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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo compreender, a partir do olhar dos docentes e gestores, o processo
de inclusão e seus encontros e desencontros. Foi realizado na Escola Estadual “João Carvalho”, no
município de Simão Dias, Sergipe. Trata-se de um estudo descritivo, que adotou a Dinâmica de Grupo
Focal. Foram convidados cinco participantes: a diretora, o coordenador, uma professora da sala de
recursos, outra da sala de educação especial e uma docente da sala de ensino regular. A discussão foi
gravada, transcrita e submetida à análise de conteúdo. Os relatos mostraram desejos, anseios e vontade
de fazer acontecer, mas também demonstraram as angústias, pois em alguns momentos eles reconhecem
que não sabem como fazê-lo. Em uma organização dita inclusiva, todos os partícipes precisam estar
envolvidos nesse processo cíclico de construção e desconstrução, devem ser incentivados através da
experimentação contínua com a inclusão, suas convergências e divergências.
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The present study aims to understand from the standpoint of teachers and administrators, the process of
inclusion, and disagreements in their daily. Was held in the State School "João Carvalho" in the
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municipality of Simão Dias, Sergipe. This is a descriptive study, at adopts the Dynamic Focal Group. Were
asked five participants: the director, the coordinator, a teacher resource room, another the room of special
education and one regular education teacher. The discussion was recorded, transcribed and subjected to
content analysis. The reports show wishes, desires and will to make it happen, however, show their
anguish, because at times recognize that they do not know how to do it. In an inclusive organization said,
all members need to be involved in this cyclical process of construction and deconstruction, should be
encouraged through continuous experimentation with the inclusion, their convergrnces and divergences.

Descriptors: inclusion, school, teacher.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo compreender, a partir do olhar dos docentes e gestores, o processo
de inclusão e seus encontros e desencontros, no cotidiano de uma escola regular. A Educação Inclusiva é
extraída do conceito mais amplo de uma “Educação para Todos”, na qual todas as diferenças dos
indivíduos são contempladas, postulada no documento de Declaração de Salamanca/Espanha (1994) que
concebe a deficiência como uma questão de “Direitos Humanos”, conjugando igualdade e diferença como
valores indissociáveis.

Nesta perspectiva, a Constituição Federal Brasileira de 1988 no seu artigo 208, inciso I, estabelece que “a
Educação é um direito de todos”, todavia não é qualquer tipo de acesso e permanência na escola que pode
ser considerado Educação. Assim, tais direitos serão totalmente preenchidos, segundo a Constituição
Federal, se o ensino visar o pleno desenvolvimento da pessoa e a construção da sua cidadania (art. 205,
CF); se for ministrado em estabelecimentos oficiais de ensino (CF e LDBEN) e se essas instituições não
praticarem a segregação por grupos de pessoas.

Os deficientes também são titulares desses direitos e a Constituição inclui o tratamento diferenciado como
forma de complemento para a sua garantia e não como substituição dos serviços oficiais comuns; caso
isso ocorra haverá violação dos direitos à Educação. Pois, é um direito do indivíduo ter Educação de
qualidade ministrada na rede regular de ensino e um dever do Estado garantir seu acesso ao ensino,
criando subsídios para que a escola como um todo receba qualquer aluno, seja ele com ou sem deficiência.
Contudo, quando o atendimento educacional especializado age de forma a impedir esses direitos, este fere
o princípio de igualdade. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – (art. 58 e
seguintes):

“o Atendimento Educacional Especializado será feito em classes, escolas, ou
serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular”
(art. 59, § 2ª).

Daí, para que a inclusão aconteça são necessários inúmeros fatores como políticas públicas na construção
de uma escola que possa abarcar todo e qualquer aluno, uma equipe organizada que trabalhe de forma
conjunta em prol dessa meta e, até mesmo, a compreensão dos alunos sobre a riqueza de estar
convivendo com o diferente e aprendendo na pluralidade.

