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RESUMO 
 
Este estudo foi realizado como trabalho de conclusão do curso de pedagogia da faculdade de 
ciências educacionais de capim grosso no ano de 2019, objetivou em refletir sobre os desafios da 
educação inclusiva na rede regular de ensino. Baseando se através das leis que assegura os direitos 
de pessoas com deficiência, como o decreto de Salamanca, lei de diretrizes e bases da educação, 
constituição nacional entre outras, discutido a educação inclusiva com base teórica em alguns 
autores renomados, Montoan, sassaky, Vigotsky, Carvallho, Stainback, Rego, que discutem sobre o 
tema de maneira prazerosa. A Educação Inclusiva não poderia acontecer sem as leis que asseguram 
e garante o direito as politicas públicas e a conscientização de todas as partes envolvidas no 
processo educacional iniciando-se pelas famílias, sociedade, escola e governo, garantindo assim o 
direito a educação aos alunos com transtornos globais. Foi realizada através de uma pesquisa 
bibliográfica onde iremos perceber quanto e importante discutir sobre o tema os desafios da 
implementação da educação inclusiva na rede regular de ensino, o mesmo ira impulsionar mudanças 
de comportamento sobre discutir a educação inclusiva na escola, e precisamente na rede regular de 
ensino fomentando assim reflexões sobre contribuir para a construção de praticas pedagógicas 
voltada para o aprendizado e bem estar dos alunos em salas de aulas comuns. 

 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Ensino. Rede Regular. Aprendizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
This study was carried out as a conclusion work of the pedagogy course of the Faculty of Educational 
Sciences of Great Grass in the year 2019, aimed at reflecting on the challenges of inclusive education 
in the regular network of education. Basing itself through the laws that ensure the rights of persons 
with disabilities, such as the Salamanca decree, law of guidelines and bases of education, national 
constitution among others, discussed the inclusive education with theoretical basis in some renowned 
authors, Montoan, Sassaky, Vigotsky , Carvallho, Stainback, Rego, who discuss the subject 
pleasantly. Inclusive Education could not happen without the laws that ensure and guarantee the right 
to public policies and the awareness of all parties involved in the educational process starting with 
families, society, school and government, thus guaranteeing the right to education for students with 
disorders. It was accomplished through a bibliographical research where we will realize how much and 
important to discuss on the subject the challenges of the implementation of inclusive education in the 
regular network of education, the same will impel changes of behavior about discussing inclusive 
education in school, and precisely in the regular network of teaching thus fostering reflections on 
contributing to the construction of pedagogical practices focused on the learning and well-being of 
students in common classrooms. 
 
Key words: Inclusive Education. Teaching. Regular Network. Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

As lutas por igualdade e respeito às diferenças tem sido constantes em vários 

setores da sociedade, porém, entre elas está a educação inclusiva na escola, dessa 

forma, os desafios da implementação da educação inclusiva na rede regular de 

ensino, tem sido discutida constantemente no sistema regular, fomentando reflexões 

que contribuam para a construção de práticas pedagógicas em salas comuns. No 

entanto, é necessário refletir sobre os desafios da educação inclusiva na rede 

regular de ensino, fazendo-se necessário também compreender o que é educação 

inclusiva, e discorrer sobre os desafios encontrados na implementação da educação 

inclusiva na rede regular de ensino, na qual pode se analisar a relação entre a 

proposta e sua prática na rede regular de ensino. 

A escolha do tema surgiu a partir da necessidade de realizar uma pesquisa, 

sobre os desafios da implementação da educação inclusiva na rede regular de 

ensino, na qual percebe-se que o primeiro desafio é a inclusão de alunos especiais 

em salas de aula comuns, no entanto, gostaria de explanar um pouco sobre a 

inclusão desses alunos e os diversos desafios que são encontrados em sala de aula, 

pois trata-se do foco central de discussões de pesquisadores da atualidade. 

O tema a ser abordado traz de forma sucinta aspectos a serem discutidos 

com relação à inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino, em que 

a escola apresenta-se como um lugar de mudanças das falas diversas do universo 

em transformação, faz-se necessário enfatizar a permanência e aprendizagem dos 

alunos especiais na rede regular de ensino, com uma nova perspectiva quanto à 

inclusão social e cultural dos alunos. 

