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Resumo A prática da Inclusão trouxe para as escolas brasileiras um novo cenário para os professores 

da sala de aula regular. Nem todos os profissionais da educação tiveram formação específica na 

graduação ou continuada para o trabalho com alunos de inclusão e têm que buscar, na medida de suas 

necessidades e curiosidades, meios que os ajudem na prática da inclusão, principalmente em sala de 

aula. O desafio do trabalho com inclusão na escola regular, proposto a partir da Declaração de 

Salamanca, ainda tem gerado muita discussão entre os professores, os quais têm enfrentado na prática 

do dia a dia, os diversos problemas que surgem na busca de uma educação verdadeiramente 

significante e inclusiva. Com o objetivo de auxiliar professores nesta busca por respostas e métodos 

mais eficazes de ensino, foi ofertado gratuitamente, para os professores da rede pública de ensino de 

uma região do Sul do Brasil, um curso sobre Educação Inclusiva, visando discutir, aprender, 

compartilhar sobre este tema. A partir de recortes de dois fóruns de discussão do curso, analisam-se 

falas destes professores considerando aspectos como: condições das instituições nas quais trabalham, 

das salas de recursos multifuncionais, da formação acadêmica/continuada dos professores, das 

impressões sobre a Declaração de Salamanca, aceitação por parte da sociedade e da família a esses 

alunos de inclusão, a busca por alternativas educacionais, a questão do atendimento educacional 

especializado e por fim sobre a avaliação curricular individualizada. Com esta experiência teve-se a 

oportunidade de discutir sobre esse tema com os envolvidos diretamente neste processo, os 

professores, os quais compartilharam suas experiências, angústias e conquistas no cotidiano escolar 

frente à inclusão. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, objetivos e metas a serem alcançados 

e uma realidade a ser trabalhada. Contudo, espera-se que este trabalho contribua no debate sobre 

Educação Inclusiva, partindo das colocações dos professores atuantes neste cenário. 
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