Assim, para desenvolver este trabalho foi escolhida uma escola pública de um município de Sergipe, que
trabalha em uma perspectiva considerada inclusiva; com a pretensão de ouvir dos gestores e professores
suas opiniões sobre o tema, observar suas principais dificuldades para, então, criar um panorama geral a
partir da visão desses profissionais, os principais responsáveis na efetivação do processo inclusivo.
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1. CONCEPÇÕES DE PROFESSORES ACERCA DA INCLUSÃO:

“DECIFRA-ME OU TE DEVORO”

Toledo (2004), em seu estudo, faz um recorte da fala de uma professora de escola regular que recebe
uma criança psicótica em sua sala de aula e, a partir desse fato, ele realiza sua análise. A professora
expõe suas emoções no seguinte discurso, acompanhado da sua respectiva interpretação feita no
momento em que a fala acontece:

"Não sei ensinar esta criança!" - diz uma professora com as faces avermelhadas e
os olhos arregalados, num misto de raiva e desespero. Não pede ajuda, não
expõe uma dúvida, não murmura uma queixa. Diz que "não sabe"; não sabe
ensinar; ensinar uma criança. Agencia um discurso que a coloca diante de seu
interlocutor como quem impõe um desafio. Caso não obtenha alguma resposta
aparentemente apaziguadora, mesmo que momentânea, até que outra afirmação
avassaladora irrompa; continuará como a esfinge: "Decifra-me ou te devoro". (p.
1)

Com essa análise, a autora afirma que para haver a consolidação da proposta inclusiva deve-se
primeiramente oferecer um espaço de escuta para os professores que recebem crianças com necessidades
educacionais especiais em suas salas. Logo, quando a professora diz “não saber” está denunciando sua
limitação em ensinar e isso a coloca em um lugar de “não saber ensinar”, subtraindo-lhe seu posto
firmado como professora. Nesse caso, torna-se quase impossível para ela abrir mão da sua posição de
detentora do saber para reconhecer a do não saber, a da não efetividade das suas propostas pedagógicas,
a do silêncio daquele aluno que não pergunta, que não reclama do fato dessa criança não corresponder às
suas expectativas enquanto professora, colocando sua identidade em xeque, mesmo que por alguns
momentos.

Gomes (2005) utilizou uma escala de concordância quanto à inclusão escolar de sete necessidades
educacionais especiais: superdotação, deficiência visual, deficiência auditiva, autismo, síndrome de down,
deficiência mental, paralisia cerebral. Essa escala foi elaborada em quatro níveis de respostas: “1:
concordo”, “2: concordo parcialmente”, “3: discordo parcialmente”, “4: discordo”. Foi realizada uma
análise fatorial das respostas e constatado o grau de concordância dos professores à questão, dividindo-o
em três fatores. O primeiro fator engloba os possíveis Déficits Intelectuais composto por: Paralisia
Cerebral, Autismo, Síndrome de Down e Deficiência Intelectual, sendo essas as necessidades especiais que
os docentes mais discordam quanto à inclusão escolar. O segundo fator reúne os Déficits Sensoriais como:
a Deficiência auditiva e visual, e para os quais os docentes tendem a discordar menos quanto ao seu
processo inclusivo. O terceiro e último fator se refere à Superdotação, sendo este o único com o qual os
professores concordam totalmente sobre a inclusão.