A educação inclusiva tem suas peculiaridades e seus desafios visíveis na 

rede regular de ensino, pois cabe à escola estar adaptada para receber o aluno e 

não o aluno a escola, no entanto faz-se necessário que a escola tenha uma rede de 

apoio profissional especializado ao atendimento educacional. No entanto, ainda é 

um grande desafio, de certa forma a escola precisa acabar com o sistema de 

rotulação dos alunos especiais, pois tratam os alunos com deficiências ou 

transtornos como incapazes de aprender de maneira contextualizada, respeitando 

as diferenças dentro de uma classe de aula comum. 

Diante do contexto que será abordado nessa pesquisa, irá impulsionar 

mudanças de comportamento sobre discutir a educação inclusiva de forma 
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prazerosa não somente na escola, mas também em vários outros setores da 

sociedade com ressalva no problema encontrado na pesquisa realizada a partir de 

uma revisão teórica bibliográfica sobre quais são os principais desafios de alunos 

com deficiência nas salas comuns. 

Este pesquisa será voltada para a definição de um conceito sobre educação 

inclusiva, que representa mais um paradigma da educação, em que o papel da 

escola é formar uma sociedade que respeite as diferenças e que seja de certa 

forma, um pouco mais inclusiva e que se volte para um sistema educacional, 

igualitário que venha somar na construção de um aprendizado de maneira 

contextualizada possibilitando a educação de alunos com necessidades educativas 

especiais incorporando os princípios já comprovados de uma pedagogia saudável da 

qual todos os alunos possam se beneficiar com o aprendizado, assumindo assim, 

que as diferenças humanas são normais e que a aprendizagem deve ser adaptada 

às realidades e necessidades dos mesmos. 

A partir de uma revisão teórica bibliográfica, este estudo tem o objetivo de 

enfatizar e garantir a permanência dos alunos especiais no sistema regular de 

ensino segundo os autores que embasam essa pesquisa Sassaky (2002), Vygotstky 

(1995), Montoan (2003), Carvalho (2000), Rego (1995), considerando a escola 

inclusiva aquela que abre espaço para todos, abrangendo, portanto, aqueles que 

apresentam necessidades especiais.  

A inserção de alunos com deficiência nas salas de aulas comuns é um 

processo, pois trata se da construção de uma sociedade inclusiva compromissada 

com esse público, portanto não pode ser entendida como um processo paralelo ao 

contexto de educação comum.  

 Vale ressaltar que a educação inclusiva tem sido conceituada como processo 

de educar conjuntamente e de maneira incondicional, nas classes de ensino regular 

dito como alunos normais, constitucionalmente sabe-se que as crianças ou 

adolescentes que apresentam particularidades em termos de aprendizagem tem 

esse direito garantido. Dentro dessa perspectiva, o conceito de educação especial 

precisa ser ampliado, primeiramente passando da compreensão do termo especial, 

para diferente, ou seja, mudar de uma educação que trabalha para a diversidade e 

igualdade, considerando o aluno com deficiência como sujeito no processo de 

construção do conhecimento. 
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1. CONTEXTO HISTORICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Ao longo da história percebe se que existem os quatros principais 

documentos internacionais que norteiam e asseguram a educação inclusiva, são 

eles: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração da Jomtien, a 

Declaração de Salamanca e Convenção da Guatemala. 

A educação inclusiva surgiu a partir da história de pessoas com deficiência 

que convergem com as principais transformações que influenciaram a sociedade 

nos séculos XVIII e XIX, nos quais houve várias mudanças que implicaram 

diretamente na concepção e classificação daqueles considerados “diferentes”. Como 

a sociedade caracterizava-se com o mundo do comércio e da produção, aqueles que 

não se enquadravam para o trabalho e as necessidades de mão de obra eram 

excluídos e condenados à marginalização. 

