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RESUMO: 

Esse artigo é uma discussão a cerca das dificuldades enfrentadas diariamente pelos 

professores do Ensino Fundamental quanto à necessidade de direcionar uma prática 

pedagógica a alunos com necessidades especiais, sendo que esses professores sentem-se 

frustrados por não possuir a menor qualificação para realizar essa atividade de forma 

satisfatória, obrigando-se a promover uma atividade baseada em recursos próprios e 

desenvolver habilidades até então desconhecidas tentando proporcionar uma melhor 

qualidade de ensino e aprendizagem aos seus alunos. Analisou aspectos do discurso em 

favor da inclusão de alunos deficientes em escolas, porém os mesmos só apontam a 

obrigatoriedade das escolas em receber essas crianças esquecendo-se que as mesmas 

devem ser atendidas dentro de um meio especifico visto que possuem especificidades e 

que seus professores devem também está inseridos neste processo sendo qualificados 

para realizar determinada atividades.         
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[...] não há forma de exclusão mais radical do que aquela que implica o 

sentimento de que uma pessoa não é importante para ninguém, é negada 

(como indivíduo ou como grupo), seja pela condição de ser mulher, criança, 

imigrante, idoso, negro, aposentado, ignorado na escola, cigano, 

delinquente, deficiente, mendigo ou por não falar, pensar, rezar ou querer 

como nós. (GIMENO, 2002, p.119) 

 

1-Considerações iniciais: 

O direito de toda criança à educação, consignado pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (UNITED NATIONS, 1948), foi reiterado pela Declaração 



Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990). Mais recentemente, com a 

Declaração Mundial de Salamanca (UNESCO, 1994), este direito também foi 

assegurado para um segmento escolar que, até então, era pouco considerado: trata-se 

dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais (PNEE). No Brasil, um 

passo importante para assegurar o direito à educação sem exclusão para os PNEE se deu 

com a promulgação da lei n.º 9394/96 - Nova Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDB) 

(BRASIL, 1996). Em seu Artigo 4.º, a LDB determina que deva haver "atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino", e, no seu Artigo 58.º, estabelece, também, 

que educação especial é "a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais". Foi a favor da diversidade e pensando no direito de todos de aprender que a 

Lei nº 7.853(que obriga todas as escolas a aceitar matrículas de alunos com deficiência 

e transformar em crime a recusa a esse direito) foi aprovada  em 1989 e regulamentada 

em 1999.A partir da promulgação dessas leis viu-se crescer significativamente o número 

de alunos, sendo crianças e jovens com deficiência nas salas de aula regulares onde em 

2001,eram 81mil   passou a ser em 2009 386mil crianças e jovens matriculadas nas 

redes de ensino onde os mesmos eram incluídas como deficientes de transtornos globais 

do desenvolvimento como de altas habilidades. 

Os fundamentos teóricos metodológicos da inclusão escolar prevê uma 

educação pautada numa boa qualidade de ensino para todos levando principalmente em 

consideração as dificuldades dos educandos, assim como suas diversidades. Visa-se 

com todas essas propostas e com implantação dessas leis atenderem a todos os discentes 

de forma igualitária proporcionando uma educação sem limites e sem dificuldades, 

porém tudo isso esbarra na falta de formação dos professores das classes regulares para 

atender as necessidades educacionais especiais. 

Com base em todas essas leis e determinações vimos o aumentar 

significativamente o fluxo de crianças e famílias que buscam inserir de forma inclusiva 

essas crianças com deficiências no âmbito escolar, é consenso que a pessoa com 

necessidades educacionais especiais se beneficia das interações sociais e da cultura na 

qual está inserida, sendo que essas interações, se desenvolvidas de maneira adequada, 

serão propulsoras de mediações e conflitos necessários ao desenvolvimento pleno do 

indivíduo e à construção dos processos mentais superiores ocorrendo assim o seu 



desenvolvimento, físico psíquico e motor, porém o que se tenta discutir através deste 

artigo é como os professores até então incluídos de forma direta neste processo, pois 

atuam não só como educadores mais também como “cuidadores” já que para uma 

criança que é portadora de uma determinada deficiência deve-se voltar uma atenção 

maior devido as suas especificidades, deve-se questionar como está sendo resolvidos os 

problemas relacionados às dificuldades enfrentadas ou os dilemas enfrentados pelo 

professor ao ter que lidar com uma criança especial onde esses não possuem 

qualificação para trabalhar com determinada especificidade. 