Sant’ana (2005) realizou um estudo tomando por base as respostas de docentes e gestores acerca do
conceito da Educação Inclusiva, suas principais dificuldades e sugestões que pudessem viabilizar o
processo. Em seguida, durante sua análise, constatou que para os docentes a inclusão está diretamente
relacionada ao fato de compartilhar o mesmo espaço físico, enquanto os gestores a relaciona à integração
social das crianças com necessidades educacionais especiais, sendo importante ressaltar que para eles o
fato do indivíduo estar na sala regular já constitui o conceito de Inclusão em si. Já no campo das
dificuldades, ficou evidente a falta de um apoio técnico formado por especialistas, como o fonoaudiólogo, o
psicólogo, entre outros, construindo um trabalho em conjunto. Outra dificuldade mencionada diz respeito à
falta de preparo da equipe pedagógica para receber o aluno com necessidades educacionais especiais.
Conclui-se que os professores não podem atuar separadamente de uma equipe multidisciplinar para
atender a demanda no ensino regular, logo precisam de apoio da equipe pedagógica, de especialistas, da
família e da sociedade.
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Tessaro (2005) fez um estudo com o objetivo de verificar as concepções de professores e alunos de
Educação Regular e Especial sobre o processo de inclusão escolar. Constatou-se que a opinião, tanto dos
docentes quanto dos discentes, mostrou-se insatisfatória, revelando dificuldades presentes no cotidiano
escolar como: falta de investimentos, principalmente dos órgãos governamentais, de infra-estrutura física
das escolas para receber o aluno com deficiência, de preparo e capacitação dos professores e demais
funcionários para evitar o preconceito, e a falta de acolhimento presentes na escola regular, além das
dificuldades decorrentes do processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. Com isso, ficou evidente
uma visão negativa dos professores e alunos com deficiência sobre a inclusão, contrapondo-se a uma
visão mais positiva dos alunos não deficientes. Os professores da Educação Especial acreditam e investem
mais na Educação Inclusiva em comparação com os professores da sala regular e os alunos não
deficientes, que demonstraram dar mais crédito à inclusão do que os próprios deficientes.

Para Gomes (2005), os professores, em sua maioria, ainda são muito resistentes às reestruturações e
novas formas de organização das práticas educacionais de forma a abranger todos os alunos. Sendo
assim, a autora afirma a importância de um maior preparo e apoio a todos os profissionais de Educação,
particularmente, para os professores que atuarão diretamente com crianças com necessidades
educacionais especiais, conduzindo seu processo educacional. Ela revela, ainda, a importância de um
sistema organizado com recursos físicos e os meios materiais indispensáveis para o efetivo processo
escolar de qualidade. Essas atitudes devem redirecionar o trabalho educacional apropriado e, somadas
com os recursos terapêuticos necessários como fonoaudiólogo e psicólogo, possibilitarão não só a
efetivação da proposta inclusiva, como também a construção de uma escola de qualidade para todos,
segundo previsto na legislação pertinente.

Com relação ao atendimento individualizado para o deficiente múltiplo, muitos professores enfatizaram o
impedimento da realização das atividades pedagógicas com os mesmos e os demais alunos, dentro do
espaço regular de ensino. Em decorrência disso, sentem a necessidade de haver um atendimento
individual especializado a essas crianças, devido ao fato de serem dependentes e possuírem dificuldades
de aprendizagem. Relatam, ainda, seu despreparo profissional - seja ele teórico e/ou prático - para lidar
com a demanda e reclamam das condições insalubres da sala de aula das escolas regulares. (SILVEIRA E
NEVES, 2006).

Lacerda, (2006) em seu estudo, buscou investigar por intermédio de relatos de experiências dos docentes
como ocorre a inclusão de um discente surdo e a presença de um intérprete na sala regular. Em um
primeiro momento, os docentes afirmaram que suas aulas transcorriam naturalmente, havendo uma boa
relação dos alunos com o aluno surdo e do professor com o intérprete. Sendo assim, não havia
interferências na rotina escolar e observava-se um bom desempenho do aluno surdo em seu rendimento.
Paradoxalmente, em uma análise mais profunda dos depoimentos dos docentes, verificou-se uma falta de
preparo por parte dos mesmos para lidar com essa prática devido ao seu pouco conhecimento acerca da
surdez e suas peculiaridades. Da mesma forma, averiguou-se a falta de um planejamento específico
visando o trabalho em conjunto com o intérprete. Embora, os entrevistados se referissem às suas
experiências com esses alunos como sendo satisfatórias, camuflando a realidade e garantindo, de certa
forma, a tranquilidade do trabalho. Para Lacerda (2006), os professores não se percebem como parte
integrante e fundamental nesse processo, pois acreditam que as coisas podem permanecer estáticas, uma
vez que para eles as dificuldades são mínimas e contornáveis.

