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A Inclusão Social, representa um paradigma que se expressa pela garantia de 

acesso de todos e a todas as oportunidades, independentemente das peculiaridades de cada 
pessoa ou grupo social. 

Neste sentido, Carvalho (2017, p. 95), explica que: 
 

A lógica da inclusão estaria para a lógica das relações em que não 
ocorram discriminações, classificações e nem desníveis sociais. A 
inclusão, portanto, é construída no dia-a-dia, na interação social. Não 
se trata de mera política pública ou de previsão para uma sociedade 
futura ideal. 

 
No contexto de uma educação inclusiva a formação de professores, tem entre 

suas competências refletir sobre princípios éticos, políticos, filosóficos, religiosos e de várias 
outras ordens, que permitam a esses Professores compreender o papel da escola frente ao 
desafio de atender essas novas demandas. 

 
Nesse contexto, segundo Figueiredo (2008), o cotidiano da escola imprimem 

desafios na gestão político-pedagógica e exige que o professor desenvolva novas habilidades 
e competências para que seja capaz de organizar as situações de aprendizagem 
considerando a pluralidade da sala de aula. 

 
De modo particular, em se tratando da presença de pessoas com deficiência 

no espaço escolar, essa realidade, representa a oportunidade do professor planejar todo seu 
trabalho para todos os alunos e não só para aquele que apresenta deficiência. 

 
Isso porque a inclusão escolar de alunos com deficiência precisa contemplar o 

desenvolvimento e a aprendizagem desses alunos e não simplesmente garantir a presença 
na escola comum. 

 
No entanto, quando se trata da presença de alunos com deficiência nas 

escolas, é comum um temor e a insegurança, pois rapidamente, parece que os 
conhecimentos que sustentavam a prática do professor, desaparecem e se instala o medo 
deste diferente. Esse sentimento é desconstruído, quando a escola desenvolve uma 
educação para além da homogeneização, de forma consciente e reconhecendo a diferença 
como característica humana. 
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Nesse sentido a aula, precisa ser organizada considerando o aluno como um 
ser interativo, respeitando o modo como os alunos aprendem e à diversidade na sala de 
aula, pois, é certo que a pessoa com deficiência pode apresentar diferenças na forma de 
aprender, conviver e apresentar-se para o outro e para o mundo, em função das 
particularidades da sua condição. 

 
Assim, a escola precisa caminhar em direção à uma educação mais dinâmica, 

interativa e dialógica, abandonando os modelos educacionais pautados em práticas 
individualizadas, do professor para o aluno, que verticalizam o saber. 

 
Desse modo, a escola regular precisa desenvolver condições para acolher 

todos os seus alunos, independentemente de suas características sociais, emocionais, físicas, 
intelectuais, linguísticas, ou de outras ordens. 

 
Sobre isso Booth e Ainscow (2000), explica que a inclusão exprime-se em três 

dimensões inter-relacionadas. São elas: política inclusiva, cultura inclusiva e práticas 
inclusivas. A primeira refere-se à inclusão como fundamental para a transformação da escola 
e perpassa todas as ações que visem à melhoria da aprendizagem e à participação de todos 
os alunos. 

 
A dimensão da cultura inclusiva representa a possibilidade de se criar na 

escola um ambiente acolhedor e colaborativo, baseado no respeito e na valorização do 
outro. Já a dimensão das práticas educativas, resulta da conjugação das dimensões política e 
cultural. Isso permite que as atividades realizadas na sala de aula, promovam a participação 
e o engajamento de todos os alunos. 

 
Apesar de a proposta de inclusão defender uma educação para todos, na qual 

o atendimento educacional especializado se apresenta como um serviço de suporte ao 
aluno, a sua efetivação coloca desafios importantes, e o principal deles é o fator humano, ou 
seja, estão no campo profissional e institucional. Na prática referem-se a concepções, 
práticas, compromissos, ensino e aprendizagem. 

 
Pois a escola precisa perceber esses sujeitos na sua singularidade, Arroyo 

(2005) também corrobora com esta ideia: 
A Educação Inclusiva tem de partir, para sua configuração como um 
campo específico, da especificidade desses tempos de vida juventude 
e vida adulta e da especificidade dos sujeitos concretos que 
vivenciam esses tempos. Tem de partir das formas concretas de viver 
seus direitos e da maneira peculiar de viver seu direito à educação, 
ao conhecimento, à cultura, à memória, à identidade, formação e ao 
desenvolvimento pleno (ARROYO, 2005, p. 22). 