Criaram-se então categorias de pessoas deficientes mentais, loucos, 

incapazes, e idiotas, com essas categorias pré-estabelecidas a sociedade entrou em 

um período de grande expansão das instituições filantrópicas que funcionavam com 

asilos, escolas e oficinas de produção. Logo em seguida, surgiu o período e modelo 

de atendimento a pessoa com deficiência que foi dividido a partir dos séculos, nos 

séculos XVI e XVII veio a função caritativa, ou seja, primeira explicação cientifica, já 

nos séculos XVII e XIX veio a função médica e atendimento para o tratamento da 

doença, no século XX veio a função pedagógica que surgiu a educação especial. 

Historicamente falando, aqui no Brasil houve um período em que um artista 

do barroco mineiro sendo portador de uma deficiência física, o mesmo se chamava 

Antônio Francisco Lisboa popularmente conhecido por Aleijadinho chamou atenção 

da sociedade em sua época a expressar sua arte, só que, no entanto, era excluído 

da mesma. Neste mesmo período no ano de 1948 surgiu a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos primeiro documento que apontava igualdade de direitos foi 

um marco na história, pois impulsionou o desenvolvimento politico nacional para o 

atendimento de pessoas com deficiência.  

Ao longo da história verifica-se que a educação inclusiva de fato iniciou-se 

com a Declaração de Salamanca, documento formulado na Espanha que discute a 

exclusão dos diferentes dentro do espaço escolar, o documento aponta a 

necessidade de uma escola para todos levando a um movimento mundial de 

reflexão sobre os processos excludentes dentro da escola. 
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Para reforçar, temos os diretos garantidos na Constituição de 1988, na qual 

se prega que é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino. 

No capitulo cinco da LDB Lei das Diretrizes e Base da Educação Nacional sob 

a Lei de numero 9.394/96 no artigo 6º do 4 inciso diz que é dever do Estado garantir 

o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais na rede regular de ensino. O mesmo capitulo vem tratar somente de 

aspectos referentes à educação especial, portanto cabe salientar que a educação 

especial já conquistou seu espaço na sociedade só que, no entanto a inclusão de 

alunos nas salas regulares de ensino depara-se com diversos desafios. 

Portanto, as práticas inclusivas dos alunos especiais nas classes regular de 

ensino são desafiadoras e geram muitas dúvidas para pais e professores e até 

mesmo para a sociedade educacional, pois fica a insegurança se irá dar certa 

apostar em uma prática pedagógica que inclua. No entanto, é importante ressaltar 

que a inclusão não pode ser realizada unicamente a inserção ou segregação desses 

alunos em um ambiente que seja de ensino regular mais que tenha uma prática 

inclusiva que comtemple e permaneça em todo o processo educacional. 

Dessa maneira, faz-se necessário na escola uma rede de apoio com 

profissionais que realize um acompanhamento educacional especializado para que a 

prática pedagógica seja comtemplada de maneira satisfatória. 

Os parâmetros da educação deixam claro que é fundamental o 

reconhecimento dos ritmos e diferenças entre os alunos para que todos tenham 

suas especificidades atendidas, embora esse processo de inclusão não seja uma 

tarefa fácil, mas é importante avançar na construção de uma prática inclusiva que 

comtemple esse público.  

 No entanto, é importante entender que desde as primeiras discussões acerca 

da integração escolar ate a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Brasil 

buscava integrar o público alvo da educação especial nas escolas regulares, 

preferencialmente em salas comuns. 

Assim, ao longo da história, verifica-se que a educação inclusiva está 

marcada inicialmente pela segregação e exclusão, as pessoas com deficiência eram 

muitas vezes ignoradas, encarceradas e até mesmo eliminadas. Voltando um pouco 

na história no Egito Antigo, os que nasciam com deficiência eram eliminados, os 
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gregos e os romanos eram encarcerados, pois mostravam suas necessidades 

através da arte em pinturas e esculturas. 

No momento da história reconheceu que as pessoas possuíam certas 

capacidades e entre elas estava a de aprender, sendo assim é preciso que as 

escolas se preparem para receber qualquer individuo dando-lhe o atendimento 

educacional adequado. 

    

2. DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE 

REGULAR DE ENSINO 

 

A inserção de alunos com deficiência na rede regular de ensino compreende 

uma proposta de “dessegregação”, pois trata da construção de uma sociedade 

inclusiva no qual o papel da escola é formar cidadãos para a sociedade como um 

toda, a mesma se tornará compromissada com esse público, portanto, não pode ser 

entendida como um processo de educação paralela ao contexto da educação 

comum, mas sim como uma educação inclusiva. 

