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Resumo Encontra-se cada vez mais disseminada a busca por estratégias, medidas e/ou ações que 

visem a inclusão de crianças portadoras de algum tipo de necessidade especial nos ambientes 

escolares regulares (creches, escolas de ensino fundamental e médio, escolas técnicas, entre outros). 

Entretanto, apesar do aumento da inserção dessas crianças nesses espaços, no âmbito geral a inserção 

ainda é pequena e, em muitos casos, ocorre em ambientes inadequados para o desenvolvimento eficaz 

dessa importante atividade. Essa difícil realidade é constatada mais fortemente nas cidades e 

comunidades interioranas. No estado do Ceará, nordeste brasileiro, essa premissa é facilmente 

observada. São poucos os ambientes que ofertam uma educação inclusiva e, em muitos casos, os que 

trabalham essa possibilidade a fazem de maneira restrita. O município de Juazeiro do Norte, segunda 

maior cidade do Estado do Ceará, dispõe de uma população de, aproximadamente, 250.000 

habitantes. Os estabelecimentos de ensino no município que adotam práticas voltadas para a educação 

inclusiva ainda são em um número bastante reduzido. Entretanto, um caso desperta atenção: a Escola 

de Ensino Fundamental Padre Cícero, mantida pela municipalidade. A escola atende a alunos sem e 

com algum tipo de necessidade especial, oferecendo um relevante trabalho social. Contudo, a 

precariedade das instalações físicas escolares e a falta de capacitação de alguns profissionais no que 

se refere ao âmbito geral da educação inclusiva dificultam consideravelmente as atividades 

desempenhadas. Dessa maneira, o presente estudo tem como principal objetivo caracterizar as 

atividades de educação inclusiva prestadas na Escola Padre Cícero em Juazeiro do Norte. Para isso, 

utilizou-se a revisão bibliográfica associada a visitas técnicas como procedimentos metodológicos 

adotados. 
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