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4. Educação e Inclusão

Resumo

A educação inclusiva é um processo que vem acontecendo paulatinamente no contexto educacional.
Entretanto, para que a inclusão ocorra de fato torna-se necessário uma reestruturação da prática, da cultura
e das políticas existentes nas escolas. Sendo assim, o objetivo deste estudo é analisar a inclusão de alunos
com deficiência no ensino fundamental na escola municipal em tempo integral Professor Benildo Barbosa
Medeiros localizada na cidade de Arapiraca - Alagoas. A pesquisa é de natureza qualitativa e a coleta de dados
foi feita através de uma entrevista semiestruturada com a coordenadora da referida escola. Os resultados
revelaramque a inclusão dos alunos com deficiência na escola regular é vista como um processo normal e
necessário para que a aprendizagem desses alunos ocorra de forma significativa.
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THE INCLUSION OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN ELEMENTARY EDUCATION: THE EXPERIENCE IN FULL
TIME MUNICIPAL SCHOOL PROFESSOR BENILDO BARBOSA MEDEIROS

Abstract

Inclusive education is a process that has been gradually happening in the educational context. However, for
inclusion in fact take place it is necessary a restructuring of the practice, culture and existing policies in
schools. Thus, the objective of this study is to analyze the inclusion of students with disabilities in elementary
education in the full time municipal public school Professor Benildo Barbosa Medeiros located in the city of
Arapiraca - Alagoas. The research is qualitative in nature and the data collection was done by using a
semistructured interview with the coordinator of that school. The results showed that the inclusion of students
with disabilities in regular schools is seen as a normal and necessary process for that learning of those
students occurs significantly.
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Introdução

Atualmente, apesar de existir ainda muitas barreiras que impedem o acesso de todas as crianças no contexto
escolar, encontramos também muitos estudos e pesquisas que buscam conhecer como de fato está ocorrendo
a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas regulares.

Assim, para a concretização desse estudo apresentamos como objetivo analisar a inclusão de alunos com
deficiência no ensino fundamental na escola municipal em tempo integral Professor Benildo Barbosa Medeiros
localizada na cidade de Arapiraca - Alagoas.

A pesquisa é de natureza qualitativa e os dados foram obtidos através de uma entrevista semiestruturada
com a coordenadora da escola supracitada.

A fundamentação teórica utilizada baseia-se nas obras de Amaro (2006), Locatelli; Vagula (2009), Rodrigues
(2006), Santos (2013), Santos; Paulino (2008), dentre outros.

Para compreendermos a trajetória desta pesquisa, inicialmente apresentamos um recorte sobre a história das
pessoas com deficiência, que nos mostra uma trajetória de desrespeito a vida humana e de muitos
preconceitos. Realidade que ainda está se modificando paulatinamente graças a luta das próprias pessoas
com deficiência e da sociedade civil organizada; a posteriori, fizemos uma reflexão acerca da inclusão dos
alunos com deficiência no contexto escolar, mostrando a importância da inclusão para que o aprendizado
ocorra através da interação da criança com o meio no qual ela está inserida; nos resultados e discussões
apresentamos a entrevista realizada, na qual evidenciamos a preocupação da escola em incluir os alunos com
deficiência nos seus espaços. Finalizamos com as considerações finais, onde evidenciamos o envolvimento da
escola como um todo na questão relacionada à inclusão educacional, como também o quanto a formação
continuada é importante no processo de inclusão escolar

As pessoas com deficiência no contexto educacional: um recorte histórico

A literatura sobre a história das pessoas com deficiência nos mostra uma trajetória de desrespeito a vida
humana e de muitos preconceitos. Realidade que ainda está se modificando paulatinamente graças a luta das
próprias pessoas com deficiência e da sociedade civil organizada.

Para ilustrar todo preconceito vivido, vamos relatar o que dizem Locatelli; Vagula (2009, p. 10):

Desde a antiguidade até os dias atuais as sociedades demonstraram dificuldades em
lidar com as diferenças entre as pessoas e de aceitar as deficiências [...] para
compreender os mitos, preconceitos e até conceitos que a sociedade tem em relação
à deficiência faz-se necessário um resgate do contexto histórico acerca de como essa
sociedade foi modificando seu olhar para a questão do deficiente/ diferente.

Na História Antiga e Medieval as pessoas com deficiência receberam dois tipos de tratamentos que eram
extremamente distintos: a rejeição e eliminação, de um lado, e a proteção assistencialista, de outro.

