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RESUMO 
 
 

A INCLUSÃO NAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CUNHA Autores LAUDICÉIA 
REGINA DE CASTRO OLIVEIRA REGINA CÉLIA MONTEIRO A. DE PAULA SUELEN 
CRISTINA DE MOURA SIMONE RAMOS CARNEIRO Coordenador JURACI CONCEIÇÃO DE 
FARIA Supervisor IRIA APARECIDA STORER Os alunos da Licenciatura em Educação do 
Campo, da Universidade de Taubaté, realizam um Programa de Iniciação à Docência (PIBID-
Diversidade) desde 2012 na zona rural do município de Cunha, SP. Inicialmente, atuando na 
rede municipal de ensino com o Ensino Fundamental I até 2013 e, em 2014 em 
estabelecimentos de ensino da Secretaria Estadual de Educação, com alunos do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. Nesse contexto e, por meio da organização curricular do curso 
de Licenciatura, os alunos tiveram momentos de estudos de disciplinas pedagógicas que 
trataram do tema Inclusão. Sendo assim, esse resumo busca apresentar os resultados das 
observações de discentes sobre essa temática, na tentativa de se demonstrar se a inclusão 
está presente nas escolas rurais do município de Cunha, SP. Afinal, muito se fala em inclusão, 
legislações são criadas, políticas são desenvolvidas, mas a verdade é que nossas escolas 
ainda engatinham no atendimento dessa necessidade da realidade escolar contemporânea. A 
metodologia adotada para esse trabalho foi a observação assistemática e relato de 
experiências. Nesses dois anos como bolsistas do PIBID, atuando em seis (6) escolas rurais, 
observou-se que em termos de adaptações físicas (rampas, banheiros adaptados, indicações 
em braile), muito poucas escolas apresentam-se estruturadas para acolher alunos com 
deficiências físicas e, nos dois (2) casos das que apresentam, as mesmas são as escolas 
estaduais, onde, mesmo assim só existem adaptações físicas, como rampas de acesso. 
Também não se verificou a presença de profissionais tradutores de libras ou mesmo literatura 
em braile nas bibliotecas. Porém, em várias escolas temos alunos com algum tipo de 
deficiência, como: Síndrome de Down; Deficiência Intelectual; Deficiência Mental; Deficiência 
Auditiva; Deficiência Visual; Deficiência Física, entre outras. Mas ainda, podemos referir que 
não há uma escola que possa atender aos alunos que necessitem de um atendimento 
direcionado. Falta capacitação ou formação continuada para os professores que atuam com as 
turmas onde há alunos de “inclusão”, materiais pedagógicos para melhor atendê-los, salas de 
recursos, entre outros. Também verificou-se que na zona rural de Cunha, somente as escolas 
da Rede Estadual têm recebido verbas para se adaptarem e receberem alunos de inclusão. 
Apesar da justiça da proposta de não se excluir uma criança do acesso à educação, por sua 
singular condição física ou mental, o que percebemos é um total despreparo da sociedade em 
geral, e das escolas em particular, para empreender a tarefa de transformação que a inclusão 
exige. E, a inclusão de crianças com necessidades especiais pode fracassar se não vier 
acompanhada de um forte chamado aos gestores dos projetos político-pedagógicos nas 
diferentes esferas do poder público, ocupando-se de estratégias necessárias para a 
operacionalização de tais projetos, sob pena de os mesmos caírem em descrédito junto à 
comunidade escolar. Palavras-Chave: Inclusão; Escolas Rurais; Políticas Públicas.  