Um dos desafios da educação inclusiva na rede regular de ensino será no 

primeiro momento o acesso e a garantia do aprendizado dos alunos que apresentam 

necessidades e especificidades sensoriais, motoras, cognitivas, físicas, psíquicas 

entre outas, no sistema regular de ensino. 

No entanto, é considerada escola inclusiva aquela que abre espaço para 

todas as crianças abrangendo aquelas que apresentam necessidades especiais 

(UNESCO, 1994). Vale ressaltar que a criação de diversas leis como a que está 

presente no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) no artigo 54 no 

terceiro inciso que afirma que é dever do Estado garantir e assegurar a criança e ao 

adolescente o atendimento especializado aos portadores de necessidades especiais 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

A implementação dessa educação inclusiva tem sido conceituada e discutida 

como processo de educar conjuntamente e de maneira incondicional nas classes 

comuns de alunos “ditos normais”, com alunos com deficiência, constitucionalmente 

sabe-se que as crianças que apresentam particularidades em termos de 

aprendizagem têm esse direito garantido, no entanto torna-se evidente sua 

aplicação, uma vez que ainda hoje “nem todas as escolas” possuem meios para 
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oferecer essa educação apropriada para esses alunos, nesse sentido. França afirma 

que: 

 

No Brasil o conceito de educação inclusiva vem sendo construída ao 
longo da história, sendo que as escolas precisam estar prontas para 
receber esses alunos em salas comuns, respeitando os limites dos 
alunos e implementando projetos de inclusão que possa melhorar o 
processo de ensino e aprendizagem desses alunos. (FRANÇA, 2014, 
p. 38). 
 
 

Diante dessa perspectiva, o conceito de educação inclusiva precisar ser 

ampliado passando da compreensão do termo “ESPECIAL”, que seja mudar de uma 

educação que trabalhe com a deficiência para uma educação que trabalhe a partir 

da diversidade considerando o aluno como sujeito no processo de construção do 

conhecimento. 

 

3. CONTRAPONTOS ENTRE A PROPOSTA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A 

PRÁTICA NA REDE REGULAR DE ENSINO 

 

A relação entre a proposta e a prática pedagógica da educação inclusiva na 

rede regular de ensino e, no entanto, superar a visão de educação especial como 

subsistema a partir da educação geral, se o principio da inclusão é de garantir que 

todos os alunos deverão estar matriculados na rede regular de ensino, só que, no 

entanto a educação em geral apresenta particularidades em termos de 

aprendizagem diz respeito à educação como um todo. E isso beneficia os alunos 

especiais que possam ter os mesmos direitos dos demais alunos, inclusive de 

vivenciar as experiências educativas que são oferecidas na escola regular. No 

entanto, Vygotsky (1925) afirma que as compensações sociais e educativas 

interferem diretamente no desenvolvimento de crianças com deficiência. E é 

importante conhecer a deficiência e também a criança e seu contexto histórico e 

social. 

Segundo Rego (1995, p. 118), a escola deve ser um espaço para 

transformações, as diferenças, os erros, as contradições à colaboração mutuam e a 

criatividade. Dessa maneira, precisa-se de uma escola e de uma proposta que não 

tenha medo de arriscar e que tenha coragem para criar uma prática na qual possa 
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questionar o que esta estabelecendo, em busca de ferramentas necessárias para 

todo o processo de inclusão na rede regular de ensino. 

 

Desde o primeiro dia todos os alunos devem estar envolvidos em 
atividades interessantes, que valham a pena ser aprendidas e que 
envolvam ao máximo com seus colegas de aula. Não fazer nada ou 
realizar atividades isoladas, tediosas ou frustrantes pode levar 
qualquer aluno a não gostar do ambiente. (STAINBACK, 2008, p. 
235). 
 
