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Resumo:  

  

O processo de inclusão implica em uma série de mudanças institucionais, tanto 

físicas quanto referentes à adaptação da infraestrutura e equipamentos em 

relação à capacitação de professores. A educação inclusica é imprescindível 

para o desenvolvimento e ampliação do conhecimento, deve ser receptiva e 

necessita de profissionais capacitados para acompanhamento destes alunos. É 

válido ressaltar que no ambiente escolar, aprende-se a lidar com as 

dificuldades, obstáculos, limitações e diferenças. Esta pesquisa objetiva 

analisar a necessidade em se trabalha a Educação Inclusiva nas escolas.   

Trata-se de uma revisão integrativa, realizada no período de setembro de 2019, 

foram selecionados quinze artigos dos últimos cinco anos, disponibilizados 

através das bases de dados; Bireme, Scielo, Medline. De acordo com os 

dados, o professor é a peça fundamental no âmbito da educação, e este deve 

valorizar a diversidade como aspecto inerente ao processo de ensino-

aprendizagem. Para se trabalhar a Educação Inclusiva é imprescindível utilizar 

o lado lúdico na prática escolar, ressaltar sempre o nome do aluno em questão 

a fim de promover a inclusão deste nas temáticas desenvolvidas em sala de 

aula.  Sabe-se que existe uma carência relativa a capacitação dos profissionais 

na cidade de Campos Sales- CE, o que torna inerente recorrer a estratégias de 

ensino, bem como adaptar atividades e conteúdos, não só em relação aos 

alunos considerados especiais, mas para a prática educativa como um todo, 

diminuindo, assim, a segregação, a evasão e o fracasso escolar.  Desta forma, 

a proposta de inclusão deve ser pensada de maneira articulada, envolvendo 

uma equipe transdisciplinar para melhorar a qualidade na aprendizagem do 

aluno e na luta pela melhoria e transformação da educação brasileira como um 

todo. 
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