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A história social do Brasil é carregada de grandes movimentos, seja no campo de 
direitos, de política, de acesso aos serviços públicos ou de oportunidades, da qual 
essa última é, aparentemente, marcada no campo escolar, principalmente quando a 
escola resolveu acolher todos os alunos sem distinção de classe, cor, etnia, 
deficiência, entre outros, para dar um direito de alcance de iguais oportunidades na 
chamada escola democrática, no qual seu objetivo é diversificar e flexibilizar o 
processo de ensino-aprendizagem, de modo a atender às diferenças individuais dos 
alunos. Neste sentido o objetivo deste artigo é discutir os desafios da inclusão de 
pessoas com necessidades educacionais especiais na escola regular, mediada pelo 
trabalho do Pedagogo escolar. Para tanto, adotou-se como metodologia uma 
pesquisa de caráter bibliográfico inicial, baseada principalmente nas obras de Franco 
(2012), Saviani (2012) e Nóvoa(1999), seguida por uma pesquisa de campo na qual 
foi empregado um questionário com questões abertas como instrumento de coleta 
de dados. O questionário foi aplicado a docentes da rede pública do Estado do 
Paraná e traz questões sobre suas dificuldades com o processo de inclusão. O 
artigo está organizado em três segmentos: inicialmente “As políticas de inclusão no 
Brasil e seu reflexo no trabalho docente”, o segundo discute “O papel do pedagogo 
na escola paranaense e seu papel na mediação de práticas inclusivas” e num 
terceiro segmento é apresentado o resultado da coleta de dados feita na pesquisa 
de campo. A pesquisa permitiu concluir que apesar de mais de vinte anos de história 
de legislações e pesquisas, a inclusão de pessoas com necessidades especiais de 
aprendizagem ainda requer muitos avanços. 
 
Palavras-chave: educação inclusiva; formação de professores; papel do pedagogo. 
 

 

Introdução 

Faz-se necessário definir historicamente o sujeito que tem direito à 

educação. O sujeito do direito à educação não é abstrato. Para Arroyo (1987) trata-

se de cidadãos concretos, forjados na história da luta das camadas populares pela 

cidadania. Vários organismos sociais e não governamentais ( BID, Banco Mundial, 

ONU, UNESCO, UNICEF e outros), diante da globalização e do neo-liberalismo, têm 

se preocupado com o desenvolvimento econômico e social da população e com o 
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grande aumento das pessoas vítimas do desemprego, do preconceito, da 

discriminação religiosa, cultural e étnica. Assim, a inclusão social se apresenta como 

o meio capaz de inserir os grupos marginalizados no contexto social. 

Uma das dimensões do processo de inclusão social é a educação 

inclusiva, medida que visa estender ao máximo a educação a todos os grupos 

sociais, principalmente às crianças e aos jovens. Nesse processo recebe atenção 

especial a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, nas 

escolas regulares. 

A denominação Educação Inclusiva nasceu nos Estados Unidos, 

pela Lei Pública 94142 de 1975. Em todo território americano foram estabelecidos 

programas e projetos dedicados à Educação Inclusiva.(NOGUEIRA, 2005,p.12) 

Em épocas anteriores, conferências como a de Bombaim (1952), 

Cairo (1954), Lima (1956) e de Karachi e Adis Abeba, no início dos anos 60 tratam 

da alfabetização e de escolarização universal. Em março de 1990, em Jomtien, 

Tailândia, foi realizada a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos. Dois 

importantes documentos foram produzidos: uma Declaração Mundial e um Marco de 

Ação onde os governos presentes se comprometiam a garantir uma Educação 

Básica de qualidade para crianças, jovens e adultos. Destaca-se também a criação 

de um Fórum Consultivo Internacional de Educação para Todos, encarregado de 

acompanhar as ações da Educação para Todos, em nível mundial. 

(NOGUEIRA,2005, p.12-29) 

A primeira reunião do Fórum (Paris,1991) direcionou a atenção à 

meta “todos”. A segunda reunião (Nova Deli, 1993) focou os avanços dos dois 

primeiros anos da Educação para Todos e na qualidade da Educação Básica. 

