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RESUMO

Dispositivos legais apontam para o direito que todas as crianças possuem de frequentar a escola e o direito que os alunos com Necessidades Educativas Especiais – NEE

possuem em frequentar uma classe comum em escola de ensino regular próxima ao seu domicilio. A inclusão educacional não se trata de uma simples inserção de alunos com

NEE nos sistemas regulares de ensino, envolve uma reestruturação em relação à cultura, às práticas escolares e sociais e as políticas vivenciadas nas escolas, de forma a

respeitar a diversidade de alunos em seu cotidiano. Nesse sentido, temos como objetivo, nesse estudo, que ainda encontra-se em andamento, conhecer a opinião dos alunos de

uma escola pública, de ensino regular, sobre a inclusão escolar; compreendendo como os alunos que não possuem NEE analisam as dificuldades dos colegas com deficiência e

como colaboram com eles no sentido de superar as barreiras do cotidiano. E ainda, conhecer a opinião desses alunos sobre a inclusão escolar.  A metodologia de pesquisa é de

cunho qualitativo configurando-se em um estudo de caso. Utilizamos como parte inicial desse estudo uma pesquisa bibliográfica sobre o histórico da inclusão no Brasil e seus

marcos legais, contribuindo para a compreensão acerca da educação inclusiva e seus desdobramentos. Utilizamos como instrumento de coleta de dados, a observação e um

questionário a ser respondido pelos estudantes.   Essa pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório permitindo identificar e registrar a opinião dos alunos que não

apresentam deficiência sobre a inclusão escolar. Compreendemos que, o tema inclusão tem sido estudado e discutindo na atualidade, alertando a população sobre seus direitos

quanto a inclusão mas que esta será de fato uma realidade quando todos estiverem empenhados em contribuir para uma educação que atenda às diferenças dos seres humanos.

 

Projeto 1


