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1- RESUMO 

Estudo sobre a inclusão de pessoas portadoras de necessidade especiais em 

classes regulares da rede municipal de ensino do interior paulista. Pesquisa 

descritiva, exploratória, qualitativa, empregando-se o estudo de caso observacional 

e a entrevista. Os resultados preliminares tem se observado um número acentuado 

de crianças com necessidades especiais sendo incluídas em escolas regulares, 

porém constatam-se as limitações e entraves para a efetiva inclusão no processo 

educacional. 

 

2- INTRODUÇÃO 

Conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a sociedade se adapta 

para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades 

especiais, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 

sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar 

problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para 

todos. (SASSAKI, 1997, p.3) 

O processo de inclusão social de pessoas com necessidades especiais tornou se 

efetivo a partir da Declaração de Salamanca (1994), respaldada pela Convenção 

dos Direitos da Criança (1988) e da Declaração sobre Educação para Todos (1990). 

No artigo 205 da Constituição Federal prevê “a educação como direito de todos, 

dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 2000) 

Segundo a Carta Magna, no artigo 208 ainda garante o direito ao atendimento 

educacional especializado, que compete secretarias de educação, que devem fazer 

a análise e emissão de parecer sobre processos alusivos à recusa de matrícula em 

instituições escolares, públicas e privadas, sob sua regulação. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2015) 

De 2003 para 2011, o número de alunos com deficiência ou doenças crônicas, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação cresceu 

164%. (BRASIL, 2014) 

O número de escolas de educação básica com matrículas de estudantes que 

precisavam da educação especial cresceu 615%. Para pedagogos e especialistas, o 



aumento reflete a maior inclusão de grande parte desse grupo no ambiente escolar. 

Antes, esses estudantes viviam confinados em casa ou em escolas especiais. A 

chegada desses alunos na rede pública também revela as carências e preconceitos 

de quem lida com esse público. 

Para isso, é necessário que sejam estabelecidos padrões de acessibilidade nos 

diferentes espaços (escolas, empresas, serviços públicos), assim como é necessário 

o investimento em formação inicial e continuada dos profissionais envolvidos no 

processo de inclusão, principalmente dos professores. 

 

3- OBJETIVOS 

Analisar o conceito de inclusão pelos docentes que recebem alunos com 

necessidades especiais; 

Desvelar o cotidiano da sala de aula, levantando aspectos facilitadores e limitadores 

da inclusão. 

 

4- METODOLOGIA 

Pesquisa descritiva, exploratória, qualitativa, empregando-se o estudo de caso 

observacional e a entrevista. 

O lócus do estudo é escola municipal de uma cidade do interior paulista que recebe 

alunos com necessidades especiais e faz parte de um convênio com a Prefeitura 

Municipal e a universidade Unisalesiano de Lins.   

 

5- DESENVOLVIMENTO  

Inicialmente será relata uma vivência de uma estudante do 4º ano da graduação em 

Enfermagem que encontra-se como “cuidadora” de um aluno da 2º série de uma 

escola regular municipal, que faz parte de um projeto Extensão.   

“Faço Parte de um projeto de Extensão da Faculdade, onde cuido de um ser muito 

especial, no começo me deparei com situações tristes, com crianças que não tinham 

contato diariamente com algum aluno que apresentasse alguma necessidade física 

ou mental, então foi um “baque” de emoções, muitas diziam (olha o menino doente, 

ou corriam), até que com muito diálogo e explicações às crianças “normais” 

começaram a interagir e integrar-se com ele, mas apesar dos avanços a sala de 

aula ainda era limitante para o mesmo, pois ele tem Paralisia Cerebral, e passava a 

maior parte do tempo com a cabeça baixa na carteira, sem apropriar-se de qualquer 



ensinamento. Então a forma que encontrei mais  produtiva para contribuir com 

alguma melhora foi iniciar um trabalho de  locomoção, onde o auxilio a andar, com a 

ajuda do meu próprio corpo e realizo algumas atividades com barulho (pandeiro, 

brinquedos), fazendo com que ele movimente os braços. Pude ir percebendo aos 

poucos que com os estímulo empregados houve progressos na deambulação e na 

movimentação dos membros superiores. Ele aprendeu abraçar, a coçar  a cabeça, a 

bater palma, a olhar fixamente nos meus olhos e compreende tudo que falamos.” 

Diante destes progressos, todos os dias, reflito uma frase de Cintia Leão: “Ensina-

me de várias maneiras, pois sou capaz de aprender! (Relato de experiência) 

 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultados preliminares tem se observado um número acentuado de crianças 

com necessidades especiais sendo incluídas em escolas regulares, porém 

constatam-se as limitações das práticas pedagógicas, uma vez que os docentes em 

sua maioria não têm formação inclusiva, não há salas de recurso necessárias a 

inclusão e a família não tem tido uma participação efetiva no processo educacional. 
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