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RESUMO

O presente trabalho propôs-se a investigar o papel da escola e da família no processo de inclusão do aluno deficiente na educação fundamental 
regular. A partir da análise da realidade vivida nas escolas, percebeu-se a necessidade de um olhar desafiador do docente no sentido de vencer 
limites em sua formação e garantir o necessário apoio da família nessa etapa tão importante para a formação da criança. Assim, o trabalho 
apresenta como objetivo geral esclarecer a importância da família e da escola na formação do aluno com deficiência e, como objetivos 
específicos, investigar o papel da escola e da família no enfrentamento dos desafios a serem vencidos no processo de inclusão do aluno deficiente 
na educação regular, bem como conhecer a formação necessária aos professores para atuação no processo de inclusão, pesquisando sobre as 
habilidades para sua atuação junto a crianças incluídas. A fim de ampliar o estudo sobre o tema de investigação, foram lançadas questões 
norteadoras de maneira a esclarecer o papel da escola e da família no processo de inclusão do aluno na educação fundamental. Buscou-se 
pesquisar sobre a importância da participação da família bem como sobre a necessidade deformação continuada dos professores, bem como 
conhecer as adaptações necessárias à escola para melhor desempenho dos alunos. Após revisão bibliográfica sustentada nas obras de Aranha 
(2006), Bordin(1992), Borges(1994), Carvalho(2003), Charlier (2001), Cunha (1998),Ferreira(1989), Foucault (1997),Freire(1996),Gadotti (1995), 
Glat (2009), Jannuzzi (1992), Lüdke e André (1986), Mittler (2003),Poste (1998), Rego (1995), Sassaki (1997),Santos(1999),Stainback 
Stainback(1999), Triviños(2004), dentre outros,que permitiram ampliar o conhecimento sobre o problema, a fim de melhor conhecer a realidade, 
sentiu-se necessidade de ir a campo para verificar como ocorre, na prática, o enfrentamento de tal desafio. Assim, foi escolhida uma escola da 
rede pública e uma escola da rede privada onde já ocorre inclusão em várias turmas. De concepção fenomenológico-dialética e do tipo 
qualitativo, que melhor se adequam às pesquisas nas Ciências Humanas e Sociais, a pesquisa lançou mão das técnicas de observação descritiva e 
analítica, de maneira a acompanhar o trabalho docente e de entrevistas semiestruturadas com professores, equipe gestora e pais envolvidos na 
questão de investigação. Foi possível observar a prática docente em espaços variados, as estratégias e ações que os professores utilizam para 
superar os limites/dificuldades ante a situação. Buscou-se acompanhar o trabalho docente de maneira a observar como são desenvolvidas as 
habilidades dos alunos especiais, buscando a interação, a participação e troca de conhecimento entre os alunos. Analisados os dados a partir de 
três categorias previamente definidas - formação docente, sentido da inclusão, prática docente, percebeu-se que a formação dos professores, e 
da equipe gestora das escolas, permitiu que se estabelecesse boa relação com as famílias dos alunos incluídos, orientação adequada aos 
professores em relação às inclusões realizadas, bem como acompanhamento adequado ao desenvolvimento dos alunos incluídos. Entretanto, 
aqui se registra a falta que os professores sentem de maior formação sobre o assunto, para se sentirem mais seguros em relação ao trabalho que 
assumem. Assim se confirmou a hipótese lançada, que apontou para a importância da formação dos professores e equipe gestora e o apoio 
familiar para garantir inclusão adequada e bons resultados ao desenvolvimento dos alunos incluídos.
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