 

Ou seja, é preciso incluir esse aluno em todas as atividades desenvolvidas 

em sala de aula, procurar uma forma, um recurso que permita a esse aluno 

participar das atividades, sentir que também é capaz e que faz parte da turma na 

qual está inserido e que a proposta da escola comtemple juntamente com a sua 

prática pedagógica desenvolvida. É importante salientar que um dos contrapontos 

entre a prática e a proposta pedagógica é o currículo, pois é preciso ir além do 

mesmo desenvolvendo atividades que incluam todos os alunos, não somente seguir 

o currículo por meio de livros didáticos, folhas ou apostilhas, pois essa dinâmica de 

ensino e aprendizagem pode não beneficiar os alunos especiais, por isso o currículo 

deve ser flexível e desafiador para todos (STAINBACK, 2008, p.232).  

Os referidos autores acima esclarecem que os objetivos gerais da educação 

devem ser os mesmos, mas que os objetivos específicos devem ser individualizados 

de acordo as necessidades e habilidades dos alunos. Cabe ao professor modificar 

as atividades, ou seja, adaptar o currículo as especificidades de seu aluno. Essas 

adaptações podem ser feitas no objeto usado pelo aluno nos objetivos da atividade, 

na própria atividade ou em ambos, o que é denominado de adaptações múltiplas. 

Pode parecer difícil para o professor compreender como realizar isso na 

prática, por isso atualmente indica-se o trabalho colaborativo, no qual o professor da 

sala regular atua em parceria com o professor do atendimento educacional 

especializado, da família e dos demais profissionais que atendem esses alunos fora 

do ambiente escolar. 

Ao considerar o currículo desenvolvido com o aluno especial, você deve estar 

ciente de que “[...] embora nem todos possam aprender a mesma quantidade de 

coisas ou ter o mesmo nível de ou conhecimento, qualquer coisa que seja adquirida 

e valida e digna.”. (STAINBACK, 2008, p. 248). 
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Assim, para desenvolver o currículo escolar previsto, o professor deve levar 

conhecimento ao aluno, o que é desafiador e requer planejamento ensino e 

avaliação. Isto é, com base no currículo previsto, o professor deve, ao preparar sua 

aula, planejar como trabalhar o mesmo conteúdo com o aluno pensando nas 

características dele, nos recursos e tecnologias que ele possa usar e como ensina-

lo. Assim como acontece com os outros alunos ditos “normais”, o professor deve 

avaliar constantemente a aprendizagem do aluno especial, refletindo sobre o que 

deu certo, o que não deu, e o que precisa ser melhorado em sua prática para que 

possa ir além da proposta, e também que outros recursos podem ser úteis, de que 

outras formas as atividades possam ser elaboradas e desenvolvidas, enfim, de que 

maneira o aluno pode participar da aula e aprender com ela, dentro de suas 

possibilidades e necessidades. 

Percebe-se que para adaptar o currículo da educação inclusiva as 

necessidades dos alunos, não é somente responsabilidade do professor da rede 

regular, mas de toda a escola, precisa-se organizar, adquirir recursos e dar 

possibilidades de aprendizagem ao aluno. 

Ao discorrer sobre o tema, Rodrigues (2006) relembra que nas escolas 

especiais o currículo desenvolvido era baseado na área de deficiência, ou seja, 

prevalecia um currículo terapêutico, que acabava privando o aluno de ter 

oportunidade de aprendizagem, no entanto, na educação inclusiva o foco deve estar 

na interação entre os alunos e no desenvolvimento de sua autonomia na escola 

regular. Em relação a isso o Ministério da Educação estabelece nos PCN’s, que: 

  

[...] se realize algumas adequações do currículo regular quando 
necessário, para torna-los apropriados as peculiaridades dos alunos 
com necessidades especiais, não um novo currículo mais sim um 
currículo dinâmico, alterável, passível, de ampliação, para que 
atenda realmente a todos os educandos. (BRASIL, 1998, p. 33). 
 
 

Quanto à avaliação, Carvalho (2005) esclarece que ela deve consistir em um 

processo continuo e permanente, sem rotular e estigmatizar qualquer aluno sendo 

ele especial ou não, as avaliações devem servir como base para compreender o 

desenvolvimento e a aprendizagem do aluno e a efetividade ou não da pratica 

pedagógica desenvolvida, o que inclua as adaptações e os recursos selecionados 

na rede regular de ensino. 
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Tanto o currículo quanto as avaliações realizadas com o aluno devem ser 

condizentes com o projeto politico pedagógico da escola regular e com as 

orientações do MEC, para a educação inclusiva. Assim o professor deve adquirir 

informações sobre o aluno analisar sua interação, as aquisições de conhecimento e 

habilidades, para a partir delas organizar sua pratica pedagógica, sempre revendo a 

própria pratica e encaminhando o aluno a dar continuidade ao seu processo de 

aprendizagem. 

