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RESUMO:  

A temática da inclusão sempre traz uma série de questionamentos e compreensões 

diversas, em especial diante das constantes mudanças pelas quais a sociedade passa, as 

exigências escolares são cada vez maiores, para a criança com necessidade educacional 

especial os desafios são ainda maiores. O objetivo do presente trabalho é compreender 

como se dá a educação inclusiva na atualidade a partir da participação da família e da 

escola nas ações visando o processo de ensino e aprendizagem da criança com 

necessidade especial, independentemente de sua especificidade. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica e documental por meio da qual foram analisadas legislações importantes 

que tratam da obrigatoriedade da inclusão no âmbito da escola regular, dentre os quais os 

mais relevantes, citamos a Declaração de Salamanca (1994) e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei nº 9.394/06.  Foi também elaborada entrevista com a família 

e professor de aluno especial, onde as mesmas puderam expor suas angústias e seus 

anseios mediante ao atendimento educacional especializado. Além disso, a pesquisa 

dialoga com autores como: Sassaki (1997, 2004), Mantoan (2003, 2005), dentre outros 

teóricos que pesquisam a temática. A partir do estudo realizado pode-se concluir que 

apesar das evoluções de inclusão ao longo do tempo, e a defesa da Lei sobre os direitos 

das crianças, adolescentes e adultos que têm necessidades educacionais especiais, a 

sociedade escolar ainda tem muitas limitações no atendimento deste público, dificultando 

assim o processo de inclusão, todavia, há significativo crescimento, visto que, família e 

professores têm trabalhado juntos em benefício de suas crianças. A pesquisa aqui 

apresentada traz pontos relevantes para a inclusão escolar bem como a participação da 

família para esse processo. 
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ABSTRACT 

The theme of inclusion always brings a series of questions and different understandings, 

especially in the face of the constant changes that society is going through, the school 

requirements are increasing, for children with special educational needs the challenges 

are even greater. The aim of the present work is to understand how inclusive education is 

nowadays, trying to observe which methods and actions are promoted to obtain a 

satisfactory development in children with different types of disability, knowing that the 

rights and education are equal for all, Regardless of their differences, taking into account 

the role of the family in partnership with the school It is a bibliographical and 

documentary research through which important legislation was analyzed that deal with 

the obligation to include in the regular school, among which the most relevant, we 

mention the Declaration of Salamanca (1994) and the Law of Guidelines and Bases of 

National Education, Law 9,394 / 06. An interview with the family and special student 

teacher was also elaborated, where they were able to expose their anxieties and their 

desires through the specialized educational service. In addition, the research dialogues 

with authors such as: Sassaki (1997, 2004), Mantoan (2003, 2005), among other theorists 

who researched the theme. From the study carried out, it can be concluded that despite 

the evolution of inclusion over time, and the defense of the Law increases the rights of 

children, adolescents and adults who have special educational needs, the school society 

still has many limitations in attending this Public, thus hindering the inclusion process, 

however, there is significant growth, since family and teachers have worked together for 

the benefit of their children. The research presented here brings points relevant to school 

inclusion as well as the participation of the family in this process. 

KEYWORDS: Special Education. Inclusive School. Family. 

 

 

 

INTRODUÇÃO   

A educação como um todo, vive uma constante inovação, seja pelas mudanças 

tecnológicas às quais as crianças e adolescentes são expostos, ou mesmo pela necessidade 

de flexibilidade, intuindo, sobretudo, receber de forma satisfatória todos os tipos de 

criança, independentemente de sua posição social e/ou religiosa (em geral advinda da 

família). Todavia, o presente trabalho estará centrado na inclusão de crianças com 

necessidades especiais, independente de qual diferença se trata; muitas questões são 

levantadas quando se fala em escola inclusiva, assim, no decorrer desta produção, vamos 
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discorrer um pouco sobre como deve se dá a inclusão, bem como as responsabilidades da 

família no processo de aprendizagem de uma criança com necessidades especiais. 

Partindo de um pressuposto de que todas as crianças, mesmo as que não têm nenhum 

tipo de deficiência, apresentam níveis de desenvolvimento diferenciados, o nosso objeto de 

estudo é a educação inclusiva e o papel da família e da escola no processo de ensino e de 

aprendizagem. Compreender o papel da escola na inclusão de alunos portadores de 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

O presente trabalho busca entender qual o papel da família e da escola na inclusão e no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos especiais?  