Com o intuito de investigar o imaginário coletivo de professores sobre a inclusão escolar, Ávila et al (2008)
realizaram uma entrevista grupal e convidaram os professores, individualmente, a fazer um
desenho-estória sobre o tema em questão: “ um aluno de inclusão”. A partir de sua análise, categorizada
em campos psicológicos não conscientes, demonstram que, para os professores, o ensino regular não é o
lugar apropriado para o indivíduo com deficiência. O professor persiste em uma visão tecnicista,
enxergando o aluno como alguém a ser classificado e avaliado rotineiramente segundo suas habilidades e
dificuldades. Dessa forma, torna-se inviável conceber a escola regular como espaço para alunos com
necessidades educacionais especiais, percebidas pelos professores como limitadas e extremamente
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dependentes emocionalmente. Ficou evidente, no imaginário coletivo desses professores, a falta de
condições emocionais próprias para criar um ambiente agradável e acolhedor para as crianças, remetendo
assim toda responsabilidade na figura materna, lançando mão do eterno “menino da mamãe”.

A fim de investigar as mudanças nas concepções de professores de Ensino Fundamental, após a entrada
de crianças com necessidades educacionais especiais em sua sala, Monteriro & Manzini (2008) conduziram
uma investigação durante o ano letivo. Foram realizadas entrevistas iniciais com os professores antes do
contato com o aluno em sala, no decorrer do ano letivo foi elaborado um caderno de conteúdo para cada
participante e, ao final desse período, novas entrevistas com os professores. Com isso, evidenciou-se que
somente a inclusão desses alunos em sala regular não foi suficiente para que ocorressem mudanças
significativas nas concepções. O estudo mostra que foram poucas as mudanças obtidas e, de um modo
geral, serviram apenas para modificar as crenças, pois os professores recebem esses alunos com um
preconceito já formado. O item que mais sofreu modificações durante o processo de inclusão foi à
expectativa em relação à inclusão do aluno com deficiência na sala de aula regular, uma vez que os
professores sentiam temor em relação ao comportamento e a disciplina dos alunos com ou sem deficiência
e esses sentimentos desapareceram ao longo do ano.

3. MÉTODO E MATERIAL

A pesquisa proposta está em consonância com a Resolução 196/96 (CONEP) e foi aprovada pelo Comitê de
Ética da Universidade Federal de Sergipe. Todos os voluntários/participantes assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e, ao serem convidados, foram informados a respeito do objetivo geral
da pesquisa e dos seus direitos, dentre eles destacando-se: o direito de confidencialidade, de ser tratado
com dignidade, de não se sentir coagido durante a discussão do tema proposto e do conhecimento que a
reunião seria gravada.

Este artigo trata de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, que adota a Dinâmica de Grupo
Focal para a coleta dos dados. Os grupos focais são a reunião de um pequeno grupo de pessoas que
discute entre si determinado tema, avalia conceitos, identificando as principais dificuldades expressadas
pelo grupo.

A escolha dessa técnica está relacionada ao fato de haver uma maior sinergia entre os participantes
durante a discussão do tema proposto, porque eles se tornam mais engajados na discussão dirigindo seus
pontos de vista e comentários relevantes para os outros membros do grupo, ao invés de interagirem
apenas com o moderador, como nas entrevistas individuais.

O objetivo central da Dinâmica de Grupo Focal é identificar percepções, sentimentos, atitudes e ideias dos
participantes a respeito do tema proposto. O local escolhido para a realização do estudo foi a Escola
Estadual “João Carvalho de Matos”, situada no município de Simão Dias, Estado de Sergipe.