A LDB, como já citado, anteriormente prevê que a educação para alunos com 

deficiência deve garantir e assegurar aos mesmos currículos, métodos, técnicas recursos 

educativos específicos para atender as suas necessidades, sendo uma lei que foi 

promulgada no ano de 1996 deveria já ter garantido a todas as crianças ou alunos com 

deficiência, escola e professores capacitados e qualificados para tal atendimento, o que 

não deveria está sendo mais discutido seria a inclusão no âmbito educacional público ou 

privado, as escolas já deveriam ter se adequado e adequar também o seu sistema as 

necessidade educacionais de sua clientela. 

 

2- Inclusão Escolar: Uma discursão conceitual acerca das dificuldades enfrentadas 

pelo professor. 

No contexto educacional atual, tem-se observado uma busca constante das 

alternativas didáticas metodológicas ou propostas pedagógicas que viabilizem a prática 

docente para um trabalho mais dinâmico e condizente com as necessidades da sociedade 

globalizada em que vivemos. O problema é que nem sempre se buscam as alternativas 

certas para os problemas certos; haja vista as inúmeras discussões e propostas criadas 

quanto à inclusão que a muito vem sendo discutida e pouco foi se resolvido ou ainda 

poucos avanços foram obtidos quanto a esse processo, isso acontece em todos os 

seguimentos sociais, muitas vezes busca-se alternativas certas para problemas 

inexistentes ou equivocadamente pensados ou então se conhece o problema, mas não se 

sabe que alternativa aplicar a ele. No meio educacional não é diferente, o problema é, 

que as consequências podem acontecer da pior forma possível, pois ocorrem de forma 

silenciosa e por vezes deixando rastros imperceptíveis a visão de leigos no assunto. 



A ação pedagógica estabelece uma visão integrada do desenvolvimento da 

criança com base em concepções que respeitem a diversidade, o momento, as realidades 

peculiares da infância, e a atuação da família e do professor são de fundamental 

importância. Essa visão deve ocorrer dentro de permanente processo de observação e 

vigilância para que o desenvolvimento e a aprendizagem da criança não se transformem 

em ações ou em rotinas mecanizadas, guiadas por regras, sendo a consciência a 

ferramenta certa para cuidar de crianças com necessidades especiais, pois cuidar e 

educar implica em reconhecer que o desenvolvimento e a construção dos saberes do ser 

educando não ocorrem em momentos compartimentados, sendo a criança um ser 

completo, tendo sua interação social e a sua construção como ser humano.  

É, portanto necessário que a partir de mediações do professor no ato de 

inclusão o desenvolvimento, a aprendizagem e a interação aconteçam baseado em atos 

compreensivos significativos para a criança portadora de uma necessidade especial, que 

todo esse processo não ocorra de forma mecânica ou forçada mais que lhe sejam 

proporcionados ambientes que estimulem a curiosidade com consciência, 

responsabilidade, respeitando o espaço e o tempo em que a criança vive.OSTETTO 

(2000) enfatiza isto em sua fala quando o mesmo relata que: 

 

O agir pedagógico deve atender as reais necessidades das crianças, 

deve ser criativo, flexível, atendendo á individualidade e ao 

coletivo. Será o eixo organizador da aquisição e da construção do 

conhecimento, a fim de que a criança passe de um patamar a outro 

na construção de sua aprendizagem. 

 

Pensar sobre isto implica reinventar o espaço das salas para que neles se deem 

as interações do sujeito com o mundo físico e social, oportunizando lhe vivências e 

situações de troca de ponto de vista de tomada de decisões sendo promovido assim sua 

autonomia e cooperação tão importantes para seu desenvolvimento e formação, porém 

as dificuldades encontradas pelos professores esbarram justamente no desenvolvimento 

de todas essas habilidades, já que a prática docente ao se tratar do trabalho com crianças 

deficientes mudam diante da falta de capacitação no cuidado e na forma de desenvolver 

tais habilidades. Ainda que não existam informações ou dados abrangentes e concretos 

sobre os profissionais que atuam diretamente com crianças portadoras de necessidades 



especiais do pais, estudos tem mostrado que grande parte dos docentes que atuam nesta 

modalidade não possui formação adequada, trabalham sob condições precárias, não 

possuem material didático específico ou apoio pedagógico para tal e ainda recebem 

