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Resumo  

Introdução: O presente artigo trata-se de uma temática que está se tronando cada vez mais 

discutida que é a Educação Inclusiva e as dificuldades encontradas pelos professores em sala 

de aula. Sabe-se que a realidade pode ser diferente em alguns lugares e de expressar 

transformações no ambiente educacional, ainda encontra barreiras em nosso país devido ao 

preconceito existente em torno do deficiente. Objetivo: Tem como objetivo identificar os 

impedimentos nos quais os docentes se deparam na prática. Metodologia: As metodologias 

utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados e discussão: 

Para atender o objetivo proposto e dentro da perspectiva da pedagogia de projetos foi 

analisado a didática, envolvendo as necessidades dos estudantes especiais, considerando seus 

limites e seu espaço nas aulas de Língua Portuguesa. O projeto pedagógico a importância de 

toda a comunidade escolar respeitar os limites e espaços dos alunos portadores de 

necessidades especiais. Resultados e discussão Para atender o objetivo proposto é de grande 

valia abordar esse tema em toda a sociedade, pois todos os portadores de necessidades 

especiais merecem respeito, ajuda alheia e seu espaço na sala de aula. Conclusão: As 

dificuldades dos professores em sala de aula com alunos portadores de necessidades pode ser 

trabalhada com projeto que nos permitiu a construção teórica do mesmo tema envolvendo 

toda a comunidade escolar com ajuda e respeita aos alunos especiais que querem ser inclusos 

com qualidade e respeito na rede de ensino regular. 
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