Reside aí então a importância da capacitação, como formação continuada dos 
professores; adoção de práticas pedagógicas mais colaborativas; mudanças no modo de 
avaliação da aprendizagem do aluno; parceria com as famílias dos alunos essas medidas 
promovem uma nova forma de interação na escola e fortalecem o processo de inclusão. 

 



 

 

Por este fato, chamo atenção para a importância de compreendermos as 
metodologias e os recursos como andaimes facilitadores do acesso à aprendizagem na 
escola, uma vez que eles têm como função: auxiliar na eliminação de barreiras que impeçam 
qualquer aluno de participar, nas melhores condições possíveis, de todas as atividades 
propostas. 

 
Ressaltamos ainda, que os recursos pedagógicos acessíveis, compreendidos 

também como recursos de baixa e de alta tecnologia, não são capazes de, por si sós, 
eliminar as diversas barreiras encontradas pelas pessoas com deficiência no seu processo de 
aprendizagem, mas sim, como facilitadores que, se usados com criatividade e seleção 
adequada, contribuirão de maneira efetiva para o desempenho escolar e acadêmico desse 
público. Isso ajuda na seleção, confecção, adoção e sugestão de recursos pedagógicos 
acessíveis que deem condições aos alunos com deficiência. 

 
Acompanhando Passerino (2010), em seus estudos, compreendemos as:  

 
"tecnologias assistivas" como serviços, recursos procedimentais e 
artefatos tecnológicos. A proposta é, então, pensar as tecnologias 
assistivas não do ponto de vista da individualidade, da necessidade 
do sujeito, mas, sim, do contexto de participação e das práticas 
culturais vivenciadas com a intervenção de tais tecnologias que 
transformam o processo de mediação ao transformar as relações 
entre o sujeito e seu contexto sócio-histórico (PASSERINO, 2010, p. 
196). 
 

No contexto escolar, diversas atividades exigem dos alunos competências 
como leitura, escrita, produção gráfica, manifestação oral, exploração de diversos ambientes 
e materiais. 

 
Todavia, é importante perceber que algumas dificuldades do aluno com 

deficiência, em realizar essas atividades acabam limitando ou impedindo sua interação na 
turma. Tal realidade precisa ser levada em conta no processo de gestão e organização do 
ensino, com o objetivo de ampliar o acesso de todos os alunos a todas as ações pedagógicas 
e sociais realizadas na escola. 

 
Sem perder de vista que o processo de aprendizagem da leitura e da escrita é 

desafiador para qualquer aluno. Ao escrever, estabelecemos novas relações com o mundo, 
internalizamos conceitos, expomos ideias, isso porque a aprendizagem da leitura e da escrita 
é conceitual e não mecânica. 

 
O que nos permite defender que, para se atender às diferenças na sala de 

aula não é preciso diferenciar o ensino para cada aluno, mas sim perceber a forma como 
cada um aprende, e assim buscar desenvolver práticas de ensino mais colaborativas, que 
leve em conta o conhecimento e as experiências dos alunos, e com isso favorecer o 
engajamento de todos. 

 



 

 

Em outras palavras, é por meio de práticas pedagógicas inclusivas, que se 
efetiva a cultura inclusiva no ambiente escolar, além de revelar a capacidade da escola de 
responder, de forma eficaz, à diversidade dos seus alunos. 

 
A proposta da escola inclusiva, também pressupõe a reflexão de temas 

importantes como a diversidade e a diferença, com o propósito de esclarecer que 
diversidade e diferenças são manifestações eminentemente humanas, resultantes das 
diferenças culturais, constituídas de singularidades e semelhanças, que juntas formam o 
tecido das relações sociais. 

 
Percebe-se claramente os avanços na legislação, quando modifica o olhar 

sobre a deficiência, com a abordagem médica sendo substituída pelo Enfoque Ecológico, o 
qual desloca o lócus da deficiência da pessoa, para o contexto   sócio-cultural, o que nos 
permite problematizar o processo de ensino- aprendizagem oferecido às pessoas com 
deficiência. 

 
Observar os princípios da diversidade na escola representa a garantia de que 

todos os alunos possam dividir um espaço de aprendizagem, de interação e cooperação, 
favorável à convivência com semelhantes e diferentes, o que significa reconhecer a 
pluralidade do contexto escolar. 
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