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Apresentação

Esta Unidade Didática constitui-se enquanto produção metodológica do 

Projeto  de  Intervenção  Pedagógica,  uma  das  atividades  do  Programa  de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) – da Secretaria Estadual de Educação do 

Paraná  (SEED/PR),  tendo  por  temática  Inclusão  Escolar:  Que  caminhos 

estamos seguindo?

É  notória  que  o  maior  desafio  da  educação  especial  brasileira, 

atualmente, é a implantação de uma educação de qualidade, com organização 

de escolas que atendam a todos os alunos sem nenhum tipo de discriminação 

e que reconheçam as diferenças como fator de enriquecimento no processo 

educacional.

Se por um lado as práticas educativas vêm sendo aprimoradas a cada 

dia, para que se possa acompanhar o desenvolvimento dos alunos envolvidos 

no  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  porém só  quando  observamos  os 

fatores  sócio-culturais,  e  a  partir  da  vivência  dos  alunos é  que  poderemos 

elaborar atividades pedagógicas que venham ao encontro das necessidades e 

particularidades de cada um.

Por  outro,  compreendemos  que,  ainda  é,  fundamental  mudança  e 

adaptações curriculares das práticas existentes, para um bom desenvolvimento 

do trabalho, pois conhecer e tentar entender o mundo no qual o aluno está 

inserido é o início para um adequado trabalho. 

É essencial possibilitar aos alunos os conhecimentos científicos por meio 

de  atividades  interessantes  que  cativem  sua  curiosidade  levando-os  a 

desenvolverem  suas  funções  psicológicas  superiores  (atenção  voluntária, 

memória, linguagem, pensamento abstrato etc.).

Assim,  o  presente  material  foi  pensado  para  ser  implementado  no 

Colégio Estadual do Campo José de Anchieta E.F.M., tendo como público alvo 

Professores, funcionários e equipe pedagógica, justificando a necessidade de 

propor,  nessa  unidade  didática  o  estudo  do  tema:  Inclusão  Escolar:  Que 

caminhos  estamos  seguindo?  Apresentando  formação  e  informação  aos 

professores  e  gestores  do  Colégio  no  qual  atuamos, visando  atender  as 

necessidades e efetuar as adaptações necessárias para o bom andamento do 

processo ensino- aprendizagem. 



Desta  forma  vale  lembrar  que  somente  leis,  pareceres  e  diretrizes 

acerca  de  educação  numa  perspectiva  inclusiva,  o  direito  a  matrícula, 

permanência,  não irá promover uma educação que seja condizente com as 

necessidades  dos  educandos,  de  forma  que  possam  aprender  e  tornar-se 

sujeitos autônomos e críticos. 

Para isso há necessidade de se conscientizar toda comunidade escolar, 

das leis que norteiam a educação inclusiva; verificar as adaptações de grande 

porte  necessárias  e,  ampliar  os  estudos  das  adaptações  curriculares  de 

pequeno  porte  necessárias  a  cada  educando  de  acordo  com  suas 

especificidades educacionais. 

Por meio de um estudo sistematizado e coletivo,  o público objeto de 

intervenção  (professores,  funcionários  e  equipe  pedagógica)  poderá  se 

conscientizar  do  seu  papel  frente  à  inclusão  como  direito  de  todos 

independente de cor, raça, etnia, religião e especificidades educativas. 

Desse modo, os estudos e debates devem culminar, no objetivo maior 

da escola que é a ação de ensinar e aprender, porém há de se ter em mente 

que  na  relação  entre  professor  e  aluno  se  faz  necessário  que  ambos  se 

reconheçam  como  protagonistas  deste  processo  educativo,  onde  caberá 

inicialmente  ao  professor  conhecer  as  necessidades  educativas  de  seus 

alunos, de modo que estejam motivados e acolhidos pela comunidade escolar, 

de forma a que se reconheça como pertencente ao espaço escolar e, assim se 

apropriar  do  conhecimento  científico,  histórico  e  cultural  produzido  pela 

humanidade. 

Assim é necessário um estudo consciente da educação na perspectiva 

inclusiva,  das adaptações curriculares,  por meio de discussões e sugestões 

propiciando  um  ensino  qualitativo,  pensando  e  planejando  para  a 

aprendizagem e promoção dos educandos.

Pretendemos, para isso, utilizar-se de uma unidade didática de forma a 

encaminhar o trabalho pedagógico de formação e informação para verificar in  

loco o quanto refletir e debater sobre o tema em estudo a partir da realidade, 

acreditamos  que  é  necessário  ampliar  nossos  estudos  quanto  aos 

fundamentos, Filosóficos, Teóricos Legais e Práticas da Educação Especial, 

incentivar  a  equipe  da  escola  a  conhecer  e  respeitar  as  potencialidades 

individuais  e  contribuir  com  a  formação  continuada  de  professores, 



possibilitando  a  eles  uma  maior  compreensão  sobre  a  educação  especial, 

deficiência e inclusão escolar.  

A presente unidade didática constará de oito (8)  atividades. A seguir, 

faremos a apresentação do encaminhamento metodológico em seus detalhes.

Atividade 1

Inclusão Escolar: Uma Reflexão a cada instante - 1

https://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1525&bih=734&q=imagem+de+dominio+publico+d

o+filme+a+cor+do+paraíso&oq=imagem+de+dominio+publico+do+filme+a+cor+do+paraíso&gs

_l=img

Filme: A cor do paraíso (1999)

INCLUSÃO ESCOLAR:

 QUE CAMINHOS ESTAMOS SEGUINDO?

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1525&bih=734&q=imagem+de+dominio+publico+do+filme+a+cor+do+para%C3%ADso&oq=imagem+de+dominio+publico+do+filme+a+cor+do+para%C3%ADso&gs_l=img
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1525&bih=734&q=imagem+de+dominio+publico+do+filme+a+cor+do+para%C3%ADso&oq=imagem+de+dominio+publico+do+filme+a+cor+do+para%C3%ADso&gs_l=img
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1525&bih=734&q=imagem+de+dominio+publico+do+filme+a+cor+do+para%C3%ADso&oq=imagem+de+dominio+publico+do+filme+a+cor+do+para%C3%ADso&gs_l=img


Ficha Técnica:

Gênero: Drama

Duração: 86 minutos

Lançamento: 1999

Produção: Irã

Classificação etária: Livre

Sinopse:
Nas férias, Mohammad volta para seu vilarejo nas montanhas, aonde vai junto da família ao 
norte  do  país.  Da  avó  e  irmãs,  recebe  carinho  e  atenção.  Do  pai,  ganha  desprezo  e 
ressentimento. Mohammad é um garoto muito vivo que tem uma enorme sensibilidade e no 
contato com a natureza descobre coisas novas iniciando o seu amadurecimento. O seu jeito 
simples  de  ver  o  mundo  é  uma  lição  de  vida.
Fonte : https://www.youtube.com/watch?v=AMBXfkSR1UE

Ao assistir o filme: Pense, Reflita e registre:              

• O que você compreende por exclusão e inclusão social?