(NOGUEIRA,2005, p.5) 

 

Em 1994, foi realizado um Encontro Mundial, na Espanha, 

denominado, Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades 

Educativas Especiais, promovida pela UNESCO. Nessa conferência estavam 

representados 88 países, inclusive o Brasil, e 25 organizações internacionais, que 

em assembleia reafirmaram o compromisso para com a Educação para Todos:  

 

[...]todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças, 
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguísticas ou outras, inclusive crianças deficientes e 



superdotadas, crianças de rua e que trabalham, criança de origem remota 
ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, 
étnicas ou culturais”. (SILUK (Org.), 2012, p.47) 

 

 
Esse encontro é um dos principais referenciais mundiais que guiam 

as ações da educação especial. 

A terceira reunião, AMÃ, (1996) concluiu que o avanço da população 

infantil escolarizada estava acontecendo muito lentamente. Outros movimentos 

podem ser destacados dos quais resultaram outras declarações como a Declaração 

de Washington, a Declaração de Madri, a Declaração de Caracas e a Declaração de 

Sapporo. Esses acontecimentos mostram a mobilização mundial no sentido de 

reafirmar o direito de todas as pessoas à educação, sendo elas deficientes ou não, e 

a eliminação de barreiras que as impedem ao pleno exercício da cidadania. 

(NOGUEIRA,2005, p.5) 

No Brasil, a Constituição Federal, de 1988, em seu artigo 23, inciso 

II e, no artigo XVI, atribuem à União, Estados, Municípios e Distrito federal a 

responsabilidade da saúde, assistência, proteção e integração social às pessoas 

portadoras de deficiência. 

A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência (CORDE), instituiu em seu artigo 2º da Lei 7853/89, que:  

 

Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos 
à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo 
à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e 
das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. (BRASIL, 
1994). 

  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de 

dezembro de 1996 define e regulamenta o sistema nacional de educação e tem sua 

fundamentação nos princípios da Constituição Federal (1988). No Artigo 4, Inciso I, o 

“ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria”. Em relação à Educação Especial, o Artigo 59 da LDBEN 

garante que os sistemas de ensino garantirão aos alunos com necessidades 

especiais: 

 

I- Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos para atender às suas necessidades; 



II- Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados. (SILUK (Org.), 2012, p.49) 

 

O direito da pessoa à educação é resguardado pela política nacional 

de educação independentemente de gênero, etnia, idade ou classe social, entretanto 

o êxito do processo de inclusão escolar pede reflexão, vontade política, tomada de 

posição da sociedade e ainda da disposição de escola em organizar e promover um 

conjunto de modificações que se realizam nas adaptações arquitetônicas e 

curriculares, nos objetivos, conteúdos, critérios, nos materiais de apoio, 

procedimentos de avaliações, metodologias e atividades, para atender as 

dificuldades individuais dos alunos.  

 

 

1. Professores – Formação e Prática Pedagógica 

Nessa perspectiva, se faz necessário um enfoque mais detalhado na 

prática pedagógica dos professores no cotidiano da sala de aula. 

Nóvoa (1999) no livro Profissão Professor, faz uma retomada na 

história da educação e da profissão de professor, desde o século XVIII, onde os 

professores eram, na sua grande maioria religiosos, sob a tutela da igreja, e a 

transição da educação para a responsabilidade do estado. 

 

“O processo de estatização do ensino consiste, sobretudo, na substituição 
de um corpo de professores religiosos (ou sob o controle da Igreja) por um 
corpo de professores laicos (ou sob o controle do Estado), sem que, no 
entanto, tenha havido mudanças significativas nas motivações, nas normas 
e nos valores originais da profissão docente: o modelo do professor 
continua muito próximo do modelo do padre (JULIA, 1981a , IN: 
NÓVOA,1999 ).” 

 

Desse modo exige-se novos saberes, novas competências e 

sobretudo nova organização para que se efetive a proposta de estatização do 

ensino. Para Nóvoa(1999) a intervenção do Estado vai provocar uma 

homogeneização, bem como uma unificação e uma hierarquização à escala 

nacional, de todos estes grupos: é o enquadramento estatal que institui os 

professores como corpo profissional. No final do século XVIII todo professor 

necessitava de uma licença ou autorização do Estado para exercer sua profissão, 

que levava em conta algumas condições, tais como, habilitações, idade, 



comportamento moral, entre outras.  