Na Roma Antiga as leis não eram favoráveis para as pessoas que nasciam com deficiência. Foi no Império
Romano que surgiu o Cristianismo, essa nova doutrina estava voltada para caridade e amor ao próximo. Os
cristãos conseguiram modificar as percepções cruéis dos romanos a partir do século IV.

Na Idade Média o Cristianismo detinha o poder de tudo. As estruturas sociais eram definidas por leis divinas,
sob domínio da Igreja Católica, qualquer pessoa que fosse contra aos padrões impostos seria exterminada.
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Partindo ainda do que dizem Locatelli;Vagula (2009, p. 11): “[...] Nesta época, acreditava-se que o
“comportamento diferente” era consequência de forças sobrenaturais, sugerindo a crença em uma origem
demoníaca das doenças e, mais especificamente, da deficiência mental”.

Já no século XIII, surge a primeira instituição para pessoas com deficiência, pioneira com relação ao
atendimento sistemático, era uma colônia agrícola, na Bélgica. No século XIV, surgia a primeira legislação
referente aos cuidados com a sobrevivência e com os bens das pessoas com deficiência mental. Essa
concepção cristã trouxe valores éticos à sociedade e as pessoas com deficientes começaram a ser acolhidos
em instituições religiosas, onde eram vistos como doentes e incapazes. O século XVII trouxe avanços no
conhecimento produzido na área da medicina, que alcançaram também a área da deficiência, apesar de a
institucionalização do deficiente em conventos, asilos e hospitais psiquiátricos ter permanecido por mais
quinhentos anos (LOCATELLI; VAGULA, 2009, p. 11).

No século XX, na fase da segregação, iniciou-se o processo de inserir pessoas com deficiência em instituições
que alfabetizavam, mas mesmo assim, na década de 50 e 60 ocorreram movimentos de pais que não
conseguiram matricular seus filhos nas escolas.

Na década de 70, foi acontecendo uma maior integração e mudanças, os alunos com deficiência eram aceitos
nas escolas, mas somente se estes se adequassem a mesma. Porém, foi na década de 80 que as coisas
começaram a realmente mudar, devendo-se respeitar as diferenças porque “a escola é um direito de todos e
um dever do Estado”, e pode-se citar a Declaração de Salamanca como uma das defensoras dessa ideia.

Outro aspecto que merece nossa atenção diz respeito as terminologias utilizadas para referir-se as pessoas
com deficiência que também foram se modificando como forma de evitar situações que gerassem mais
descriminações.

Sobre isso, Cerqueira (2008, p.37 apud BALBINO, 2010, p. 07) coloca que:

Várias denominações já foram dadas as pessoas deficientes no decorrer da história.
No século 20, o termo usado era &8213; inválido que significa indivíduo sem valor.
Até 1960, era chamado de indivíduo com capacidade residual, outra variação foi o
uso do termo &8213; os incapazes. Entre 1960 e 1980, começava-se a usar as
expressões &8213; os deficientes e &8213; os excepcionais que focavam as
deficiências e reforçavam o que as pessoas não conseguiam fazer como a maioria.
Nos anos de 1980, por pressão da sociedade civil a Organização Mundial da Saúde
lançou a terminologia &8213; pessoas deficientes. Iniciou-se uma conscientização e
foi atribuído o valor &8213; pessoas aqueles que tinham deficiência, igualando-os em
direitos a qualquer membro da sociedade.

Fica evidente, que no decorrer do tempo aconteceram inúmeras mudanças acerca dessas nomenclaturas,
visto que para Amaro (2006, p.26) “a questão da terminologia utilizada é extremamente polêmica na área”.

Para muitos estudiosos no assunto o uso correto dessas terminologias além de ajudar a diminuir os
preconceitos, aponta também para a necessidade de valorizar mais o ser humano em detrimento da
deficiência que este apresente.

A inclusão do aluno com deficiência no contexto educacional

De acordo com a LDB, Capítulo V, Artigo 58, entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
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A educação inclusiva é um processo em que se amplia à participação de todos os estudantes nos
estabelecimentos de ensino regular, e se trata de uma reestruturação da prática, da cultura e das políticas
existentes nas escolas. Para Amaro (2006, p. 78) a “educação inclusiva se presta a romper com a tendência
de alienação da vida cotidiana, pois impõe desafios e quebra de preconceitos e paradigmas cristalizados.