• Levante hipóteses, por que em pleno século XXI a exclusão social e 

educacional ainda é recorrente?

• Quais as situações típicas de exclusão e inclusão social que você tem 

identificado no seu cotidiano social, familiar e escolar?

• Quais as exclusões sociais sofridas pelo personagem Mohammad? E 

como foi a sua inclusão escolar?

• Como era a percepção de Mohammad sobre o mundo? Você identifica 

as percepções dos alunos inclusos no seu ambiente de trabalho, relate-

as?

• Qual o papel do professor para que de fato a inclusão social e escolar 

ocorra?

https://www.youtube.com/watch?v=AMBXfkSR1UE


• Levante hipóteses: É possível acelerar o processo de inclusão social e 

escolar dos alunos com necessidades especiais num mundo tão 

competitivo e excludente? Como?

• Qual (is) os caminhos estamos seguindo? 

Atividade 2

Inclusão Escolar: Uma Reflexão a cada instante- 2

A DEFICIÊNCIA E A EDUCAÇÃO ESPECIAL: BREVES CONSIDERACÕES 

HISTÓRICAS

Recorrendo  a  história  foi  possível  verificar  que  os  primeiros  escritos 

referentes à forma de tratamento dos deficientes são sucintos e encontram-se 

datados  anteriormente  à  Idade  Média.  Sobre  este  aspectos,  Pessoti  (1984, 

apud  Rossato,  2010)  expõe  que  pouco  se  conhece  sobre  as  atitudes  e 

concepções existentes na Antiguidade quanto à deficiência, mas o que se tem 

de registro é que em Esparta, na Grécia Antiga, as crianças que nasciam com 

deficiências físicas ou mentais eram abandonadas. A concepção da época era 

de que as “crianças defeituosas” não seriam produtivas, não teriam condições 

de  acompanhar  o  ideal  atlético,  muito  apreciado  nessa  organização 

sociocultural, na qual as pessoas eram educadas e treinadas como atletas para 

combater nas guerras. 

Perante as sociedades antigas, os deficientes não tinham valor, pois não 

serviam à nobreza com sua força de trabalho e não promoviam sua própria 

subsistência.  Sendo  assim,  Leonel  (2014)  destaca  que  diante  dos  valores 

éticos  e  morais  da  época,  as  práticas  de  extermínio  ou  abandono  dos 

deficientes eram aceitáveis.
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Algumas contradições envolvendo os deficientes foram recorrentes na 

Idade Média. Mazotta (2011, apud Leonel, 2014) aponta que ora os deficientes 

eram vistos como divindades,  ora como demônios, também acrescenta que 

naquele  momento  da  história,  os  deficientes  por  suas  condutas,  eram 

considerados  como  uma  ameaça  à  sociedade,  por  isso  eram colocados  à 

margem da condição humana e segregados da sociedade.

Na Idade Média surge uma nova classe social: o clero. Anteriormente a 

sociedade se  constituía  pelos  serviçais  (povo,  escravos,  deficientes)  e  pela 

nobreza. Leonel (2014) enfatiza que com a força que a Igreja alcançava, esta 

classe  passou  a  exercer  o  poder  político  e  econômico,  comandando  a 

sociedade e influenciando-a no tratamento do deficiente.

Esta autora destaca ainda, que o surgimento da expressão “les enfants 

du bom Dieu” na Idade Média foi um marco para a tolerância e aceitação deste 

público, com o aparecimento dos primeiros escritos que trazem alguma  forma 

de tratamento aos deficientes. Porém, a autora enfatiza que estes aconteciam 

de forma caritativa e dentro das instituições religiosas, como os conventos e 

igrejas, portanto, ainda estavam longe de corresponder à igualdade para todos.

Ainda  na  Idade  Média,  aos  deficientes  não  era  permitido  o  convívio 

social  e  eles  ficavam  segregados,  ou  seja,  inseridos  em  mosteiros  ou 

instituições, sob os cuidados de religioso (Pessoti 1984, apud Leonel, 2014). 

Desse modo, para Leonel (2014), após esta concepção, a deficiência começa a 

ser considerada como um problema de ordem médica, fora da visão teológica e 

moral, a partir da contribuição de um médico alquimista chamado Paracelso 

(1493-1541),  que no século XVI,  publicou sua obra “Sobre as doenças que 

privam os homens da razão”.

De acordo com Santos  (2002,  apud Leonel,  2014),  Paracelso  teve a 

contribuição  de  Cardamo (1501-1576),  também médico  alquimista,  e  juntos 

iniciaram os primeiros estudos sobre a deficiência numa perspectiva científica, 

trazendo como forma de tratamento aos deficientes a alquimia, a magia e a 

astrologia que eram os métodos da medicina da época. Leonel (2014) destaca 

que com Paracelso e Cardamo a deficiência passou a ser assunto médico, e 

não deveria ser digna de piedade, mas de tratamento e aponta que a partir 

destas contribuições surgiu uma visão científica da deficiência e suas formas 

de  atendimento  passaram  a  ser  tidas  como  um  campo  a  ser  pesquisado, 



ganhando relevância no século XIX,  dando inicio  a concepção científica da 

deficiência.

Nos séculos XVIII e XIX surgiu a institucionalização como uma forma de 

atendimento  e  proteção  aos  deficientes.  Suas  ações  eram  de  caráter 

assistencialista  e  não  eliminavam  as  práticas  de  segregação,  e  assim  a 

preocupação era voltada ao cuidar, e não ao educar (Leonel, 2014). Com o 

desenvolvimento  científico,  a  psicologia  se  expandia  e  seus  conhecimentos 

tornavam-se públicos, o que contribuiu para os avanços nos tratamentos para 

deficientes hoje existentes.

Torna-se importante destacar que: 

  Mesmo diante das transformações históricas, ainda no século XIX o 
cuidar e o “educar” das pessoas com deficiência eram realizados em 
instituições residenciais e hospitais. Foi apenas a partir do movimento 
libertário, ao se pregar a igualdade de direito de todos, que surgiram 
movimentos que vieram ao encontro da necessidade de educar de 
fato  a  pessoa  com  deficiência.  Dadas  as  dificuldades  da  escola 
(regida pela obrigatoriedade) em dar conta da aprendizagem de todos 
os alunos,  originaram-se as classes e escolas especiais,  as quais 
experimentam uma maior proliferação após as duas guerras mundiais 
(MENDES, 2006, apud, ROSSATO, 2010).