remuneração baixa, sendo todos esses requisitos predominantes para frustração e 

motivos de reclamações  dos mesmos. Os relatos dos momentos de dificuldades 

vivenciados por esses profissionais são muito comuns para aqueles que se relacionam 

diretamente com ambientes escolares e como esses não tiveram em sua formação inicial 

disciplinas ou conteúdos de educação especial torna-se mais frustrante e difícil o 

desenvolvimento do seu trabalho tendo então o professor que improvisar “ir à luta” criar 

meios e métodos muitas vezes próprios devido a sua pratica diária para que assim possa 

desenvolver seu trabalho na educação e cuidado dessas crianças. Na perspectiva desta 

análise, Carvalho (2000, p. 60) esclarece que: 

 
Examinar a prática pedagógica objetivando identificar as barreiras 

para a aprendizagem é um desafio a todos nós educadores que, até 

então, as temos examinado sob a ótica das características do 

aprendiz. Suas condições orgânicas e psicossociais têm sido 

consideradas como os únicos obstáculos responsáveis pelo seu 

insucesso na escola. 

 

 

A constatação dessa realidade nacional desigual vem sendo acompanhada e 

debatida e algumas medidas já foram tomadas como a criação de cursos de capacitação 

com o propósito de formar um novo profissional para responder as demandas 

educacionais de crianças portadoras de necessidades especiais, no entanto esses cursos 

são na maioria das vezes insatisfatórios pois atendem uma pequena parcela dos docentes  

tendo que atender a comunidade escolar como um todo e o que se espera dessas novas 

medidas é que assim como a criança o profissional docente seja respeitado e que lhes 

sejam dadas condições reais de trabalhar com crianças portadoras de necessidades 

educacionais especiais sem que a criança envolvida neste processo tenha que ser 

diariamente alvo da discriminação, da rejeição e sim seja motivo de estímulo e empenho 

no trabalho de auxilio a inserção desta criança como ser social ativo sem que hajam 

barreiras para tal conquista. 

 

 



3- Considerações finais: 

Toda educação busca conduzir o individuo ao progresso, ao pleno 

desenvolvimento de suas capacidades inatas e adquiridas de forma constante e através 

de diálogo e interação. Por isso a educação é um dos contextos de desenvolvimento da 

criança, além de prestar cuidados físicos, ela cria condições para seu desenvolvimento 

cognitivo, simbólico, social e emocional. O importante é que na educação das crianças 

portadoras de necessidades educacionais especiais seja dado o cuidado, 

acompanhamento necessário para que eles construam uma visão de mundo e de si 

mesmas, constituindo-se como sujeitos históricos e participativos, mas para que tudo 

isso ocorra como deve ser, é necessário um trabalho conjunto entre família e escola, 

posto que a escola é responsável em partes pelo processo de desenvolvimento da criança 

podendo ou não ocorrer o desejado. A escola trabalha busca alcançar os objetivos 

almejados, mas nem sempre são alcançados, pois falta o empenho de uma parte ou de 

outra do processo e é neste momento que o elo é quebrado. Na perspectiva de promover 

o melhor desempenho, a melhor aprendizagem a escola investe em soluções que as 

vezes se tornam desastrosas, a família não participa, a criança não aprende, o professor 

empurra o problema para o ano seguinte e assim caminha a educação, sem soluções com 

inúmeros objetivos traçados, porém pouquíssimos alcançados. 

As escolas devem, portanto considerar a diversidade dos educandos inseridos 

no processo educacional, e assim desenvolver junto com os docentes e a família 

medidas de flexibilização e dinamização no trabalho e no processo de desenvolvimento 

educacional, criando métodos efetivos as necessidades educacionais especiais. A 

inclusão quando assim for vista como uma ação dinâmica, flexível e conjunta, 

possibilitará ao aluno portador de necessidades especiais a aquisição total de sua 

inclusão, haja vista que o mesmo não merece ser tido como empecilho, intruso ou 

detentor de uma maior dedicação ou esforço por parte do  docente e da escola em “ter “ 

que atende-lo. 

A escola dentro de um processo natural de inclusão viabilizará a todos os 

alunos de forma indiscriminada o acesso à aprendizagem, ao conhecimento a ao 

convívio e interação ao meio educacional de forma inclusiva e satisfatória. 
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