É importante conhecer e compreender quais as políticas públicas que se referem 

à educação inclusiva, seus documentos legais e o que diz a LDB/96 – Lei de Diretrizes e 

Bases, tendo em vista que se trata de um documento de fundamental significado para o 

bom desempenho da educação escolar. Como referenciais teóricos, trabalhamos com 

autores tais como: Mantoan (2005; 2003), Sassaki (2004); alguns Documentos Legais 

como a Declaração de Salamanca, entre outros. É preciso estar atualizado com o que é 

determinado em Lei sobre a inclusão, por vários motivos, mas em especial, para observar 

e apoiar os avanços, e buscar acabar com possíveis recuos que, porventura, venha a se 

fazer presente no sistema educativo. 

O presente estudo apresenta os seguintes objetivos. Objetivo Geral: Compreender 

como se dá a educação inclusiva na atualidade a partir da participação da família e da 

escola nas ações visando o processo de ensino e aprendizagem da criança com 

necessidade especial, independentemente de sua especificidade.  

Objetivos Específicos: Conhecer os aspectos legais e históricos da educação 

inclusiva; Compreender o papel e as contribuições que a família pode dar para que haja, 

de fato, bom desempenho escolar de uma criança com necessidade especial; Analisar o 

papel da escola e do professor frente ao processo de inclusão e de aprendizagem das 

crianças com necessidades especiais. 

Para a elaboração do presente trabalho, foi aplicada pesquisa do tipo bibliográfica 

que, segundo Gil (2008) é desenvolvida com base em materiais já elaborados, sejam 
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livros ou artigos científicos; esta foi complementada pela pesquisa documental, que tem 

conceituação aproximada da bibliográfica, se refere a materiais que ainda não receberam 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reformulados, podem ser documentos de 

arquivos, projetos escolares, dentre outros (GIL, 2008).  

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Antigamente, tinha-se uma visão muito superficial em relação ao deficiente, seja 

qual fosse sua limitação, era entendido que estes não teriam competências necessárias 

para se desenvolverem socialmente. Suas diferenças os deixavam na escória social, eles 

eram xingados, considerados loucos e dignos de piedade, não eram aceitos como seres 

capacitados a conviver com as demais pessoas, ideias que eram de uma ignorância 

desmedida, os deficientes findam por serem isolados, e socialmente sacrificados. Mesmo 

Aristóteles, famoso filósofo e pensador grego, acreditava que, se a pessoa não fala é 

porque não pensa, e se não pensa, não podia ser considerada humana.  

Segundo Pessoti (1984), apesar de não haver muitas literaturas que sirvam como 

referências históricas sobre as deficiências físicas, sabe-se que em Esparta, quando a 

criança nascia com algum tipo de deficiência física ou mental, eram consideradas 

subumanas, o que provocava sua morte ou abandono; essas ações indicam que não havia 

nenhum processo de interação com as crianças que apresentavam algum tipo de 

deficiência. Garcia diz que:   

Nesse sentido, são conhecidas as medidas de Esparta, povo de grandes 

exércitos, em que um conselho de anciãos examinava, imediatamente, 

após o nascimento de uma criança, suas características físicas. Se o 

conselho inferia que ele não possuía as qualidades referidas para chegar 

a ser um grande guerreiro, o bebê era jogado de uma grande montanha 

para ser eliminado. Medidas semelhantes ocorriam em outras 

sociedades, em que os pais podiam decidir abandonar seus filhos às 

feras por considerá-las com alguma formação inadequadas (GRACIA, 

2004, p. 18). 

Dando continuidade às mudanças ocorridas em pró dos deficientes, em 1784, 

Valentin Haüy (1746-1822), fundou em Paris um instituto para crianças com deficiência 

visual. O instituto tinha entre seus alunos, o criador do sistema de leitura e escrita, 

conhecido por  
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No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na 

época do Império, com a criação de duas instituições: o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin 

Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje 

denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos 

no Rio de Janeiro. No início do século XX é fundado o Instituto 

Pestalozzi (1926), 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, por Helena Antipoff 

(BRASIL/MEC, 2010, p. 11). 

No século atual, apesar das significativas evoluções quanto ao atendimento e 

aceitação do deficiente, ainda existe um pouco de rejeição. Atualmente algumas leis 

defendem o processo de inclusão do deficiente, mas conforme Aranha (2004), no século 

passado esse direito não era assegurado.   