Já Santos (2013, p. 14) acredita que:

[...] a inclusão é considerada como um processo, um aporte teórico e prático a partir
do qual uma serie de relações precisam ser ressignificadas para que se chegue a um
objetivo maior: um mundo justo, democrático, em que as relações sejam igualitárias
(ou, pelo menos, menos desiguais) e os direitos, garantidos.

E essa inclusão que tanto debate-se é aquela que luta pelas pessoas que já foram tão discriminadas ao longo
da história, mas com as modificações da sociedade, que se tornou mais democrática, esses indivíduos e suas
famílias começaram a exigir os seus direitos.

Dos acordos internacionais feitos que almejavam fortalecer o movimento da educação inclusiva, destacamos a
Declaração de Salamanca, esta propõe “[...] a educação para todos, e reconhecendo a necessidade e urgência
da educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades especiais dentro do sistema regular de
ensino” (LOCATELLI; VAGULA, 2009, p.15).

No Brasil leis tais como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB
– Educação Especial, Programa de Complementação aos Atendimentos Educacionais Especializados às Pessoas
Portadoras de Deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente, Plano Educacional de Educação - Educação
Especial e decretos como: Decreto nº2. 208/97 – regulamenta a Lei 9.394 que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, o Decreto nº3. 298/99 – que regulamenta a Lei nº. 7.853/89 e o Decreto
nº914/93 – Política Nacional para a Integração da Pessoa com deficiência, todas amparam a inclusão escolar
e asseguram os seus direitos.

A inclusão desses alunos no sistema regular de ensino está referida à educação especial. Atualmente a
educação inclusiva tornou-se proposta de intervenção auxiliada e amparada pela legislação em vigor. O MEC
institui como diretrizes da educação especial apoiar o sistema regular de ensino para a inclusão de pessoas
com deficiência.

O aprendizado ocorre através da interação da criança com o meio no qual ela está inserida. Desse modo,
quanto mais a criança cresce, mais necessidade tem de ampliar o seu convívio e sua aprendizagem, e é assim
que a escola desempenha um papel fundamental nesse desenvolvimento.

É mister salientar que a criança com deficiência antes de ser introduzida no convívio escolar, a priori tenha
todo um acompanhamento especializado para que assim ela possa vir a se desenvolver quando for inserida no
meio escolar.

As ações educacionais realizadas pelos diferentes profissionais na educação são
complementares. As ações do diretor, dos pais, dos auxiliares administrativos, da
merendeira, do vigia, do professor, dos alunos e do próprio aluno em questão se
complementam para a realização do seu processo de aprendizagem (AMARO, 2006,
p. 43).

E nesse contexto, o ensino fundamental é de suma importância já que deve-se ampliar a capacidade de
aprendizado do aluno permitindo o aumento de desenvolvimento. No ensino fundamental 1, nas séries
iniciais, as crianças e adolescentes são instigados através de atividades lúdicas, jogos, leituras, imagens e
sons, e através dos diversos processos pedagógicos, busca-se dirigir a criança ao conhecimento do mundo
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pessoal, familiar e social.

Já no ensino fundamental 2, o processo pedagógico num aspecto multidimensional, dirige a construção de
práticas educativas que dão oportunidade ao desenvolvimento do perfil pesquisador, comunicador,
cooperativo e solidário do aluno, promovendo o seu crescimento cognitivo-emocional.

Sabemos que o nosso sistema regular de ensino, em atendimento à inclusão escolar, necessita entre
inúmeras questões, de professores devidamente capacitados que consigam alcançar os objetivos almejados.

Locatelli;Vagula (2009, p. 6) enfatizam a importância de:

Acreditamos que investir na formação irá facilitar a implementação da proposta de
educação inclusiva, a qual envolve toda uma preparação do professor que, com base
nas dificuldades e diferenças do alunado, buscará novas formas de ensinar e de
aperfeiçoar seu trabalho em sala de aula.

Necessitamos também atentar para o fato de que o professor não pode ser o único responsável a trabalhar
com a inclusão escolar. Deve haver uma interligação entre escola e família, já que são fundamentais para o
processo de desenvolvimento porque “Todas as famílias [...] deveriam estar a par dos últimos acontecimentos
em educação [...]ao nível de se conhecer [...] que [...] possibilidades de propostas pedagógicas há no campo
da educação” (SANTOS, 2013, p. 32).

Ainda de acordo com Santos (2013, p. 34):

É mister, hoje, que cada família assuma sua quota de responsabilidade neste
processo que não se restringe apenas à escola. Neste sentido, cabe a cada família
estar sempre se perguntando de que forma(s) a educação de seus filhos poderia
estar sendo aprimorada [...].