Neste contexto, surge a necessidade da institucionalização de uma 

formação específica para concretizar o processo de profissionalização, o que 

ocorrerá somente no século XIX.  

 

[...]um conjunto amplo constituído por grande número de escolas 
organizadas segundo um mesmo padrão, viram-se diante do problema de 
formar professores – também em grande escala – para atuar nas escolas. E 
o caminho encontrado para equacionar essa questão foi a criação de 
Escolas Normais, de nível médio, para formar professores primários 
atribuindo-se ao nível superior a tarefa de formar os professores 
secundários .(SAVIANI, 2009, p.148) 

 

 
A formação de professores sofreu mudanças ao longo do tempo, 

buscando atender as demandas educacionais, sociais e econômicas da sociedade. 

Para Saviani (2009) a formação de professores está pautada na configuração de 

dois modelos: o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos que entende que a 

formação do professor deve privilegiar a cultura geral e o domínio específico dos 

conteúdos da área de conhecimento da disciplina que irá lecionar e o modelo 

pedagógico-didático que considera o preparo pedagógico-didático como 

complemento necessário ao domínio do conteúdo específico. 

Para Nóvoa (1999), o currículo da formação de professores oscila 

entre três polos: metodológico que privilegia as técnicas e os instrumentos; 

disciplinar que privilegia o conhecimento do saber de uma área específica do saber 

e o científico que privilegia as ciências da educação. 

 

Os professores são portadores (e produtores) de um saber próprio ou são 
apenas transmissores (e reprodutores) de um saber alheio? O saber de 
referência dos professores é, fundamentalmente, científico ou técnico? Na 
resposta a estas e a muitas outras questões encontram-se visões distintas 
de profissão docente e, portanto, projetos contraditórios de desenvolvimento 
profissional. Pelo meio estão os intermináveis debates sobre a pedagogia e 
as ciências da educação (no plural ou no singular). (NÓVOA, 1999, p 28)  

 
 

O Conselho Nacional de Educação, por ocasião do encaminhamento 

pelo MEC (2000) da proposta das Diretrizes para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em cursos de nível superior, faz algumas discussões da realidade 

educacional em relação à formação de professores no Brasil. O preparo inadequado 

dos professores, ainda num formato tradicional, não tem proporcionado elementos 

necessários para que sua prática atenda as demandas atuais, como por exemplo, 



mediar e comprometer-se com a aprendizagem dos alunos, desenvolver a pesquisa 

e a investigação, utilizar metodologias e estratégias diferenciadas. Essas mudanças 

precisam ocorrer levando-se em conta a base comum de formação docente 

expressa em diretrizes. (CNE, 2001, p. 4-5). 

Entretanto essas mudanças dependem de políticas que objetivem 

dar sustentação a essa reformulação no que diz respeito ao fortalecimento do corpo 

docente formador, melhorar a infraestrutura institucional, avaliar periodicamente os 

cursos ofertados e definir planos de carreira compatíveis com o exercício 

profissional. 

 

A proposta de diretrizes nacionais para a formação de professores para a 
educação básica brasileira busca também construir sintonia entre a 
formação de professores, os princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional/LDBEN, as normas instituídas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental 
e para o ensino médio, e suas modalidades, bem como as recomendações 
constantes dos Parâmetros e Referenciais Curriculares para a educação 
básica elaborados pelo Ministério da Educação. (CNE, 2001, p.5) 

 
 

A formação docente, sem dúvida é o alicerce do trabalho do 

professor na sua prática diária. Nóvoa(1999) ressalta um outro aspecto da prática 

pedagógica, “o novo profissionalismo docente tem de basear-se em regras éticas, 

nomeadamente no que diz respeito à relação com os restantes atores educativos, e 

na prestação de serviços de qualidade”. Entende que, o professor é responsável 

também pela busca da sua capacitação e quando isso não acontece, deixa lacunas 

para que o Estado determine sua capacitação e atuação. 