Os  primeiros  movimentos  de  atendimento  aos  deficientes  foram  na 

Europa, representando algumas mudanças nas atitudes e ações dos grupos 

sociais,  efetuadas com a criação de medidas educacionais que inclusive se 

estenderam  a  outros  países.  Essas  medidas  envolviam  atendimento  com 

conotações  de  abrigo,  assistência  e  terapia  às  mais  diversas  deficiências, 

caminhando para a sua possibilidade de integração (MAZZOTTA (2005, apud 

ROSSATO, 2010).

Mazzotta (2005) destaca que a inclusão da “educação de deficientes”, 

da  “educação  dos  excepcionais”  ou  da  “educação  especial”  na  política 

educacional brasileira vem a ocorrer somente no final dos anos cinquenta e 

início  da  década  de  sessenta  do  século  XX.  E  isso  demonstra  que  as 

experiências concretizadas na Europa e Estados Unidos serviram de inspiração 

para  que alguns  brasileiros  iniciassem,  já  no  século  XX, a  organização  de 

serviços para atendimento a cegos, surdos, deficientes mentais e deficientes 

físicos (MAZZOTTA, 2005).

Desse  modo,  durante  um século,  tais  providências  caracterizaram-se 

como iniciativas oficiais e particulares isoladas, refletindo o interesse de alguns 

educadores pelo atendimento educacional dos portadores de deficiência, o que 



contribuiu significativamente para os avanços atualmente existentes na área de 

serviços  educacionais  especializados  ofertados  aos  portadores  de 

necessidades educativas especiais.

O atendimento escolar especial aos portadores de deficiência iniciou-se, 

no  Brasil,  segundo  Mazzotta  (2005),  na  década  de  cinquenta  do  século 

passsado ou seja , o século XIX , foi o marco dos trabalhos com educação 

especial  no  Brasil.  O  autor  ainda  destaca  que  foi  precisamente  em 12  de 

setembro de 1854 que a primeira providência neste sentido foi concretizada por 

D. Pedro II,  com a fundação naquela data, na cidade do Rio de Janeiro, do 

Instituto Imperial dos Meninos Cegos.

Ainda  no  Segundo  Império  Mazzotta  (2005)  destaca  que  existem 

registros de outras ações voltadas para o atendimento pedagógico ou médico-

pedagógico aos deficientes.  O autor  complementa  que em 1874 o  Hospital 

Estadual de Salvador, na Bahia, hoje chamado Hospital Juliano Moreira, iniciou 

a  assistência  aos  deficientes  mentais,  porém  sobre  o  tipo  de  assistência 

prestada,  há,  entretanto,  informações  insuficientes  para  sua  caracterização 

como  educacional,  pois  poderia  tratar-se  de  assistência  médica  a  crianças 

deficientes  mentais  e  não  propriamente  atendimento  educacional  ou  ainda, 

atendimento médico-pedagógico.

Alguns importantes indicadores do interesse da sociedade para com a 
educação dos portadores de deficiência, no começo do século XX, 
são  os  trabalhos  científicos  e  técnicos  publicados.  Como exemplo 
cabe destacar que, em 1990, durante o 4º Congresso Brasileiro de 
Medicina e Cirurgia, no Rio de Janeiro, o Dr. Carlos Eiras apresentou 
a  monografia  intitulada  Da  Educação  e  Tratamento  Médico-
Pedagógico  dos  Idiotas.  Por  volta  de  1915  foram publicados  três 
outros  importantes  trabalhos  sobre  a  educação  de  deficientes 
mentais: A Educação da Infância Anormal da Inteligência no Brasil, de 
autoria  do  Professor  Clementino  Quaglio,  de  São  Paulo,  e 
Tratamento e Educação das Crianças Anormais da Inteligência  e a 
Educação  da  Infância  Anormal  e  das  Crianças  Mentalmente  
Atrasadas na América Latina, obras de Basílio de Magalhães, do Rio 
de  Janeiro.  Na  década  de  vinte,  o  importante  livro  do  Professor 
Norberto  de  Souza  Pinto,  de  Campinas  (SP),  intitulado  Infância 
Retardatária (MAZZOTTA, 2005, p.30).

De acordo com Mazzotta (2005) na primeira metade do século XX, ou 

seja, até 1950, existiam quarenta estabelecimentos de ensino regular mantidos 

pelo poder público, sendo um federal e os demais estaduais, que prestavam 

algum tipo de atendimento escolar especial  a deficientes mentais. Ele ainda 

frisa que quatorze estabelecimentos de ensino regular, dos quais um federal,  



nove  estaduais  e  quatro  particulares,  atendiam também alunos  com outras 

deficiências.

E no mesmo período, três instituições especializadas (uma estadual e 

duas particulares) atendiam deficientes mentais e outras oito (três estaduais e 

cinco  particulares)  dedicavam-se  à  educação  de  outros  deficientes 

(MAZZOTTA, 2005).

Mazzotta (2005) destaca que sejam por sua importância no momento 

mesmo  de  sua  criação  ou  pela  força  que  vieram  a  adquirir  no  seu 

funcionamento ou, ainda, pelo papel desempenhado na evolução da educação 

especial,  alguns  destes  estabelecimentos  de  ensino  e  instituições 

especializadas, bem como outros que não constaram desta relação, devem ser 

mais bem conhecidos.

Registrando seus comentários:     

Após a leitura do texto faça um apontamento do contexto histórico da educação 

especial:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Atividade 3
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Inclusão Escolar: Uma Reflexão a cada instante

Para iniciar nossas reflexões vamos assistir ao vídeo:

 Bola da inclusão: https://www.youtube.com/watch?v=xKl1lDvLrVk

• Para refletir: As políticas públicas são capazes, sozinhas, de promover a 

inclusão  dos  alunos  com  necessidades  educativas  especiais?  Que 

caminhos estamos seguindo? Qual o nosso papel enquanto educadores 

e pessoas humanas?