É necessário enfatizar que a estrutura física da escola é um fator primordial para o acolhimento dessas
pessoas, para que ocorra a inserção é necessário também que haja um conjunto de ações, ou seja, o
professor com formação especializada na área de inclusão, escolas que possuam uma infraestrutura
adequada, gestores qualificados que ajudem a tornara inclusão real, e que seja garantido que ela não acabe
virando exclusão. Assim, o papel da escola é organizar-se para receber os alunos e oferecer uma base quando
necessário.

Nesse sentido, segundo Machado (2009, p. 15) a comunidade escolar precisa entender que:

A inclusão provoca uma crise na escola, sobretudo quando defende o direito às
pessoas com deficiência de frequentarem as salas de aula comuns, delatando o
modelo de educação especial vigente que substitui o ensino regular e mantém
soluções paliativas e excludentes para as questões relativas a problemas de
aprendizagem. Essa inovação exige, portanto, uma revisão dos serviços de educação
especial e sua ressignificação nos sistemas de ensino.

Contudo, mesmo sabendo de que se necessita desses princípios básicos, a luta ainda é árdua porque o
protótipo da inclusão tem uma longa jornada, procurando a não exclusão escolar e sugerindo ações que
garantam o ingresso e continuação do aluno com deficiência na rede regular de ensino. Serra (2008, p. 40)
afirmam que:

A escola é o único espaço social que divide com a família a responsabilidade e que,
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de certa forma, trabalha a unidade da coletividade. Ela favorece certa transitoriedade
entre as diferenças individuais e as necessidades do grupo oferecendo ao indivíduo,
oportunidades de comportamentos normalizantes.

Para que se tenha uma real inclusão é necessário que haja comprometimento de todas as partes envolvidas,
inclusive dos pais desses alunos com deficiência, visto que só assim com a quebra de barreiras, além de
mudanças das práticas pedagógicas e dos processos avaliativos, obtêm-se o sucesso. Amaro (2006,
p.43),considera que “estas características de uma relação de interdependência são muito oportunas para
pensarmos as qualidades das relações favoráveis a uma educação inclusiva”.

Além disso, é imprescindível conhecer as etapas do desenvolvimento humano e suas relações com o processo
de ensino aprendizagem, levando em conta que cada aluno possui um tempo diferente nesse processo de
aprender. E assim, é importante que os professores se preocupem em conhecer a história de vida de cada
criança com deficiência buscando descobrir quais as maiores dificuldades vividas e superadas por elas.

As escolas inclusivas sugerem uma maneira de se constituir o sistema educacional que considera as
necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas necessidades, gera também uma
mudança na perspectiva educacional, porque não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam
dificuldades na escola, assim apoiando a todos: professores, alunos, pessoal administrativo, para que possam
obter sucesso na corrente educativa geral, ou seja, a inclusão contribui para o enriquecimento do sistema
educacional.

Na percepção de Serra (2008, p.33):

Promover a inclusão de deficientes significa, sobretudo, uma mudança de postura e
de olhar acerca da deficiência. Implica quebra de paradigmas, reformulação do nosso
sistema de ensino para a conquista de uma educação de qualidade, na qual o acesso,
o atendimento adequado e a permanência sejam garantidos a todos os alunos,
independentemente de suas diferenças e necessidade.

Com todos esses fatores, as crianças acabam se desenvolvendo melhor em um ambiente diversificado e livre
de preconceitos, pois toda pessoa com deficiência tem direito de tornar visíveis suas vontades e desejos em
relação a sua educação, de acordo com suas limitações e suas capacidades. Por ouro lado, os pais precisam
sempre ser consultados em relação à forma de educação que se adeque melhor às necessidades de seus
filhos. É essencial também que a escola tenha conhecimento do diagnóstico de cada aluno com deficiência e
tenha profissionais aptos a auxiliar tanto esses alunos quanto os professores.

É muito importante que haja uma parceria entre familiares e escola, uma vez que os pais são portadores de
informações preciosas que podem colaborar bastante com o planejamento das intervenções educacionais
(SERRA, 2008, p. 41).

A inclusão é sem dúvida um imenso desafio que deve ser enfrentado, discutido, construído e reconstruído. A
sociedade precisará sempre ser conscientizada de que todas as pessoas com deficiência têm os mesmos
direitos e também capacidade de superar inúmeros desafios ao decorrer de suas vidas.