Nos anos 60 e 70, grande parte dos países, tendo como horizonte a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, passou a buscar um novo 

modelo, no trato da deficiência. A proposição do princípio da 

normalização contribui com a ideia de que as pessoas diferentes podiam 

ser normalizadas, ou seja, capacitadas para a vida no espaço comum da 

sociedade (ARANHA, 2004, p. 12).  

Apesar das muitas limitações referentes à educação especial e inclusiva, foi por 

meio da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO 

que mudanças significativas ocorrem quanto ao seu conceito, ancorados em um projeto 

que tem reconhecimento a nível mundial, como a UNESCO, promove-se uma nova visão, 

que dá ênfase a novos enfoques educativos em diferentes partes do mundo.  

Falar de necessidades educacionais especiais implica enfatizar aquilo 

que a escola pode fazer para compensar as dificuldades do/a aluno/a, já 

que neste enfoque, entende-se que as dificuldades para aprender têm 

caráter interativo e dependem não apenas de limitações dos/as aluno/as, 

mas também da condição educacional que lhe é oferecida (CARDOSO. 

2006, apud COSTA, 2016, p. 10). 

 A colocação de Cardoso (2006) explicita o quanto é interessante que crianças 

deficientes convivam com as “normais”, pois elas aprendem valores morais como 

respeito, solidariedade, compreensão, entre outros. Parafraseando o que diz a Declaração 

de Salamanca – A escola inclusiva é o lugar onde todas as crianças devem aprender juntas. 

– a reciprocidade no saber é o que torna a socialização enriquecedora para todos.  
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CONCEITOS DE INCLUSÃO E OS NOVOS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

Ao nos referirmos aos desafios ligados à Educação Inclusiva, podemos observar 

que este não é apenas deixado sob a responsabilidade da escola. Os desafios começam no 

âmbito familiar, quando a família precisa aprender continuamente a lidar com 

determinado tipo de deficiência; é um desafio para escola quando se observa pelo prisma 

de que a instituição recebe diferentes especificidades de deficiências, além de alunos 

denominados “normais”, mas que também requerem um olhar diferenciado. No entanto, 

o maior desafio é do próprio  

O processo de inclusão escolar não é satisfatório apenas para os deficientes, mas 

também para os ditos “normais”, visto que, diante da convivência com desenvolverá 

censo de respeito, cidadania, solidariedade, atributos estes fundamentais para a 

construção de um cidadão. De acordo com Mantoan (2005):  

Inclusão é a nossa capacidade de entender e receber o outro e, assim, 

ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de 

nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. E para 

o estudante com deficiência, física, para os que têm comportamento 

mental, para os superdotados, e para toda criança que é discriminada 

por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é se 

aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que 

não conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com outro 

(MANTOAN, 2005, p. 96).  

Prieto (2006) diz que:  

a educação inclusiva tem sido caracterizada como um "novo 

paradigma", que se constitui pelo apreço à diversidade como condição 

a ser valorizada, pois é benéfica à escolarização de todas as pessoas, 

pelo respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem e pela proposição 

de outras práticas pedagógicas, o que exige ruptura com o instituído na 

sociedade e, consequentemente, nos sistemas de ensino (PIETRO, 

2006, p. 40). 

Sampaio (2009, p. 63) com base na teoria de Vigotsky, escrevem: 

Se construir conhecimentos implica uma ação compartilhada, já que é 

através dos outros que as relações entre sujeito e objeto de 

conhecimento são estabelecidas, a diversidade de níveis de 

conhecimento de cada criança pode propiciar uma rica oportunidade de 

troca de experiências, questionamentos e cooperação. A aceitação da 

criança deficiente pelos colegas vai depender muito do professor 

colocar em prática uma pedagogia inclusiva que não pretenda a 
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correção do aluno com deficiência, mas a manifestação do seu 

potencial. A escola, nesta perspectiva, deve buscar consolidar o respeito 

às diferenças, vistas não como um obstáculo para o cumprimento da 

ação educativa, mas como fator de enriquecimento e melhoria da 

qualidade de ensino e aprendizagem para todos, tanto para alunos com 

deficiência quanto para aqueles sem deficiência (SAMPAIO, 2009, p. 

63). 

Em consonância a citação acima descrita o professor deve criar meios que levem 

os alunos aprender por meio da convivência entre os educandos e deixar manifestar o 

potencial de cada um, consolidando os saberes adquiridos mesmo. A deficiência destes 

alunos não pode ser uma barreira que impeça a manifestação da capacidade que cada um 

deles tem neste processo de ensino-aprendizagem.  