POLÍTICAS  PÚBLICAS: DA  EDUCAÇÃO  ESPECIAL  À  EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA

Durante as primeiras décadas do século XX, Rodrigues (2008) destaca 

que  o  país  vivenciou  a  estruturação  da  República  e  o  processo  de 

popularização da escola primária. Ainda de acordo com o referido autor, neste 

período, o índice de analfabetismo era de 80% da população. Nesse período, 

surge  o  movimento  da  “escola-nova”  que  postulava  a  crença  no  poder  da 

educação  como  ponto  de  transformação  social,  o  interesse  por  pesquisas 

científicas, a preocupação em reduzir as desigualdades sociais e estimular a 

liberdade individual da criança, afirma Rodrigues (2008). E todo esse ideário da 

“escola-nova”,  para o referido autor  permitiu  a  penetração da Psicologia na 

Educação,  acarretando  no  uso  de  testes  de  inteligência  para  identificar  as 

crianças com deficiência.

No Brasil, na década de 1930, por meio da chegada da educadora e 

psicóloga  Helena  Antipoff,  criou-se  os  serviços  de  diagnósticos  e  classes 

especiais nas escolas públicas de Minas Gerais, que depois se estendeu para 

outros  estados,  porém  Rodrigues  (2008)  destaca  que  a  influência  do 
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movimento escolanovista na Educação, acabou contribuindo para a exclusão 

dos diferentes das escolas regulares.
Até  mais  da  metade  do século  XX,  o  atendimento  à  pessoa  com 
deficiência  foi  implementado  através  da  institucionalização,  da 
implantação  de escolas  especiais  mantidas  pela  comunidade e de 
classes especiais  nas escolas públicas para os variados graus de 
deficiência  mental.  Houve,  também,  pouca  preocupação  com  a 
conceituação e a classificação da deficiência. Os critérios de seleção 
eram  vagos,  baseados  em  desempenho  escolar  ruim.  Para 
exemplificar  o  texto  acima:  em  1949,  havia  cerca  de  40 
estabelecimentos de ensino para pessoas com deficiência mental no 
país. Desses serviços, 27 estavam nas escolas públicas e os demais 
eram instituições particulares ou beneficentes. Em 1959, o número de 
instituições para pessoas com deficiência era de 190 e, destas, 77% 
eram públicas (RODRIGUES, 2008, p. 17).

Rodrigues (2008) ressalta que como o sistema público não dava conta 

da demanda, observou-se, a partir de 1960, o crescimento das instituições de 

natureza  filantrópica,  sem fins  lucrativos,  as  APAEs (Associação de  Pais  e 

Amigos  dos  Excepcionais)  que  ofereceriam   atendimento  aos  casos  mais 

graves de deficiência mental.

Por volta de 1970, segundo dados de Rodrigues (2008), havia mais de 

800 estabelecimentos de ensino especial no Brasil. Em junho de 1973, é criado 

o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), o primeiro órgão oficial 

para definir a Política de Educação Especial no país, ainda que houvesse nos 

seus planos uma tendência em privilegiar a iniciativa privada, marcadamente 

assistencialista,  em  detrimento  dos  serviços  públicos  de  ensino  especial 

(RODRIGUES, 2008).

Em 1986, de acordo com Rodrigues (2008), foi criada a Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) que 

tem como objetivo coordenar as ações em Educação Especial.

Porém, para Rodrigues (2008), o que se observava, no entanto, era a 

retirada  de  crianças  do  ensino  regular,  encaminhando-as  para  o  ensino 

especial.  Nessa  época,  ainda  de  acordo  com  o  referido  autor,  o 

encaminhamento  da  escola  comum  para  os  serviços  especiais  definia  o 

caminho para a segregação e a exclusão do sistema regular:

a)  Durante  os  primeiros  meses,  o  professor  identificava  aquelas 
crianças que, segundo suas crenças, iriam fracassar;
b)  Já  que  eram  incapazes,  eram  encaminhadas  para  avaliação 
psicológica  ou  médica  que  legitimava  o  rótulo  estabelecido 
previamente pelo professor;
c)  Eram,  então,  colocadas  nas  classes  especiais,  com  a  chance 
mínima de retorno ao sistema escolar regular (RODRIGUES, 2008, p. 
18).



Em 1988, a Constituição traça linhas mestras visando à democratização 

da educação brasileira, afirma Rodrigues (2008). O referido autor complementa 

que no ano de 1994,  dirigentes de mais  de oitenta países se reuniram na 

Espanha, inclusive no Brasil,  e assina a Declaração de Salamanca, um dos 

mais  importantes  documentos  de  compromisso  de  garantia  de  direitos 

educacionais. Ela proclama as escolas regulares inclusivas como o meio eficaz 

de combate à discriminação determinando que as escolas devem acolher todas 

as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais 

e emocionais.

Porém, um fato que deve ser ressaltado é o de que ainda que exista 

legislação que prioriza o atendimento às pessoas com deficiência, o mesmo 

não chega a 40% da população que necessita  dos serviços especializados 

(RODRIGUES, 2008).
A situação atual da Educação Especial aponta para a inclusão como 
um avanço  porque:  Em vez  de  focalizar  a  deficiência  na  pessoa, 
enfatiza  o  ensino  e  a  escola;-Busca  formas  e  condições  de 
aprendizagem, em vez de procurar no aluno a origem do problema; E 
o  resultado  desta  nova  visão  é:-A  escola  deve  prover  recursos  e 
apoios pedagógicos para que o aluno obtenha sucesso escolar;-Ao 
invés  do  aluno  ajustar-se  aos  padrões  de  “normalidade”  para 
aprender, a escola deve ajustar-se à “diversidade” dos seus alunos 
(RODRIGUES, 2008, p. 20).

A educação inclusiva é um processo em que se amplia a participação de 

todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Para Rodrigues 

(2008), trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas 

vivenciadas  nas  escolas  de  modo  que  estas  respondam  à  diversidade  de 

alunos.  O  autor  frisa  que  se  trata  de  uma  abordagem  humanística, 

democrática,  que  percebe  o  sujeito  e  suas  singularidades,  tendo  como 

objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos.

Alguns  paradigmas educacionais  escreveram a  história  da  Educação 

Especial  Brasileira.  De acordo com Glat  e Fernandes (2005),  iniciou com o 

modelo médico, com sua ênfase em terapia e pouco investimento na atividade 

acadêmica, é seguida, nos anos 1970 pelo paradigma Educacional, de base 

comportamental,  ainda numa proposta de Educação Especial  segregada do 

ensino  regular.  Ainda  de  acordo  com o  autor,  a  filosofia  da  Integração  na 

década de 1980 privilegia o construtivismo e o sócio-interacionismo com novo 

olhar sobre as possibilidades de construção de conhecimento de alunos com 

deficiência, bem como o enfoque psicossocial que investiga os processos de 



interação social,  marginalização e estigma das pessoas com deficiências.  A 

partir  do ano de 1990 o paradigma da Educação Inclusiva  suscita  diversos 

questionamentos sobre o modelo tradicional de Educação Especial, bem como 

novos desafios para construção de uma escola de qualidade para todos (GLAT; 

FERNANDES, 2005).

