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O assunto de que trata a Educação Especial e a Inclusão Escolar é de
grande interesse a todos os indivíduos preocupados com a qualidade de
ensino no Brasil. Especialmente aos futuros docentes pois torna-se
fundamental conhecer essas realidades escolares para a construção de
uma identidade docente. Não é possível abarcar neste reflexão todas
essas realidades diante de tantas complexidades e particularidades
desse assunto, além de que  não existem formas estabelecidas e
fechadas quando se trata do tema Educação. Dada a heterogeneidade
também do processo ensino-aprendizagem, focalizaremos neste trabalho,
assuntos concernentes à Educação Especial e à chamada Inclusão
Escolar. Objetivo: conhecer as diferentes realidades das práticas
escolares no que tange a Educação Especial. Metodologia: Entrevista
com o pai de uma adolescente portadora da Síndrome de Asperger, visita
a Escola de Ensino Médio para Surdos Professora Lília Mazeron,
depoimento de uma professora que há 14 anos trabalha com Educação
Especial e breve revisão bibliográfica sobre o tema. Conclusão: A pessoa
com deficiência sabe o que a ''marca'' e terá que conviver com essa
marca pelo resto da vida. Sabemos que formamos uma identidade de nós
mesmos através, também, dos olhares que nos são dirigidos. Diante
disso precisamos despertar as pessoas de sua posição resignada. É
necessário que saibamos enfrentar essas situações e encarar as
características que lhe são notadas. Encontrar nas diferenças o que ela
tem de positivo, no caminho oposto do preconceito e da discriminação.
De toda forma, ficam alguns questionamentos: que projetos estão sendo
realizados para que a ''inclusão'' aconteça? Tais projetos prevêem as
diferenças entre os sujeitos e as especificidades de sua cultura e
aprendizagem? Que princípios pedagógicos estão sendo criados para
bal izar  uma esco la  inc lus iva que deve estar  em permanente
(des)construção? E o que isso irá refletir na qualidade de vida de uma
pesoa, sua família e sociedade.