O individuo constrói o conhecimento estando em interação com o objeto de 

conhecimento, mas ação do sujeito deve sempre ser medida por outros indivíduos 

que detém o conhecimento possibilitando assim, a partir daí uma interação social, 

uma interlocução (VIGOTSKY, ANO 2000, p. 82). Toda via nota se que por meio da 

realidade presente nas escolas brasileiras à educação e direcionada para os alunos 

com deficiência ainda segue a logica dos interesses políticos e econômicos e não 

das propostas educativas de crescimento do aprendizado. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi elaborada através de um estudo bibliográfico onde procura 

explicar e discutir o tema com base em referenciais teóricos publicados em livros, 

revistas, sites, artigos entre outros, busca também conhecer e analisar conteúdos 

científicos sobre o determinado tema. É também a analise critica, meticulosa e 

ampla das publicações correntes em uma determinada área de conhecimento 

(TRENTINI, ANO 2001, p.48 ). 

 A pesquisa tem por finalidade colocar o pesquisador e os leitores em contato 

direto com tudo que foi escrito e dito sobre determinado assunto (MARCONI 

LAKATOS, ano 2007, p. 14). Dessa forma a mesma ira proporcionar o exame do 

tema sobre um novo enfoque ou abordagem, chegando a uma conclusão inovadora 

sobre o mesmo.  

Segundo os autores acima mencionados, a pesquisa bibliográfica não é 

apenas uma mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre determinado assunto, 

mas sim proporcionar o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem 

chegando à conclusão inovadora. 

A pesquisa bibliográfica é então feita com o intuito de levantar um 

conhecimento disponível sobre teorias, a fim de analisar objeto sendo investigado. A 
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pesquisa bibliográfica visa então analisar as práticas teóricas de um tema, e pode 

ser realizada com diferentes finalidades. (CHIARA KAIMEM, et. al., 2008, p. 54). 

Demo (2000, ano 2000, p.45 ), completa dizendo que a ideia da pesquisa é 

induzir o contato pessoal do aluno com as teorias, pôr da leitura, levando a 

interpretação individual. 

Entende-se por pesquisa a atividade básica da ciência na sua indagação e 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a 

atualiza frente a realidade do mundo. Portanto embora seja uma pratica teórica, a 

pesquisa vincula pensamentos e ação. (MINAYO,1994, p 17,) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os desafios da implementação da educação inclusiva na rede regular de 

ensino, vem mostrar que a inclusão de alunos com deficiência nas escolas comuns 

está consagrada nos textos legais, no entanto, a educação inclusiva não se esgota 

na observação das Leis que a reconhece e que garante, mas sim requer uma 

mudança na postura educacional e em sua percepção e concepção dos sistemas de 

ensino. Isso tudo irá implicar e ampliar o conceito de educação inclusiva e trabalhar 

para a diversidade reformulando as práticas e refletindo nas propostas, metas 

currículos das escolas considerando os alunos os principais receptores de saberes 

diversificados, sejam eles considerados “normais” ou “diferentes para que possam 

estar aptos para a atuação na sociedade exercendo a cidadania. 

No entanto, somente quando a sociedade e não apenas as escolas e os 

profissionais que atendem a esse público se mobilizar, e que o sistema de 

segregacionistas que ao longo da historia marginalizaram e estigmatizaram pessoas 

com diferenças individuais acentuadas. Irá de fato mudar e a educação poderá 

avançar comtemplando esse público. 

Assim, vale ressaltar que para construir uma sociedade inclusiva é necessário 

um processo de desenvolvimento e preservação de um estado democrático no qual 

entenda por inclusão o direito, a aceitação das diferenças individuais e do 

acolhimento da diversidade humana, no qual todos são iguais nas diferenças, e 

respeitar a individualidade de cada um derrubando assim as barreiras do 

preconceito. 
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