Nas últimas décadas do século XX, e mais especificamente a partir da 

Declaração  de  Salamanca,  em  1994,  a  inclusão  escolar  de  crianças  com 

necessidades especiais no ensino regular de acordo com Sant’ Ana (2005) tem 

sido  tema  de  pesquisas  e  de  eventos  científicos,  abordando-se  desde  os 

pressupostos  teóricos  político-filosóficos  até  formas  de  se  implementar  as 

diretrizes estabelecidas na referida declaração.

No Brasil a inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema 

regular de ensino é hoje a diretriz principal das políticas públicas educacionais 

tanto a nível federal, quanto estadual e municipal (GLAT; PLETSCH, 2004).

Vale  lembrar  que  as  necessidades  especiais  não  se  referem  às 

limitações  apresentadas  pelas  pessoas,  mas  às  exigências  de  ampla 

acessibilidade  que  oportunize  condições  necessárias  à  independência  e 

autonomia  dos  sujeitos  e  ainda  evidencia-se  a  responsabilidade  social  de 

prever e prover meios de satisfazer essas necessidades, ao invés de destacar 

o sujeito que a apresenta (PARANÁ, 2006).

Embora se reconheça o avanço nas leis,  e a  presença da educação 

especial na mesma, Ferreira (2005) tem observado que ainda há necessidade 

de melhora em se tratando da realidade brasileira, na qual a educação especial  

exercida, ainda necessita de atenção das políticas sociais do país.  Pois, ao 

longo da história, nenhuma ou pouca atenção foi voltada para a educação das 

pessoas com algum tipo de deficiência.

É  consenso  entre  os  educadores  de  que  há  sim,  que  se  investir 

maciçamente na formação inicial  e continuada do educador.  Jesus e Effgen 

(2012) falam de política educacional pública que garanta ao educador o direito 

ético da formação de qualidade, e enfatiza que esta deve ser uma formação 

que  considere  a  diversidade,  nesse  caso  especificamente  do  aluno  com 

deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  / 

superdotação.

A ampliação do número de alunos com necessidades educacionais a 

serem atendidos na escola regular está condicionada à adoção de currículos 



abertos e flexíveis e ao efetivo funcionamento dos recursos e serviços de apoio 

pedagógico  especializado,  necessários  para  o  acesso  ao  currículo  e  à 

aprendizagem  e  participação  dos  alunos  com  necessidades  educacionais 

especiais (PARANÁ, 2006).

Há uma orientação nacional, porém Jesus e Effgen (2012) reconhecem 

que  como  ela  se  desdobra  em cada  espaço  local,  cabe  a  cada  grupo  de 

profissionais  da  educação  fazê-la,  a  partir  de  seu  conhecimento,  de  suas 

condições  concretas,  dos  profissionais  presentes  localmente,  das  políticas 

instituídas por aqueles que fazem.

Mesmo  na  escola  existindo  muitas  tensões  e  desafios,  ela  pode  se 

constituir em um espaço de conhecimento capaz de criar alternativas para a 

garantia  de  uma proposta  de aprendizagem para  todos os  alunos (JESUS; 

EFFGEN, 2012).

Assim, a inclusão não significa apenas colocar um aluno deficiente na 

sociedade,  na  escola,  mas  sim  dar-lhes  suporte,  condições  para  que  se 

desenvolvam e aprendam como qualquer outra criança.

Atividade 3

Após a leitura do texto pense, reflita, debata e registre:

1) As primeiras décadas do século XX surgem o movimento da “escola-

nova”  que postulava a crença no poder da educação como ponto de 

transformação  social,  o  interesse  por  pesquisas  científicas,  a 

preocupação  em  reduzir  as  desigualdades  sociais  e  estimular  a 

liberdade  individual  da  criança,  afirma  Rodrigues  (2008).  Porém 

Rodrigues (2008) destaca que a influência do movimento escolanovista 

na Educação, acabou contribuindo para a exclusão dos diferentes das 

escolas  regulares.  Levante  hipóteses:  Sabemos  que  o  objetivo  do 

movimento  escolanovista era  reduzir  as  desigualdades  sociais  e 

estimular a liberdade individual da criança. Quais as razões/motivos que 

esse movimento acabasse por contribuir na exclusão dos alunos com 



necessidades educativas especiais a inclusão dos mesmos no ensino 

regular? 

2) No ano de 1994, dirigentes de mais de oitenta países se reuniram na 

Espanha, inclusive no Brasil, e é assinada a Declaração de Salamanca, 

um dos mais importantes documentos de compromisso de garantia de 

direitos  educacionais.  Ela  proclama  as  escolas  regulares  inclusivas 

como o meio eficaz de combate à discriminação determinando que as 

escolas devam acolher todas as crianças, independentemente de suas 

condições  físicas,  intelectuais,  sociais  e  emocionais.  Se  o  Brasil  é 

signatário da Declaração de Salamanca, por que ainda persiste no Brasil 

mais de um modelo de inclusão escolar um nas escolas especializadas 

– APAES e CAES (DA e DV) e outro nas escolas regulares/comuns? 

Será que não estamos de fato confundindo atendimento clínico com o 

papel  da  escola  em  ensinar  a  compartilhar  o  saber  a  todos  sem 

distinção/discriminação/segregação? Por que o atendimento às pessoas 

com deficiência,  não chega  a  40% da  população  que  necessita  dos 

serviços  especializados  (RODRIGUES,  2008)?  Quais  as  políticas 

públicas necessárias para que de fato se amplia a participação de todos 

os  estudantes  nos  estabelecimentos  de  ensino  regular  com  uma 

educação de qualidade?

Atividade 4

Inclusão Escolar: Uma Reflexão a cada instante- 4

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E A DEFECTOLOGIA

INCLUSÃO ESCOLAR:

 QUE CAMINHOS ESTAMOS SEGUINDO?



Tem sido cada vez mais comum recorrer à teoria  vygotskiana sobre a 

aprendizagem  e  o  desenvolvimento  humano  para  subsidiar  o  atendimento 

educacional de pessoas com deficiência (BARROCO, 2012). Pois Vygotski em 

seus estudos teorizou sobre a psicologia e apresentou importantes estudos no 

campo do desenvolvimento humano e da deficiência. Segundo Barroco (2012), 

na área da deficiência, destaca-se a obra “Fundamentos da defectologia”.