Na unidade escolar citada, foram convidados cinco participantes, considerando suas funções dentro da
escola: a diretora, um coordenador, uma professora da Sala de Recursos, outra da sala de Atendimento
educacional especializado (AEE) e uma docente da sala de ensino regular, que recebem alunos com
necessidades educacionais especiais.

Além das funções profissionais já mencionadas, os participantes foram selecionados de acordo com os
seguintes critérios:

a) Critérios de inclusão:

Adultos, de ambos os sexos, graduados e que possuíssem algum conhecimento prévio, seja ele teórico ou
prático, sobre a educação inclusiva e que estejam dispostos a participar voluntariamente da pesquisa.

b) Critérios de exclusão:
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Foram excluídos os participantes que não tivessem vínculo profissional com a escola selecionada para o
estudo e aqueles que nunca tiveram acesso a informações teóricas ou experiência prática no atendimento
a crianças com necessidades educacionais especiais, seja na sala regular, especial ou de recursos.

A seleção do local para realização da reunião do grupo focal seguiu os seguintes critérios: ambiente
agradável e tranquilo, sem a presença de objetos que pudessem ocasionar a dispersão dos participantes; a
fim de facilitar a interação entre eles, a disposição das pessoas na sala buscou facilitar a visão de todos.
Por esses motivos, foi escolhida a Sala de Recursos da referida escola por conter uma mesa redonda e ser
um ambiente acusticamente tratado.

O Grupo Focal se realizou em apenas um encontro, sendo que a discussão ocorreu durante
aproximadamente 50 minutos, foi gravada em áudio e conduzida por um moderador, no caso a
pesquisadora, de maneira a compreender a dinâmica do grupo por intermédio dos sentimentos e ideias
expostas pelos membros. Foi trabalhada com uma progressão natural dos assuntos, partindo do tópico
mais geral - a Inclusão - até chegar ao foco específico da pesquisa. Assim, o moderador disparou a palavra
eliciadora previamente selecionada para prover uma melhor interação entre os participantes e a discussão
sobre o tema, atingindo assim os objetivos da pesquisa. A palavra selecionada foi “Inclusão” e a partir da
mesma, o moderador solicitou aos participantes que escrevessem em uma folha de papel em branco todas
as palavras que viessem a sua cabeça relacionada àquela apresentada pelo moderador.

Em seguida, o moderador solicitou aos participantes que conversassem sobre o que escreveram, é
importante ressaltar que o objetivo era gerar ideias e opiniões espontâneas. Dessa forma, a pesquisadora
em condição de moderador permaneceu neutra todo o tempo sem direcionar perguntas específicas aos
participantes. Em linhas gerais, o moderador atuou no grupo de maneira apenas a redirecionar a discussão
caso houvesse dispersão dos participantes ou desvio do tema proposto, mas não interrompeu
bruscamente a interação entre os membros do grupo.

Toda a discussão do grupo foi transcrita, em ortografia regular. A análise dos dados foi feita por meio da
análise de conteúdo. A partir da leitura flutuante do material obtido, elaborou-se a seguinte categoria:
“Querer, mas não saber fazer”. Depois, foram selecionados índices, que representa a forma explícita de
um tema ao aparecer repetidamente em um texto e a análise o dará significado (BARDIN, 2008).

4. QUERER, MAS NÃO SABER FAZER

Os relatos dos docentes mostram desejos, anseios e vontade de fazer acontecer. No entanto.concomitante
a esses sentimentos, demonstram suas angústias e o quanto ainda é necessário percorrer na construção
desse longo caminho, pois em alguns momentos os docentes reconhecem que não sabem como lidar com
a situação de ter um aluno com deficiência em sua sala. Os trechos a seguir mostram o desejo de querer
fazer, juntamente com a angústia de não saber como:

Assim eu percebo assim que os professores tem alguns que ficam angustiados né eles ficam
angustiados ai eu tenho dois alunos que são de uma turma de inclusão e os professores
totalmente eles não tem nenhuma base não tem nada assim nem o conhecimento de Libras e às
vezes quando eu vou lá eu vejo assim aquela angústia “ai mulher ai fala comigo” ai eu digo
mulher fique calma relaxe você ta fazendo aquilo que ta ao seu alcance (...)