A formação do professor é essencial para a formação do aluno. É a 

possibilidade de desenvolvimento profissional que implicará diretamente no processo 

educacional: 

 
Os professores constituem um dos mais numerosos grupos profissionais 
das sociedades contemporâneas, o que, por vezes, dificulta a melhoria do 
seu estatuto socioeconômico. Toda a gente conhece um ou outro professor 
que não investe na sua profissão, que não possui a competências mínimas, 
que procura fazer o menos possível. O professorado no seu conjunto é 
penalizado pela existência destes “casos”, que a própria profissão não tem 
maneira de resolver: os colegas estão amarrados por uma “solidariedade” 
muitas vezes deslocada; os diretores das escolas recusam-se a 
intervenções suscetíveis de serem consideradas autoritárias; os sindicatos 
são supostos defensores dos interesses de todos os seus membros... no 
fundo, o que está em causa é a possibilidade de um desenvolvimento 
profissional (individual e coletivo), que crie as condições para que cada um 
defina os ritmos e os percursos da sua carreira e para que o conjunto dos 



professores projete o futuro desta profissão, que parece reconquistar, neste 
final de século, novas energias e fontes de prestígio.(NÓVOA,1999, P.30) 

 
 

Ainda, de acordo com o Parecer CNE 009/2001, p.45: 

 

A formação de professores deve assegurar a aquisição de conhecimentos 
sobre o desenvolvimento humano e a forma como diferentes culturas 
caracterizam as diferentes faixas etárias e as representações sociais e 
culturais dos diferentes períodos: infância, adolescência, juventude e vida 
adulta. Igualmente importante é o conhecimento sobre as peculiaridades 
dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. 

 

No que diz respeito a prática pedagógica do professor, buscando a 

efetivação da inclusão de alunos com necessidades especiais, Shön(1999) faz uma 

reflexão sobre a importância do professor articulador, que percebe em seus alunos 

as diferentes maneiras de aprender. Entende esse ensino como uma forma de 

reflexão-ação, onde o professor consegue prestar atenção em um aluno, quais suas 

dificuldades e seu grau de compreensão. 

 

 

2. Pedagogo – Articulador e Organizador do Fazer Pedagógico 

De acordo com o Dicionário Aurélio, Pedagogia designa a ciência da 

educação; método para ensinar. De uma forma geral, a pedagogia é a reflexão sobre 

as teorias, os modelos, os métodos e as técnicas de ensino para lhes apreciar o 

valor e lhes procurar a eficácia. A pedagogia destina-se a melhorar os 

procedimentos e os meios com vista à obtenção dos fins educacionais. 

São muitos os desafios encontrados atualmente na escola, o que 

interfere diretamente no trabalho do pedagogo. Muitas vezes os professores não tem 

clareza do papel do pedagogo. Entretanto há que se pensar historicamente como 

essa função se inseriu na cultura escolar, desde a época que a função de supervisor 

e orientador educacional se separaram. Na maioria das vezes eram assumidas por 

professores de outras áreas. Ao supervisor cabia a tarefa de controlar horários, livro 

ponto, livro de registro de classe, entre outras funções meramente burocráticas. Por 

sua vez, o orientador desempenhava a função assistencialista, buscando soluções 

rasas, pautadas apenas na história social e cultural, por vezes sendo confundido 

com psicólogo, assistente social, entre outros. 

Por ser essa, uma condição cultural, permaneceu no ambiente 



escolar por muito tempo, e até hoje parece ser difícil a tomada de consciência da 

comunidade escolar, atribuindo a este a sua função primordial e necessária que é o 

de articulador e organizador do fazer pedagógico, para que o sentido político e 

pedagógico suplante as funções burocráticas e disciplinadoras do processo 

pedagógico. 

A política educacional da Secretaria de Estado da Educação do 

estado do Paraná iniciou um processo de valorização do pedagogo de maneira 

concreta, criando na demanda das escolas públicas estaduais a função de pedagogo 

e no ano de 2004 abriu concurso específico para professor pedagogo,  fazendo 

constar do Edital nº 37/2004 a descrição das atividades genéricas do professor 

pedagogo nos estabelecimentos de ensino de educação infantil, educação 

profissional, ensino fundamental ensino médio da rede estadual do Paraná: 

 

