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                                                 RESUMO 

 

Este projeto de iniciação científica versa sobre a inclusão do aluno com 
Epilepsia na escola. A Epilepsia é uma doença neurológica crônica e grave 
atinge todas as idades e também está presente em qualquer etnia e classe 
social, para o diagnóstico clínico é necessário que ocorram crises epilépticas 
repetidas vezes, nessa repetição deve acontecer pelo menos duas crises com 
mais de 24 horas de intervalo; o que se chama de crise são descargas elétricas 
que provocadas um desequilíbrio do funcionamento cerebral. A descrição 
desses quadros de Epilepsia é importante para que a pessoas que trabalham 
nas escolas possam estar cientes do que está acontecendo à sua volta e não 
discriminem e excluam os alunos, provocando também uma situação de pânico 
nas outras crianças ou jovens que estudam com o aluno que tem essa doença. 
A informação é a melhor condição para a assistência ao aluno com Epilepsia. A 
Epilepsia ainda hoje é vista com reservas pela ignorância da sua definição e 
características. Muitos professores podem acreditar que o aluno é distraído, por 
exemplo, quando apresenta crises de ausência, e pela falta de informação o 
professor o coloca numa posição de aluno arredio, distraído e preguiçoso. È 
necessário o esclarecimento para que a inclusão seja efetivamente realizada 
nas escolas. 

Palavras-chave: Inclusão. Aluno. Epilepsia. Escola 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Falar de Inclusão Escolar é abordar a inserção de todas as diferenças na 

escola, diferenças essas que se traduzem pela raça, crença, classe sócio-

econômica, entre outras. Há quem considere a Inclusão Escolar um processo 

recente que apenas insere no meio educacional aqueles alunos que por 

alguma deficiência não conseguem seguir o curso do aprendizado como os 

demais. 

Porém, não é suficiente inserir o aluno simplesmente na escola ou sala 

de aula para que a diferença seja aceita e valorizada. É necessária uma 

transformação global da escola, das políticas públicas, da postura dos 

professores, coordenadores e de todos os funcionários envolvidos no trabalho, 

além das próprias famílias e o mais importante o próprio aluno sentir-se como 



membro da escola, apoiado pelos seus colegas, e todo o corpo de funcionários 

da escola.  

Aliada à pesquisa sobre a inclusão na escola é necessário estar atento 

para a inserção de alunos que possuem síndromes e doenças que muitas 

vezes os pais não comunicam as escolas e seus filhos ficam à mercê de 

atendimentos precários e discriminação sem que eles possam ter a assistência 

e o respeito que merecem. É o caso da Epilepsia que ainda hoje é vista com 

reservas pela ignorância da sua definição e características 

2. OBJETIVOS  

      Como objetivo geral este trabalho de iniciação científica pretende mostrar 

como a inclusão escolar está sendo praticada nas escolas públicas do 

Município de ensino básico, no que se refere à inclusão do aluno com Epilepsia 

3. METODOLOGIA 

      Para a realização desta pesquisa o aluno utilizará bibliografia recomendada 

e atualizada sobre a inclusão escolar e Epilepsia. Serão realizadas visitas 

periódicas às escolas selecionadas para esta pesquisa. As escolas 

selecionadas se encontram no Município de Bragança Paulista. Nas escolas o 

pesquisador utilizará um questionário inicial formulado especialmente para esta 

pesquisa com questões fechadas sobre a informação que o professor possui 

sobre a Epilepsia e como realiza a educação inclusiva do aluno com a doença. 

Esse questionário será utilizado para o levantamento da análise qualitativa das 

respostas dos professores, poderão ocorrer observações quanto à prática do 

professor.  

4. DESENVOLVIMENTO 

     Neste momento o projeto está em sua fase inicial com a discussão da 

fundamentação teórica sobre Inclusão Escolar e Epilepsia. São realizadas 

reuniões periódicas para discussão dos artigos científicos e pesquisas 

atualizadas sobre o tema do projeto. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 



    Ainda não se configuram resultados preliminares em função do projeto estar 

em andamento e como teve início em agosto deste ano se realiza a fase das 

discussões da fundamentação teórica. 
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