Já aconteceu até daquela professora dizer Maria vem aqui veio aqui né desorientada me dê
atividade o que que eu faço né isso ai é bom porque a gente ta vendo o que O interesse daquele
professor porque a partir do momento que ele vem até aqui a gente percebe o que Eu percebo o
que Ela tem interesse a preocupação com aquele aluno de querer algo pra o que que eu vou
fazer Como é que eu vou trabalhar com esse aluno (...)
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Esses são relatos da professora da Sala de Recursos, que recebe alunos de outras escolas que não
possuem esse tipo de sala para atendimento. A partir das suas experiências e visitas a essas unidades
escolares, nota uma angústia permanente por parte desses professores devido não saber como lidar com a
situação. Muitos chegam a ficar desesperados diante do fato desses alunos não corresponderem às suas
expectativas em sala de aula, como é observado no seguinte trecho:

Agora embora as vezes o professor fica angustiado porque ele quer que seja assim quer ver um
resultado imediato e esse resultado imediato não acontece é um resultado lento /quando eu
entrei nessa turma de Libras eu queria isso que aprendesse rápido (...)

Autores como Selau e Kronbauer (2009) enfatizam a importância dos docentes enxergarem no aluno, seja
ele deficiente ou não, um indivíduo que tem o direito de aprender, e que são os professores, por
intermédio de suas intervenções pedagógicas juntamente com o apoio da escola, que constroem
cotidianamente esse processo em sala de aula. Contudo, esses autores concordam que existe um
despreparo muito grande dos profissionais da Educação e que estes, por vezes, sentem-se inseguros e
inaptos ao receber alunos com necessidades educacionais especiais. Esse despreparo pode ser reafirmado
nos trechos abaixo:

Justamente o professor na maioria das vezes aquele professor/ não está preparado/ inclusive
não é só o professor não (...)

O professor ele não recebe a capacitação devida /é/ para receber tal aluno. (...)

Os docentes não são especializados/ não estão preparados/ os docentes da sala regular/
justamente/. Os docentes da sala da educação especial ou do recurso eles passam pelas
capacitações, mas na sala por exemplo Rita é professora da sala regular, ela é 3º ano ela tem
um aluno que tem D.I. ela foi professora preparada pra dar aula (...)

Esses relatos denotam que, para o professor não basta apenas querer sozinhos, eles precisam de apoio,
de um suporte, subsídios para que o processo aconteça de fato. Muitas vezes, os docentes têm dois
vínculos e a maioria dos cursos de capacitação é oferecida pela manhã e eles não podem sair da escola
para participar. Eles reivindicam meios e um suporte para que a inclusão aconteça, ratificando-se nesse
depoimento que, na verdade, é um questionamento lançado às autoridades para que tomem as
providências cabíveis:

Será que a culpa só é do professor A situação que está a Educação Não/ O Governo também
tem a sua parcela porque se desse um estímulo seja é financeiramente, seja de outro tipo eu
acho que a coisa ia pra frente não é só no financeiro não entendeu/ não no geral oferecer
meios de se fazer uma capacitação ou até mesmo uma faculdade pra esses professores que
existem né mas cadê o tempo Cadê os meios Mas isso ai eu vejo assim eu acredito que é um
processo muito lento pra poder acontecer (...)

Jesus (2004) enfatiza a necessidade urgente de promoção, por parte do Governo, de capacitações de
todos os profissionais da Educação, e não apenas do professor. Isso decorre do fato desses profissionais
fazerem parte da construção dos processos comunicativos iniciais das crianças, sendo elas deficientes ou
não.

