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Educação especial ou ensino inclusivo? Saiba a diferença
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A Educação Especial é uma educação organizada para atender especifica e exclusivamente alunos com
determinadas necessidades especiais. Algumas escolas dedicam-se apenas a um tipo de necessidade,
enquanto que outras se dedicam a vários.

O ensino especial tem sido alvo de críticas, por não promover o convívio entre as crianças especiais e as
demais crianças. Por outro lado, a escola direcionada para a educação especial conta com materiais,
equipamentos e professores especializados. O sistema regular de ensino precisa ser adaptado e
pedagogicamente transformado para atender de forma inclusiva.

A Educação Especial denomina tanto uma área de conhecimento quanto um campo de atuação profissional. De
um modo geral, a Educação Especial lida com aqueles fenômenos de ensino e aprendizagem que não têm sido
ocupação do sistema de educação regular, porém tem entrada na pauta nas últimas duas décadas, devido ao
movimento de educação inclusiva. Historicamente a educação especial vem lidando com a educação e
aperfeiçoamento de indivíduos que não se beneficiaram dos métodos e procedimentos usados pela educação
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regular. Dentro de tal conceituação, inclui-se em Educação Especial desde o ensino de pessoas com
deficiências sensoriais, passando pelo ensino de jovens e adultos, até mesmo ensino de competências
profissionais.

Dentre os profissionais que trabalham ou atuam em Educação Especial estão: Educador físico, Professor,
Psicólogo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Terapeuta ocupacional.

A Educação Inclusiva atenta a diversidade inerente à espécie humana, busca perceber e atender as
necessidades educativas especiais de todos os sujeitos-alunos, em salas de aulas comuns, em um sistema
regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos. Prática
pedagógica coletiva, multifacetada, dinâmica e flexível requer mudanças significativas na estrutura e no
funcionamento das escolas, na formação humana dos professores e nas relações família-escola. Com força
transformadora, a educação inclusiva aponta para uma sociedade inclusiva.

O ensino inclusivo não deve ser confundido com educação especial, a qual se apresenta numa grande
variedade de formas incluindo escolas especiais, unidades pequenas e a integração das crianças com apoio
especializado. O ensino especial é desde sua origem um sistema separado de educação das crianças com
deficiência, fora do ensino regular, baseado na crença de que as necessidades das crianças com deficiência não
podem ser supridas nas escolas regulares. Existe ensino especial em todo o mundo seja em escolas de
frequência diária, internatos ou pequenas unidades ligadas à escola de ensino regular.
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