“(...) o papel do pedagogo é coordenar, promover, organizar, participar, 
avaliar e intervir no processo de formação cultural e social que acontece no 
interior da escola, assim como, na responsabilização pelo trabalho 
pedagógico didático desenvolvido na escola pelo coletivo dos profissionais 
que nela atuam”. (PARANÁ, 2004) 

 

 
Os embates vividos no interior das escolas, da mais variadas 

motivações, seja por indisciplina, problemas familiares, violência, drogas, entre 

muitos outros são entraves diários para que o pedagogo desenvolva suas reais 

atribuições. No entanto, não existe uma fórmula mágica. Como afirma FRANCO, 

2012, P.38: 

 

“Contrariamente, entendo que é exatamente hoje, diante dos enormes 
problemas que a sociedade humana tem enfrentado, com base nas 
complexas dificuldades para incluir todos os seres humanos numa 
convivência frutífera e fraterna, com a perspectiva de enfrentar os grandes 
desafios que se apresentam à escola em face da revolução nos valores 
sociais, enfim, é hoje mais do que nunca, que precisamos de ações 
pedagógicas, de valores educativos e novos contornos para a socialização 
humana”. 

 

A prática docente e o fazer pedagógico não se concretizam de 

maneira isolada. Estão pautados na formação intelectual, na formação acadêmica, 

como também na formação continuada. Há necessidade de aquisições continuadas 

de saberes que venham a favorecer as necessidades reais impostas pela ação 

educativa, proporcionando uma reflexão acerca da diversidade, buscando 



embasamento no conhecimento científico para as demandas no cotidiano da escola.  

 

O bom funcionamento do sistema de formação permanente dos professores 
deve garantir uma compreensão adequada dos objetivos e das reformas 
curriculares, evitando, com um número suficiente de cursos de reciclagem, a 
desinformação e a insegurança dos professores perante as mudanças que 
projetam. (NÓVOA,1999, P.106) 

  
Busca-se uma Educação com qualidade para todos, e sendo para 

todos obrigatoriamente estão incluídos os alunos com NEE. Há que se considerar 

que é uma tarefa extensa e complexa e não ocorrerá de uma maneira pacífica e 

imediata, exigindo um esforço coletivo e contínuo. 

 

 

3. Resultado da coleta de dados 

Mesmo com essa evolução histórica da educação inclusiva, ainda 

percebemos muita fragilidade nesse processo, nessa perspectiva foi aplicado um 

questionário a dez professores da Educação Básica do Colégio Estadual Brasílio de 

Araújo-Ensino Fundamental, Médio e Profissional de Bela Vista do Paraíso, com 

objetivo de conhecer a realidade dessa instituição de ensino. Após análise dos 

questionários chegou-se aos seguintes apontamentos: 

Dos dez professores que se formaram no período de 1976 à 2009, 

apenas 2 tiveram conteúdo ou disciplina que contemplasse o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) para alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE), sendo 1 no curso de Pedagogia e 1 no curso de Geografia e 

apenas dois professores fizeram especialização nessa área. 

Esse dado mostra a fragilidade na formação dos professores, uma 

vez que não contempla a realidade educacional na sua heterogeneidade. A 

formação do professor parece não corresponder às suas necessidades práticas.  

Vitaliano (2007), relata que inúmeras pesquisas já constataram esse 

fato e reitera que é necessário realizar ações para favorecer a formação dos 

professores, e que as universidades deveriam preparar professores e profissionais 

da educação para atuarem frente à diversidade, tanto nos cursos de graduação e 

pós graduação e em programas de formação continuada. 

Entre os fatores que dificultam ou inviabilizam a inclusão de alunos 

com NEE, foi apontada a falta de capacitação/especialização (6 professores), falta 



de adaptação do ambiente escolar (5 professores), falta de professores e 

funcionários de apoio (3 professores), falta de conscientização dos governantes e da 

sociedade (2 professores) e ainda um professor relatou como fatores a falta de 

concentração e pré requisitos, indisciplina, falta de investimento, turmas numerosas, 

desinteresse dos alunos e falta de informação. 

Este dado reafirma a necessidade de capacitação dos professores 

para o atendimento dos alunos com NEE, entretanto é possível perceber nos fatores 

elencados a necessidade de investimento do Governo quanto às adaptações físicas 

e investimento no pessoal de apoio.  