Consideramos relevante neste momento destacar que Defectologia é um 

termo empregado por autores soviéticos e pelo próprio Vygotski (1896-1934), 

no início e ao longo do século XX. De acordo com Barroco (2012), este diz 

respeito  a  uma  área  que  congrega  estudos  teórico-metodológicos  e 

intervenções educacionais, similar ao que, hoje, denominamos de Educação 

Especial.

Os estudos de Vygotski, para Barroco (2012), são retomados visto que 

firmaram uma teoria psicológica que poderia subsidiar a nova educação que 

pudesse formar o “novo” homem com e sem deficiência. A autora ressalta que 

se  faz  necessário  que tanto  a  Psicologia  como a  Educação,  na  atualidade 

valorizarem a História e a “realidade objetiva” para explicarem a constituição e 

o desenvolvimento do psiquismo dos seres humanos, assumindo a ideia de 

que esse psiquismo se edifica com a matéria-prima, com o conteúdo que está 

objetivado na prática social.  Por  esse modo,  quando a prática se pauta na 

reprodução incontrolável da lógica capitalista, certamente o conteúdo e a forma 

do  psiquismo  de  pessoas  com  e  sem  deficiência  expressarão  as 

consequências de tal lógica (BARROCO, 2012).

Para Barroco (2012), voltar à educação soviética parece necessário para 

que  possamos  ter  elementos  comparativos  com  a  educação  que  vimos 

protagonizando nesta segunda metade do século XXI, numa sociedade regida 

pela  ideologia  neoliberal,  sob  o  capitalismo  em  sua  forma  monopolista 

hegemônica.

Ir  para  outra  época  e  sociedade  permite  que  conheçamos  as 
diferentes possibilidades do existir humano, ao nos depararmos com 
questões específicas que se apresentaram a determinados homens e 
sociedades,  bem  como  os  caminhos  que  trilharam  e  os  seus 
desdobramentos  que  se  deram.  Isso  possibilita-nos  uma  visão 
prospectiva  do  próprio  desenvolvimento  humano  e  o  papel  que  a 
escolarização ocupa junto ao mesmo (BARROCO, 2012, p. 43).



Diante das condições em que se encontra a educação na atualidade, em 

termos  de  resultados  do  ensino  curricular  e  do  comportamento  social  de 

alunos, de professores e de pais, de acordo com Barroco (2012), impõe-se que 

a  psicologia  escolar  se  apresente  de  modo mais  propositivo  para  fazer  os 

enfrentamentos necessários. No entanto, a referida autora ressalta que para se 

elaborar proposições no campo do atendimento educacional às pessoas com 

deficiências é preciso que sejam feitas identificações dos problemas e que se 

tenha  uma  base  teórica  pelo  qual  se  guiar.  Desse  modo,  devemos  ter 

elementos  de  análise  e,  por  isto,  justificamos  o  recuo  histórico  àquela 

sociedade, que se tornou possível a obra de grandes pensadores no âmbito da 

psicologia e da educação.

A  defesa  de  Vygotsky,  e  de  outros  autores  soviéticos,  era  por  uma 

educação, comum ou especial,  que levasse ao desenvolvimento multilateral, 

ressalta Barroco (2012). O desafio que se apresentava ao processo educativo, 

na opinião de Vygotsky, era o de levar a criança, a partir de um estado primitivo 

da psique, a tornar-se homem cultural. Pela educação, a autora ressalta que 

ela  deve ser  reequipada, o que lhe permite superar sua condição biológica 

inicial, estabelecendo uma relação cada vez mais imediata com o mundo, e, 

por isso, mais abrangente, intensiva e orientada por propósitos. A cada dia tudo 

que  a  natureza  lhe  deu  deve  ir  sendo  alterado,  ou  melhor,  superado  por 

apropriação.
Dito  de  outro  modo,  as  funções  psíquicas  (como  a  atenção,  a 
percepção, a memória, o pensamento, entre outras) com as quais a 
criança conta em seu início de vida, precisam sair da direção dada 
pelo plano biológico,  e assumir um caráter  cultural.  Essas funções 
devem deixar as marcações do instinto a serem orientadas, cada vez 
mais,  pelo  ato  voluntário.  Devem  ser  transversalizadas  pela 
linguagem,  pelo  pensamento  e  pela  abstração  que  caracterizam o 
homem cultural. Entretanto, consideramos que não basta a educação 
tornar o aluno um homem cultural, é preciso que ele desenvolva sua 
individualidade rumo à liberdade (BARROCO, 2012, p. 45).

Na  década  de  1930,  deu-se  ênfase  aos  conteúdos  científicos,  à 

apropriação do saber sistematizado para a formação do novo homem, à sala 

de aula como espaço de ensino, superando a ideia inicial de “recitar” ideias 

marxista – leninistas e atrelá-las ao escolanovismo – era preciso entendê-las, 

mas também dominar a ciência (BARROCO, 2012).

Barroco (2012) enfatiza que foi nessa época que se concentraram os 

estudos  vygotskianos e que o primeiro período (1917-1931) é marcado, em 



seus anos iniciais, por grandes transformações na área socioeconômica, que 

precisam ser consideradas.

Ao  nos  depararmos  com os  escritos  desses  autores  e  com a  teoria 

vygotskiana acerca da aprendizagem e do desenvolvimento do homem, comum 

e com deficiência, para Barroco (2012) podemos identificar a valorização da 

história e o reconhecimento da historicidade das coisas – algo marcante na 

implantação  da  sociedade  soviética,  já  que  era  preciso  comprovar  a 

transitoriedade dos modos de existir para se afirmar a possibilidade de uma 

revolução no desenvolvimento.

Barroco (2012) destaca que devemos reconhecer que aquele contexto 

econômico  e  educacional  da  época  deu  elementos  para  as  elaborações 

teóricas  de  Vygotsky.  A  referida  autora  frisa  que  os  escritos  de  Vygotsky 

contribuem para o pensamento crítico ao apresentarem explicações de como 

se dá a constituição da subjetividade humana, levando em consideração as 

relações vitais estabelecidas entre o indivíduo e o mundo, lembrando que o 

pensamento crítico não deve sufocar, mas libertar.

Assim, diante do exposto, de acordo com Barroco (2012), é necessário 

frisar que quando o autor fala sobre educação social ou em coletividade, em 

seus textos  sobre  a defectologia  ou  sobre  outra  temática  não está  falando 

somente  de  relações  sociais  imediatas  ou  de  mera  interação  entre  os 

indivíduos. Ainda para a referida autora, a coletividade também não diz respeito 

somente a um grupo escolar ou a um mero agregado de pessoas, mas tem 

esse entendimento de coletivo leninista.

