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RESUMO 

A inclusão escolar é acolher todas as pessoas, sem exceção, no sistema de ensino, 

independentemente, de cor, classe social, condições físicas e/ou psicológicas e o 

fonoaudiólogo vai potencializar o desenvolvimento da comunicação e também a 

prevenção de possíveis transtornos. O objetivo desta pesquisa foi caracterizar o 

conhecimento de professores sobre o processo de inclusão escolar e o papel do 

fonoaudiólogo nesse processo e verificar a eficácia da intervenção fonoaudiológica 

para construção desse conhecimento. Para tanto foi aplicado um questionário com 

seis questões fechadas e cinco questões abertas a 15 professores da rede privada de 

ensino e 4 professores da rede pública, com idades entre 30 e 67 anos todas do 

gênero feminino. O resultado preliminar desta pesquisa apontou que 100% dos 

professores entrevistados já tiveram experiência com aluno com deficiência, 57% 

disseram não ter formação para atender alunos com deficiência, e outros 57 % 

acreditam que para a melhoria da educação inclusiva deve-se investir em capacitação 

dos professores e profissionais envolvidos e 100% veem a atuação do fonoaudiólogo 

junto aos professores como importante. 

Introdução 

A inclusão escolar é acolher todas as pessoas, sem exceção, no sistema de 

ensino, independentemente, de cor, classe social, condições físicas e/ou psicológicas 

e o fonoaudiólogo vai potencializar o desenvolvimento da comunicação e também a 

prevenção de possíveis transtornos. 

 A inclusão escolar não se apoia somente no que é feito pelos professores em 

sala. É preciso uma junção de cuidados e troca de conhecimentos entre diversos 

profissionais envolvidos em cada parte desse processo. Cruzando esse elo está a 

linguagem, objeto de estudo da Fonoaudiologia e que exerce papel fundamental 

dentro da inclusão escolar, pois conduz o processo de aprendizado (CÁRNIO et al., 

2012). 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar o conhecimento de professores sobre o 

processo de inclusão escolar e o papel do fonoaudiólogo nesse processo e verificar a 

eficácia da intervenção fonoaudiológica para construção desse conhecimento. 
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Desenvolvimento 

Trata-se de um estudo exploratório transversal, onde todos os sujeitos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes da coleta de dados. Este estudo 

foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa antes do seu início.  

Método 

Foi aplicado um questionário, elaborado a partir da literatura estudada, composto de 

11 questões sendo seis questões fechadas e cinco questões abertas. Os sujeitos 

desta pesquisa foram 26 professores e coordenadores de escolas públicas e privadas. 

Posteriormente foram distribuídos folders explicativos, a respeito do papel do 

fonoaudiólogo no âmbito escolar e as áreas de atuação do fonoaudiólogo. 

Resultados Preliminares 

O resultado preliminar desta pesquisa apontou que 100% dos professores 

entrevistados já tiveram experiência com alunos com deficiência, 57% disseram não 

ter formação para atender alunos com deficiência, outros 57 % acreditam que para a 

melhoria da educação inclusiva deve-se investir em capacitação dos professores e 

demais profissionais envolvidos e 100% veem a atuação do fonoaudiólogo junto aos 

professores como importante. 
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