. 

A inclusão é um termo conhecido dentro do ambiente escolar e talvez um 

assunto com muitas discussões, pois valorizar as peculiaridades de cada aluno, 

atender a todos na escola, incorporar a diversidade, sem nenhum tipo de 

distinção se torna realmente uma tarefa difícil. A realização desta pesquisa 

objetivou abordar sobre a educação especial, esclarecendo o processo de 

funcionamento da inclusão, mediante um levantamento bibliográfico, analisando a 

inclusão e evidenciando as possibilidades da mesma acontecer com sucesso, 

tendo em vista a legislação vigente e outras ações que venham contribuir com o 

processo de inclusão. Portanto, valorizar as peculiaridades de cada aluno, 

atender a todos na escola, incorporar a diversidade, sem nenhum tipo de 

distinção significa a inclusão acontecendo, porque a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos já afirmava que: “toda pessoa tem direito à Educação”. Sendo 

assim, a inclusão é fruto das interações que os alunos ou outras pessoas 

estabelecem com o meio em seu processo de aprendizagem e que devem e 

podem ser superadas, de acordo com o apoio e suporte que recebem. 

Objetivo 

Abordar sobre a educação especial, esclarecendo o processo de 

funcionamento da inclusão, analisando a inclusão e evidenciando as 

possibilidades da mesma acontecer com sucesso, tendo em vista a legislação 

vigente e outras ações que venham contribuir com o processo de inclusão. 

Metodologia 

A metodologia é o conjunto de procedimentos a serem utilizados para que 

se obtenha conhecimento, aplicando métodos e técnicas”. Dessa forma ela 

propõe uma pesquisa e toda pesquisa tem uma finalidade em si. 



Pesquisa bibliográfica, definida por Silva (2004, p. 40) “aquela que procura 

explicar um problema a partir de referencias teóricas em documentos já 

publicados”. 

Resultados 

Foi possível constatar que por educação inclusiva, entende-se aquela que 

propõe uma escola de qualidade para todos, tendo amparo legal na Constituição 

(1988) no seu artigo 205: “a educação, direito de todos e, dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”. 

Ficou que a inclusão é possível quando se tem propostas adequadas e 

estimuladoras, quando se respeitam às características individuais de cada sujeito 

e são valorizadas suas características como ser humano. O abismo da diferença 

some os novos laços de amizade. As diferenças tornam-se os elos que fazem a 

ligação entre as pessoas, na busca de relacionamentos onde possam haver 

trocas e não dominação de um ou outro. 

Considerações Finais  

Constatou-se que nos últimos anos, a presente proposta está cada vez 

mais organizada e atuante realizada por meio de campanhas educativas, 

incluindo os diversos seguimentos da sociedade para reverem seus conceitos 

sobre o que significa “educação para todos”, sem nenhum condicionante ou 

ressalva. 
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