Mello (1982) considera que o professor, enquanto agente político, é 

capaz de perceber os obstáculos que se colocam contrários à sua ação competente 

e transforma essa competência técnica em competência política, passando a uma 

forma de agir politicamente. 

Em relação as adaptações para atender os alunos com NEE, 

afirmaram que não realizam nenhum tipo de adaptação (6 professores), e os demais 

afirmaram realizar adaptações, sendo: prova e atividade com fonte ampliada (para 

aluno com baixa visão), tempo maior para realização das atividades, atendimento 

individualizado e realização de provas na SRM. (4 professores). 

As adaptações podem ocorrer em vários âmbitos, nos recursos 

utilizados, na busca da empatia professor/aluno, nos apoios oferecidos aos alunos 

com NEE. Um planejamento bem elaborado traz maior segurança no trabalho 

desenvolvido pelo professor. 

A LDBEN/1996, no seu Capítulo V que trata da Educação Especial, 

no Art.59 preconiza que os sistemas de ensino assegurarão aos alunos com NEE, 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender suas necessidades. 

Os professores fizeram as seguintes considerações em relação aos 

pontos importantes a serem considerados em relação  à prática pedagógica para 

efetivar o processo de inclusão: atendimento individualizado (6 professores), 

atividades diferenciadas (5 professores) e as ações relacionadas abaixo foram 

consideradas por  1 professor: conhecimento do histórico do aluno, 

acompanhamento, informações e relatórios sobre a NEE do aluno, aulas práticas e 

laboratório, adaptação curricular, atividades lúdicas, acompanhamento das pessoas 

envolvidas. 



Essa análise, demonstra a importância do conhecimento do aluno 

pelo professor, buscando uma prática pedagógica que atenda ao aluno com NEE. 

O professor articulador, segundo Shön (1997), esforça-se para 

entender o processo de conhecimento do aluno, busca prestar atenção a um 

determinado aluno, mesmo numa turma numerosa, refletindo sobre o grau de 

compreensão e as dificuldades dele. 

No que diz respeito ao trabalho de acompanhamento do Pedagogo, 

todos os professores que participaram do preenchimento do questionário disseram 

ser importante o acompanhamento da Equipe Pedagógica no planejamento, 

atividades em sala de aula e avaliação o que pode colaborar com o trabalho do 

professor com alunos portadores de NEE. 

O trabalho pedagógico pressupõe a participação ativa de todos os 

envolvidos no processo. Por vezes, percebe-se um trabalho solitário do professor, o 

que causa insegurança e dificuldade na tomada de decisões. 

Para Franco (2012), pedagogo e professor são trabalhos próximos e 

devem estar articulados. A Pedagogia procura compreender e direcionar a prática 

educativa nos espaços onde a educação se realiza e em sua dinâmica. 

 

 
Considerações finais 

O presente artigo teve como objetivo discutir os desafios da inclusão 

de pessoas com NEE na escola regular, o trabalho docente e a mediação pelo 

trabalho do pedagogo. 

A pesquisa bibliográfica iniciou com uma breve introdução a história 

da educação inclusiva, desde sua denominação inicial nos Estados Unidos em 1995, 

passando pela Conferência Mundial de Educação para Todos na Tailândia (1990), 

Declaração de Salamanca na Espanha (1994), mostrando a mobilização mundial na 

reafirmação do direito de todas as pessoas à educação. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 e a LDBEN (1996), vieram 

regulamentar o direito de educação para todos. A base legal está posta, entretanto 

para a efetivação da Educação Inclusiva, se faz necessário ações concretas.  

A formação dos professores necessita de uma sintonia com a 

Legislação vigente e um currículo que assegure a aquisição de conhecimentos 

necessários para a efetivação do trabalho docente na sala de aula, de maneira 



eficaz e considerando a diversidade das necessidades educacionais. 

O trabalho do pedagogo, e seu papel na mediação das práticas 

inclusivas, objetivando a efetivação desse projeto educacional, se pautando nos 

conhecimentos da pedagogia, possibilitando um trabalho articulado entre a teoria e a 

metodologia, buscando a efetivação do processo ensino aprendizagem dos alunos 

com NEE.  
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