Ao mesmo tempo, os professores acreditam ser a inclusão um processo muito lento para acontecer. Sendo
assim, Jesus (2004) reforça a grande dificuldade em se trabalhar com a inclusão, pois muitas vezes os
docentes não enxergam que a situação pode ser modificada, e principalmente, lançam a culpa no Governo
e não acreditam que eles próprios possuem o poder de mudar essa situação.

Na verdade, é um processo construído em conjunto e continuamente, que envolve tanto o Governo como
os gestores, a equipe pedagógica, a de apoio e os pares dessas crianças, ou seja, todos precisam querer
aprender com a pluralidade e mudar a situação. Mantoan (2004) em seu estudo afirma que o ser humano
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é um ser relacional, dialógico e singular. Neste sentido, aprende-se com o outro, nas trocas que são
estabelecidas pelo convívio com o outro, seja ele deficiente ou não, isto é, aprendemos com as diferenças.
A autora ressalta que estar com o outro é justamente essa abertura de conhecer esse outro, sendo este
um enigma a ser desvendado diariamente na construção de relações e identidades que não se repetem.

A partir disso, pode-se analisar o depoimento de uma professora que acredita na causa e que luta para
que essas crianças sejam e se sintam acolhidas na sala regular juntamente com seus pares:

As pessoas precisam tomar ter mais consciência né do seu papel enquanto cidadão né pra saber
acolher essas pessoas ditas né diferentes porque na realidade você fala assim “Ah é deficiente”
mas na realidade todos nós temos as nossas limitações quem não é deficiente Quem/ ninguém/
Acontece que essas deficiências são visíveis aos nossos olhos, mas eu tenho deficiências que
vocês não podem ver, mas eu tenho deficiência né eu tenho as minhas limitações né eu vejo
assim cada um de nós temos as nossas limitações só que tem os casos de pessoas que são
limitações visíveis aos nossos olhos e de outras pessoas não, mas todos nós temos as nossas
limitações né e a gente tem que como ser humano o ser humano tem que saber lidar né saber
acolher isso é muito importante isso é muito gratificante (...)

1. Considerações Finais

O propósito do presente estudo foi identificar os encontros e desencontros no processo de construção da
Educação Inclusiva. A partir do testemunho dos diferentes atores envolvidos nesse processo, foi possível
esboçar um quadro mais próximo da realidade de uma escola regular.

Com os dados coletados a partir do grupo focal, confirma-se que a escola estudada procura trabalhar em
uma perspectiva inclusiva e que existe a disposição para atender a qualquer aluno que procure a unidade
escolar. O depoimento dos participantes possibilitou confrontar sua disposição com as ações efetivas.

Assim, com o ambiente propício, as relações estabelecidas e uma boa intermediação do professor e o
apoio familiar, o aluno com necessidades educacionais especiais pode sentir-se incluso na sociedade e
construir seu lugar enquanto parte integrante e atuante.

Nesse cenário, é de suma importância que os profissionais da Educação, não apenas os professores
recebam o apoio necessário para que o processo seja efetivado. Esse apoio pode ser por intermédio das
capacitações promovidas pelo Governo, cursos, palestras na própria escola para toda equipe pedagógica e
de apoio, para os demais alunos, a fim de que todos possam acolher e abraçar a causa.

Uma equipe especializada torna-se imprescindível no trabalho em conjunto com a escola, merecendo
destaque para o fonoaudiólogo, sendo que este irá somar com o trabalho do professor, favorecendo os
processos comunicativos iniciais desses alunos, a construção da sua linguagem oral e escrita, e de forma
mais ampla, contribuir para sua aprendizagem de maneira favorável em um ambiente propício onde haja o
acolhimento e o respeito ao outro.

Em uma organização dita inclusiva, todos os membros precisam estar envolvidos nesse processo cíclico de
construção e desconstrução. Eles devem ser incentivados e mobilizados para a participação, reflexão e
diálogo, através da experimentação contínua com a inclusão, suas convergências e divergências.
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