Também, deve-se destacar que a partir da teoria Vygotskiana pleiteia-se 

que pessoas com deficiência convivam com as sem deficiência, mas antes de 

tudo,  que  comunguem  dos  interesses  com  os  rumos  que  a  sociedade  de 

classes assume. Defendemos a boa escola para todos e que nela se valorize a 

história e a filosofia, e que a psicologia ofereça subsídios para se pensar a 

aprendizagem  e  o  desenvolvimento  para  além  dos  limites  biológicos 

(BARROCO, 2012).



Atividade 4

Após a leitura do texto pense, reflita, debata e registre:

1) Quais foram às contribuições da PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

E A DEFECTOLOGIA para o direito à educação escolar com qualidade e 

a inclusão social dos alunos com necessidades educativas especiais? 

Justifique  sua  resposta  embasada  na  sua  vivência  e  com  bases  na 

teoria apresentada acima.

2) BARROCO afirma que:

Dito  de  outro  modo,  as  funções  psíquicas  (como  a  atenção,  a 
percepção, a memória, o pensamento, entre outras) com as quais a 
criança conta em seu início de vida, precisam sair da direção dada 
pelo plano biológico,  e assumir um caráter  cultural.  Essas funções 
devem deixar as marcações do instinto a serem orientadas, cada vez 
mais,  pelo  ato  voluntário.  Devem  ser  transversalizadas  pela 
linguagem,  pelo  pensamento  e  pela  abstração  que  caracterizam o 
homem cultural. Entretanto, consideramos que não basta à educação 
tornar o aluno um homem cultural, é preciso que ele desenvolva sua 
individualidade rumo à liberdade (BARROCO, 2012, p. 45).

• Pergunta-se: qual  o  papel  da  escola  e  dos  educadores  para  que  a 
educação escolar  desenvolva  as funções psicológicas superiores  nos 
alunos,  levando-os  a  se  perceberem  enquanto  pessoa  humana 
pertencente ao meio social em que vivem?

Atividade 5

Inclusão Escolar: Uma Reflexão a cada instante

INCLUSÃO ESCOLAR:

 QUE CAMINHOS ESTAMOS SEGUINDO?



Para refletirmos: 

• Os educadores devem se reconhecer como promotores da inclusão 

social?

• Qual o papel deles? 

• Que ações de fato contribuem para que a inclusão ocorra de fato?

https://www.google.com.br/search?noj=1&biw=1525&bih=734&tbm=isch&oq=imagem+
+video+cordas&gs_l=img.

Cordas: ganhou o Prémio Goya 2014, na categoria de Melhor Curta Metragem de animação 
espanhol. É a história de uma menina doce que vive num orfanato, e que criou uma ligação 
muito especial com um novo colega de classe que sofre de paralisia Cerebral.  São 10 minutos 
de pura emoção! Tradução e legendas por José Carlos Filho

Fonte:http://portugalglorioso.blogspot.com.br/2014/02/cordas-o-melhor-filme-de-animacao.html

INCLUSÃO ESCOLAR:

 QUE CAMINHOS ESTAMOS SEGUINDO?

http://portugalglorioso.blogspot.com.br/2014/02/cordas-o-melhor-filme-de-animacao.html
https://www.facebook.com/portugalglorioso/posts/753318491378868
https://www.google.com.br/search?noj=1&biw=1525&bih=734&tbm=isch&oq=imagem++video+cordas&gs_l=img
https://www.google.com.br/search?noj=1&biw=1525&bih=734&tbm=isch&oq=imagem++video+cordas&gs_l=img


Inclusão Escolar: Uma Reflexão a cada instante

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000449.pdf

Atividade 6

COMPREENDENDO  OS  FUNDAMENTOS  E  A  NECESSIDADE  DAS 

ADAPTAÇÕES CURRICULARES/ADAPTAÇÕES DE PEQUENO PORTE AOS 

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

• Agora estudaremos o caderno  ESCOLA VIVA: Garantindo o acesso e  

permanência  de  todos  os  alunos  na  escola ofertado  pelo  MEC para 

compreendermos o que significa Adaptações Curriculares de Pequeno 

Porte. Os  ajustes  que  cabem  aos  educadores,  as  adaptações 

necessárias de acordo com cada necessidade educativa especial e sua 

categorização. 

• Para tanto, será formado grupos composto por três pessoas. Cada grupo 

fará a leitura do material e na sequencia a apresentação na plenária da 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000449.pdf


síntese das Adaptações de Pequeno Porte necessárias para uma efetiva 

ação inclusiva.

Roteiro de estudo

• Que fatores o professor deve levar em conta, ao propor atividades em 

sala inclusiva?

• Que  aspectos  devem  ser  considerados  para  que  se  promova  uma 

educação de qualidade para todos?

• Quais são as propostas que envolvem a Educação Especial  e qual a 

população que ela deve atender?

• Qual a importância dos diferentes aspectos curriculares para o processo 

de ensino e aprendizagem?
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/serie4.pdf

Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000449.pdf

Inclusão Escolar: Uma Reflexão a cada instante

Desafio... Só para início das nossas reflexões que tal fazermos o...

Teste de Poder de Inclusão!
Professor:

Pense! Reflita!  O quanto realmente você se sente preparado para trabalhar 

com a inclusão escolar?

A  professora  Maria  Teresa  Eglér  Montoan,  publicou  no  seu  livro  Humor  e 

Alegria  na educação (Summus,  2006),  o teste Poder  da Inclusão,  a  fim de 

suscitar  o  debate sobre a temática e ajudar  a  identificar  os problemas que 

fazem perpetuar a exclusão nas escolas.

INCLUSÃO ESCOLAR:

 QUE CAMINHOS ESTAMOS SEGUINDO?

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000449.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/serie4.pdf


Apresentaremos a seguir o site/link com o teste. Vamos nos testar? 

Basta acessar o site abaixo: 

Fonte :http://www.ensinar-aprender.com.br/2009/12/teste-de-poder-de-inclusao-professor.html. 

Proposta de Atividade: Conhecendo o aluno com Necessidades 

Educativas Especiais

• Em duplas leia, analise e reflita o resumo dos relatórios e avaliações de 

alguns alunos matriculado na Sala de Recursos Mutifuncional Tipo 1 de 

um colégio do estado do Paraná.