Procedimentos metodológicos

Objetivando a análise da inclusão de pessoas com deficiência na Escola Municipal em Tempo Integral
Professor Benildo Barbosa Medeiros optamos pela abordagem de cunho qualitativo devido ao fato desta
estimular os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Mostra aspectos
subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. É utilizada
quando se busca percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a
interpretação. (DANTAS; CAVALCANTE, 2006).
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A coleta de dados se deu através da entrevista semiestruturada com a coordenadora da escola, que para
preservar sua identidade utilizaremos um nome fictício. Escolhemos a entrevista por considerar que ela “[...]
tem como objetivo principal a obtenção de informações do entrevistado, sobre determinado assunto. [...]
trata-se, pois, de uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica; proporciona ao entrevistado,
verbalmente, a informação necessária” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 179).

Sendo assim, tendo como ponto de partida a fala da entrevistada, analisamos cautelosamente os dados
coletados e selecionamos os mais proeminentes para serem abordados.

Resultados e discussões

A Escola Municipal em Tempo Integral Professor Benildo Barbosa Medeiros foi fundada no ano de 2008, a
entrevista foi realizada com a coordenadora pedagógica que há 2 anos exerce a profissão neste cargo,
graduada em Pedagogia e com pós-graduação lato sensuem Gestão Escolar pela Universidade Estadual de
Alagoas. A entrevistada relata que desde quando foram abertas as matrículas a escola já passou a receber
alunos com deficiência.

Hoje, a escola tem em média, 43 alunos que possui algum tipo de deficiência, onde mais recorrentes são:
paralisia cerebral, autismo e deficiência intelectual. Dentre as deficiências citadas a entrevistada coloca que a
deficiência intelectual e o autismo são as que mais os professores e a gestão precisam buscar informações,
considerando a diversidade de informações e aprendizagens divulgadas constantemente, em especial em
relação ao autismo.

Quando questionada sobre o ingresso dos alunos com deficiência na escola, a entrevistada responde que
alguns pais procuram devido a escola ser projetada para receber os alunos com deficiência e, muitas vezes
também, quando alguém do estabelecimento vê na comunidade algum aluno que apresente alguma
deficiência. especial, a escola vai em busca também para que esses pais tragam os alunos para escola.

Em relação a quantidade de alunos com deficiência que a escola recebe a entrevistada colocou que:

Por conta da inclusão não é isso, a inclusão do aluno especial é lei [...] e todos têm
direito de estar inserido na escola. Entretanto, a gente sempre procura trabalhar com
todo mundo porque não é só inserir esse aluno dentro da escola [...] a inclusão
acontece quando esse aluno é inserido e [...] participa das atividades que têm dentro
da escola também (LAURA, 2014).

O conceito de inclusão no âmbito específico da educação implica, antes de mais, rejeitar, por princípio, a
exclusão (presencial ou acadêmica) de qualquer aluno da comunidade escolar. (RODRIGUES, 2006, p. 301).

Quando indagada em relação à existência da formação continuada para os professores da referida escola
voltada para inclusão, e quem daria essa formação, a coordenadora da escola relatou:

Têm várias [...] Esse ano nós ainda não fizemos nenhuma, a gente no nosso
primeiro planejamento procurou ver com as professoras [...] no sentido dele receber
aquele aluno especial, então durante o ano passado nós fizemos um projeto, voltado
para a educação especial, pra questão da aceitação desse aluno, até nas atividades
extracurriculares e as atividades do contra turno[...] os professores de AEE também
prepararam essa formação, materiais pra se trabalhar com esses alunos [...]os
cursos de graduação preparam a gente pra o perfeito, pra o aluno que não vai ter
dificuldade e a gente vem com essa visão, com aquele gás de chegar aqui, de
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encontrar salas perfeitas, de encontrar aluno comportado, com condições de
acompanhar aquilo que você preparou. Quando a gente se depara com a realidade,
não é isso, principalmente em escola pública, que a gente vem tentando mudar isso,
mas é muito difícil não é, muito difícil, então quando a gente se depara com a
realidade de alunos com muitas dificuldades de aprendizagem [...] (LAURA, 2014).

Na referida fala evidencia-se a importância do planejamento de atividades, e de que o processo deve ocorrer
em conjunto com todos que integram o local e de como esse projeto é essencial para facilitar o trabalho do
educador. Outro ponto que fica evidente na fala da entrevistada é a falta da formação docente, uma vez que
não basta somente inserir a criança com deficiência, deve-se atentar também para a formação continuada e
com as práticas pedagógicas utilizadas.