[...] a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos 

os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas 

comuns do ensino regular (BRASIL, 2008, p. 7). 

Analisando a resolução acima podemos afirmar que o ensino educacional 

especializado ultrapassa as relações dentro da escola, transformando o ambiente escolar 

em um lugar de proporcionar a esses educandos a oportunidade de um ensino qualificado 

e direcionado a suas deficiências e especificidades.  Segundo Bueno:  

A escola inclusiva é um desafio, pois os sistemas pouco ou nada fazem, 

a inclusão exige modificações profundas, que demandam ousadia, 

prudência, política efetiva, oferecendo as crianças com deficiência 

educação de qualidade para que seja uma escola única e democrática 

(BUENO, 2001, p. 27). 

Um dos maiores desafios enfrentados pelas escolas é a formação de professores 

do atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais. Priéto (2006), a 

expansão do acesso de alunos com necessidades educacionais especiais às classes 

comuns, constatável principalmente desde a última década do século XX, demanda 

investimentos de diversas naturezas para também assegurar a permanência desses 

educandos. O professor Xavier (2002) considera o seguinte:  

a construção da competência do professor para responder com 

qualidade às necessidades educacionais especiais de seus alunos em 

uma escola inclusiva, pela mediação da ética, responde a necessidade 

social e histórica de superação das práticas pedagógicas que 

discriminam, segregam excluem, e ao mesmo tempo, configura, na ação 
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educativa, o vetor de transformação social para a equidade, a 

solidariedade, a cidadania (XAVIER, 2002, p. 19). 

Como já foi mencionado anteriormente, inclusão não é somente direcionar os 

discentes dentro da sala de aula, porém é compreender suas limitações fazendo o uso de 

estratégias para que possam ser superadas. Valorizar a especificidade desses alunos, por 

meio de mecanismos que contribuam para o desenvolvimento educacional é uma forma 

de contribuir para o potencial de cada um deles.  

 

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Como já citado, a presença e acompanhamento da família é imprescindível na vida 

de qualquer criança, e quando se trata de uma criança deficiente é ainda mais importante 

para que possam ter um desenvolvimento integral. O principal papel da família é dispor 

de um lugar no qual as crianças possam se desenvolver e aprender a conviver, nesse 

sentido, a escola pode oferecer, além dos aprendizados comuns a todos os alunos, um 

bom desenvolvimento social.  

Os esforços para acompanhar o desenvolvimento escolar é ainda maior quando se 

trata de uma criança com deficiência, pois exige dos membros familiares uma 

reorganização de papéis. Buscaglia diz que:  

É nesse momento que receberão ajuda para formar atitudes básicas em 

relação à sua ótica futura – otimismo/ pessimismo, amor/ ódio, 

crescimento/ apatia, segurança/ frustração, alegria/ desespero – e ao 

aprendizado em geral (BUSCAGLIA, 1993, p. 36). 

Ela considera esse período inicial da vida como um dos mais significativos para o 

desenvolvimento das crianças com deficiência, isso porque a vida em família pode 

proporcionar as condições necessárias para o desenvolvimento inicial da criança, ao 

sentir-se bem acolhida, compreendida e instruída nesse ambiente, os demais meios sociais 

nos quais será inserido poderão ser melhores vivenciados. Cambruzzi afirma que:  

[...] é importante notar que as famílias são imprescindíveis no processo 

educacional dos filhos, pois, as crianças demonstravam que estavam 

desenvolvendo autonomia, conscientização do outro e a convivência 

em grupo. Lembra que vale salientar que é fator fundamental a parceria 

escola/família, pois são agentes de transformação em termos 
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individuais e, coletivamente, favorecem a mudança de visão, ainda 

distorcida, que a sociedade tem a respeito do deficiente (CAMBRUZZI, 

1998, p. 90). 

É notório que a família se preocupa com o desenvolvimento da filha e que nos 

primeiros anos de vida sua angústia era maior, porém hoje tem encontrado amparo na 

escola para que não exista nenhum tipo de descriminação e exclusão por parte das outras 

crianças na escola.  