Ao observar e analisar as atividades realizadas no cotidiano escolar, podemos verificar que várias delas não
são simples! Principalmente se as pensarmos em uma dimensão inclusiva, considerando que elas devem
beneficiar o desenvolvimento e aprendizagem de todos os alunos (AMARO, 2006, p. 82).

Assim, cabe ao professor buscar meios e métodos para trabalhar com todos os alunos em sala de aula,
sempre respeitando o nível e o tempo de aprendizagem de cada um e neste aspecto, segundo a entrevistada,
a escola objeto desse estudo está fazendo a sua parte.

E, com isso, a escola está conforme diz Rodrigues (2006, p.306) A profissão de professor exige imensa
versatilidade, dado que se lhe pede que aja com grande autonomia e seja capaz de delinear e desenvolver
planos de intervenção em condições muito diferentes.

Outro questionamento feito à coordenadora da instituição aborda acerca de como a inclusão é vista, de fato
na escola, na percepção dos gestores e professores. Eis a resposta obtida:

[...] Como uma coisa normal, que deveria acontecer em toda escola. Aqui a gente
não nega matrícula para alunos especiais e esse fato tá fazendo com que a gente
esteja sendo conhecida como a APAE[...]. Ao mesmo tempo eu vejo que não é só a
nossa escola que tem a obrigação de receber esses alunos especiais [...] a gente vê
a inclusão como algo [...] que o aluno ele sendo especial ou não, ele tem o total
direito a educação [...] (LAURA, 2014).

Na escola citada, a entrevistada responde que a inclusão é algo normal e que, o aluno sendo especial ou não,
tem direito por lei a estar inserida no meio escolar.

Acreditamos que a pessoa com deficiência, ao estar inserida nos cotidianos “regulares” da sociedade, terá a
oportunidade da mimese, de imitar os hábitos que se manifestam nestes e, conseqüentemente, pô-los em
movimento e configurar novas atitudes. Ela também pode dar o tom da cooperação e da solidariedade, ou
seja, ela explicita para todos a nossa condição de incompletude e interdependência, o que nos convida a
cooperar e ser solidário na nossas relações sociais (AMARO, 2006, p. 78).

Finalizando a entrevista indagamos sobre as maiores dificuldades encontradas para trabalhar com as crianças
com deficiência pelos gestores e professores e Laura respondeu que:

A dificuldade maior é a formação, acredito que esse é o foco de tudo [...] Então a
gente vê a dificuldade do professor de desenvolver uma atividade com o aluno, tem
que se preparar, a gente preparou uma apostila de orientação, de rotinas,
sistemática, de acordo com cada nível [...] (LAURA, 2014).

Como podemos perceber, a formação e o trabalho em parceria são os pilares para o bom desenvolvimento do
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trabalho com os alunos com deficiência e isso ficou claro na fala de Laura.

Entendida desta forma, a inclusão significa um avanço educacional com importantes repercussões políticas e
sociais, visto que não se trata de adequar, mas de transformar a realidade das práticas educacionais em
função de um valor universal que é o do desenvolvimento do ser humano (FREITAS, 2006, p. 173).

Com base nos relatos da entrevistada e o autor citado anteriormente, concluímos que na percepção da
inclusão a escola necessita estar adequada para atender as carências de cada aluno com deficiência, para que
assim estes consigam vir a desenvolver gradativamente sua aprendizagem.

Considerações finais

A partir do estudo sobre a inclusão evidenciamos as inúmeras dificuldades enfrentadas ao decorrer do tempo
pelas pessoas com deficiência. Contudo, houve um avanço significativo tanto no que se refere às
nomenclaturas, quanto na valorização dessas pessoas no meio sócio educacional.

Por meio dos estudosrealizados e dos dados coletados e analisadas ficou nítido que é de suma importância a
convivência da criança com deficiência no contexto escolar para que ela venha desenvolver um aprendizado
significativo e que ela também obtenha um desenvolvimento extra escolar. Percebemos um envolvimento da
escola como um todo na questão relacionada à inclusão educacional e uma questão que fica claro é a
importância da formação continuada para que o professor tenha uma maior facilidade para lidar com alunos
com deficiência, além de reestruturar a sua prática pedagógica voltada para atender a necessidade de todos.

Por fim, concluímos que a educação inclusiva ainda irá romper diversas barreiras imposta por vários
problemas, e um deles está relacionado a necessidade de se colocar em prática uma política com ênfase nos
cursos de formação docente que estabeleça a inclusão educacional como uma de suas metas prioritárias.
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