Em relação ao comportamento da sua filha, foi questionado sobre quais são as 

emoções sentidas por ela em relação à deficiência, em resposta a mãe disse:  

Devido ao problema dela, ela não é muito de falar o que sente, por causa 

da timidez. Tento falar com ela pra se abrir e dizer o que sente, mas 

dificilmente ela se abre. Procuro sempre a escola pra saber como ela se 

comporta, mas a professora diz que ela tem o mesmo comportamento 

que em casa; é retraída e inclusive não tem muitas amizades.   

Casares e Caballo (2000, p. 15), afirmam que a timidez é um comportamento 

social retraído e passivo, que está possivelmente associado à inatividade, apatia, 

indecisão, insegurança, submissão, indiferença, lentidão, ansiedade, medo, pensamentos 

negativos, baixa autoestima, julgamento negativo de si mesmo, dentre outros 

comportamentos. 

Sendo assim crianças com timidez devem ter um acompanhamento próximo para 

o melhor desenvolvimento e empenho escolar. 

No que se refere como a deficiência da filha afetou a sua vida familiar a mãe 

respondeu: 

Me afetou em todos os aspectos, me preocupo muito com a felicidade 

dela, de como ela se relaciona com o problema dela pois percebo que 

tem afetado muito o comportamento dela. Desde que descobrimos o 

problema nunca mais deixei de procurar ajuda e tentar ajudar ela da 

melhor maneira possível. 

Ao analisar a fala da mãe percebemos que a família se preocupa e acompanha o 

desenvolvimento da filha e busca mecanismos de auxílio que possibilitem a ampliação 

do conhecimento da mesma.  Para Santos (1999, p. 78): 

A participação da família é de suma importância no movimento da 

inclusão. Seja de forma individualizada ou por meio de suas 

organizações, é imprescindível a sua participação para que a 
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continuidade da luta por sociedades mais justas para seus filhos seja 

garantida. É importante sua participação, pois assim a família irá 

exercer sua cidadania e funcionará como um veículo por meio do qual 

seus filhos possam aprender a ser (SANTOS, 1999, p. 78). 

Sendo assim o trabalho em conjunto da família e da escola devem ser primordiais 

para que a inclusão seja efetivada dentro das nossas escolas levando essas crianças e 

adolescentes a um nível de aceitação digna, que estes sejam vistos como parte de um todo 

e não parte isolada.  

Bordenave (1983) reforça que: 

a qualidade da participação se eleva quando as pessoas aprendem a 

conhecer sua realidade; a refletir; a superar contradições reais ou 

aparentes; a identificar premissas subjacentes; a antecipar 

consequência; a entender novos significados das palavras; a distinguir 

efeitos de causas, observações de inferência e fatos de julgamentos 

(BORDENAVE, 1983, p. 72-73). 

Juntas, família e escola são capazes de superar os desafios que a exclusão traz para 

dentro da convivência familiar e escolar, descobrindo uma na outra mecanismos, formas 

e caminhos que elevem o desenvolvimento social e cognitivos das crianças e adolescentes 

no contexto escolar. 

 

 O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

A princípio, quase sempre há uma resistência por parte dos profissionais da 

educação em promover o processo de uma escola inclusiva, pois requer especializações, 

que nem sempre estão ao alcance do profissional.  

Sobre o papel do professor no processo de ensino e inclusão, Gómez diz que:  

O professor é a chave do processo pedagógico e modelo a ser espelhado 

em diversas situações pelos alunos. Nesta dimensão, o processo de 

inclusão necessita de professores especializados para todos os alunos. 

Portanto, eles terão de voltar a estudar, a pesquisar, a refletir sobre suas 

práticas e a buscar metodologias inovadoras de ensino para esse fim 

(GÓMEZ, 1992, p. 103-105). 

Mesmo que o professor trabalhe com uma turma sem alunos com diagnósticos de 

necessidades especiais educacionais, ele precisa compreender que os níveis de aquisição 

não são iguais; sobre isso, Carvalho discorrer que se faz:  
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Necessário que todos os professores assumam que as diferenças 

individuais no processo de aprendizagem são inerentes à condição 

humana e explicam porque: alguns alunos são mais dedicados e 

esforçados; outros dão preferência a determinados conteúdos; há 

aqueles que são mais lentos, enquanto outros realizam a transferência 

de aprendizagem com enorme facilidade. Alguns exigem muitos 

estímulos para se manterem atentos e interessados enquanto há os que 

aprendem com, sem ou apesar do professor (CARVALHO, 1998, p. 

22). 

O professor de início recebeu a entrevista sem nenhuma objeção ou impedimento. 

De início foi questionado a sua experiência em sala de aula e sobre sua atuação não 

Educação Especial e a mesma respondeu da seguinte forma:  

Infelizmente minha experiência pouca para lidar com alunos especiais 

é pouco, pois leciono há 28 anos e não e durante minha graduação não 

recebi nenhum tipo de preparo e durante esses anos também não me 

aprimorei quanto a essa necessidade. Já recebi muitos alunos especiais, 

mas sempre me senti despreparada para cuidar delas.  

Em seguida foi questionada a professora o que a mesma entendia sobre a definição 

da inclusão escolar e assim a mesma respondeu: 

Entendo que é uma forma de inserir alunos dentro de um sistema 

educacional especializado, e que infelizmente esse sistema ainda se tem 

um caminho longo a percorrer. Se de fato todas as leis e proposta 

inclusivas saíssem do papel eu com certeza não estaria tão angustiada 

como professora, pois tenho alunos especiais em minha sala de aula. E 

acima de tudo isso, se a família em parceria com a escola tiver um só 

objetivo assim teremos a verdadeira inclusão que tanto esperamos. 

Mediante a fala da educadora verificamos que ela possuiu um breve entendimento 

sobre as leis e propostas inclusivas e ressalta que a união entre a família e a escola é 

primordial para o sucesso educacional dos alunos, buscando juntos a promoção inclusiva.   

Segundo Tiba (2007, p. 187): 

a educação escolar é diferente da educação familiar. Não há como uma 

substituir a outra, pois ambas são complementares. Não se pode delegar 

à escola parte da educação familiar, pois está é única e exclusiva, 

voltada à formação do caráter e aos padrões de comportamentos 

familiares. 

A afirmativa acima reforça que o trabalho em conjunto da família é a união 

perfeita da para promover a crianças e adolescentes um desenvolvimento emocional e 

educacional necessário. 
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As duas questões seguinte foram sobre a participação da educadora em atividades 

continuadas que estas tivessem menção a inclusão e em resposta a mesma disse: 

Sim! De alguns minicursos e conferências, mas confesso o meu 

despreparo ainda de tratar desse assunto, porque é tudo visto 

superficialmente e a realidade tão distante de nós, que foge da realidade 

da sala de aula e com certeza, sem elas não é possível renovar nosso 

saber e nem mesmo esta a parte de toda a mudança que sempre ocorre 

no sistema educacional,  bem como as novas práticas pedagógicas 

existentes.  

Marin (2005, p. 6) ressalta que a formação continuada consiste em propostas que 

visem à qualificação, à capacitação docente para uma melhoria de sua prática, por meio 

do domínio de conhecimentos e métodos do campo de trabalho em que atua. 

Por fim foi questionada a professora sobre o apoio recebido da direção, 

coordenação, e outros, para atender dando suporte aos alunos portadores de necessidades 

especiais, e ela respondeu: 

De maneira geral hoje aqui na escola onde leciono, percebo que ambos 

se angustiam com a situação dos alunos especiais aqui na instituição. 

Dos quatro alunos com necessidades especiais que temos aqui na escola 

apenas uma tem atendimento especial, pois a mesma tem dificuldade 

em locomoção, sendo assim há uma preocupação maior em auxiliar 

esse tipo de aluno. Porém há muito que se deva fazer é muito 

preocupante e frustrante.  

A professora reforçou também que sem a família nada é possível fazer e que se as 

mesmas em parceria com a escola juntam alcançaram o objetivo esperado, que é a 

promoção de um atendimento direcionado especializado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto e construção de uma escola com boa qualidade para todos, tendo por 

preceito a inclusão é desejada por todos os atores que fazem parte das instituições de 

ensino – gestores, professores, alunos, pais e sociedade como um todo, entretanto, apesar 

de existir a consciência sobre a importância de ações que promovam a inclusão de 

crianças com necessidades educacionais especiais, existe também os entraves, muitos 

deles financeiros e enfim, é preciso desnudar-se de preconceitos, pois a inclusão requer 

um novo olhar de todos, não é fácil para ninguém, mais do que um olhar profissional, é 
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preciso um olhar humano; ter práticas reflexivas, posicionar-se frente às dificuldades de 

forma consciente, buscando promover uma educação inclusiva, desenvolvendo mais do 

que saberes pontuais e conteúdos programáticos, mas oferecer a oportunidade da criança 

com necessidades educacionais especial de vislumbrar novos horizontes e possibilidades 

de crescimento.  
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