• Após a leitura e com base na fundamentação teórica e adaptações de 

pequeno porte, formule ações conjuntas entre o professor (a) da Sala de 

Recursos  Multifuncional  Tipo  1  e  professor  (a)  do  ensino  regular  de 

forma a possibilitar uma educação escolar de qualidade e promover a 

inclusão social e escolar. 

RESUMO DOS RELATÓRIOS 

ALUNO 1
O comportamento apresentado no processo avaliativo mostrou-se cooperativo, realizando as 
atividades sem resistência,  não  desistindo  na  primeira  dificuldade,  apresentado  ansiedade, 
agitação  psicomotora,  tiques  de  roer  o  lápis  todo  momento,  possui  vocabulário  limitado, 
comunicação restrita. O aluno apresentou desempenho intelectualmente abaixo da média para 
sua  idade  é  um  aluno  inteligente  com  potencial  para  desenvolver  normalmente,  porém  o 
avaliado evidencia significativamente defasagem cognitiva em virtude do seu déficit intelectual, 
apresenta ainda distúrbios de ordem emocional (ansiedade e insegurança). Deve-se trabalhar 
com  jogos  variados  de  memória,  quebra-cabeça,  material  dourado,  banco  imobiliário, 
atividades de consciência corporal  para fortalecer o sentido eu,  reforço positivo,  atenção e 
concentração, interpretação  de situações  problemas  relacionados  a situações  diárias, etc.

ALUNO 2 
O aluno mostrou-se cooperativo realizando as atividades sem resistência, não desistindo na 
primeira  dificuldade,  muito  ansioso,  extremamente  tímido,  possui  vocabulário  limitado, 
comunicação restrita,  comportamento introvertido,  possui  apatia  e socialização  inadequada, 
sentimentos  de  insegurança,  baixa  auto-estima,  necessidade  de  apoio,  ansiedade  e 
imaturidade  emocional,  apresenta  desempenho intelectualmente  abaixo  da  média.  Deve-se 
trabalhar  com  atividades  onde  melhore  sua  auto-estima,  reforço  positivo,  deve  ter 
acompanhamento diferencial  com intervenção individual.

ALUNO 3

http://www.ensinar-aprender.com.br/2009/12/teste-de-poder-de-inclusao-professor.html


A aluna no momento da avaliação mostrou-se retraída, tímida, mas estabelecendo vínculo com 
facilidade,  apresenta  vocabulário  restrito,  comunicação  limitada,  sintomas  de  insegurança, 
baixa auto-estima, dependência, sua família possui desestruturas, a   aluna apresenta índice 
de déficit de atenção, dificuldade de aprendizagem, com relação ao QI  a aluna encontrou-se 
intelectualmente  abaixo  da  média.  Deve-se  trabalhar  com  reforço  positivo,  lateralidade  e 
psicomotrocidade, atenção e concentração, organização temporal e espacial, estimulação da 
verbalização espontânea, exercícios variados como: labirinto, cruzadas, jogo dos 7 erros, liga 
pontos, caça palavras, situações problemas relacionados a situações diárias, etc.

ALUNO 4
A aluna se dispersa com facilidade, apresenta lentidão na realização das atividades escolares, 
tendo  dificuldade  na  leitura  e  escrita  interpretação  de  textos  e  problemas  matemáticos, 
demonstrando insegurança e dependência, na maioria das vezes copia as atividades de uma 
amiga.   A  aluna  encontrou-se  intelectualmente  abaixo  da  média.  Trata-se  de  uma  aluna 
inteligente, com potencial para desenvolver normalmente, porém evidencia significativamente 
defasagem cognitiva em virtude de seu déficit intelectual e distúrbio de ordem emocional. Deve 
ser trabalhado atividades que lhe traga mais segurança, como situações problemas, jogos de 
sequência lógica, estimulação da verbalização espontânea, escrita de palavras frases textos 
com reestruturação,  reforço  positivo,  cálculos  de  adição  subtração  multiplicação  e  divisão, 
relação número /quantidade, unidade, dezena, centena, dúzia, dobro, metade, etc.

Atividade 7

Inclusão Escolar: Uma Reflexão a cada instante

Como podemos perceber o papel do professor do ensino regular é de 

suma importância tanto para o ensino e aprendizagem, a permanência e a 

inclusão escolar e social dos alunos com necessidades educativas especiais. 

Atividade

INCLUSÃO ESCOLAR:

 QUE CAMINHOS ESTAMOS SEGUINDO?



• Em grupo, por área do conhecimento, selecione um dos alunos referidos 

nos relatórios acima/resumo, elaborem um Plano de Trabalho Docente 

com  as  adaptações  curriculares  de  acordo  com  as  especificidades 

relatadas.  Ao final apresentem na plenária.

Atividade 8

Inclusão Escolar: Uma Reflexão a cada instante

As  dinâmicas  possibilitam  vivências,  que  ao  serem  refletidas  e 

partilhadas  contribuem para  que  haja  aprendizado  individual  e  grupal.  Elas 

também possibilitam: autoconhecimento com ser único e social; exercício de 

escuta e acolhida do outro como ser diferente; experiência de abertura ao outro 

e participação grupal; percepção do todo e das partes, tanto da vida como da 

realidade que nos cerca; desenvolvimento da consciência crítica; confronto e 

avaliação  da  vida  e  da  prática;  tomada  de  decisão  de  modo  consciente  e 

crítico; sistematização de conteúdos, sentimentos e experiências e construção 

coletiva  do  saber.  http://www.fontedosaber.com/administracao/tudo-sobre-dinamica-de-

grupo.html

Proposta de atividade: Dinâmica

O preconceito está nos olhos de quem vê...

INCLUSÃO ESCOLAR:

 QUE CAMINHOS ESTAMOS SEGUINDO?

http://www.fontedosaber.com/administracao/tudo-sobre-dinamica-de-grupo.html
http://www.fontedosaber.com/administracao/tudo-sobre-dinamica-de-grupo.html


http://www.artigonal.com/gestao-artigos/dinamica-para-trabalhar-preconceito-e-exclusao-

4795594.html

Nessa dinâmica o propósito é que sintamos e vivenciamos a inclusão na 

pele pelos olhos do outro.

Conversando...

• O que podem extrair dessa experiência?

• O que acarreta esse tipo de situação: Preconceitos? O hábito que temos 

de Rotular as pessoas? A própria pessoa não ter autoconfiança e auto-

estima e irradiar essa energia para os outros?

• O que ocorreu durante a atividade, pode acontecer em nosso dia a 

dia?    

• As pessoas que foram discriminadas, como se sentiram? O que 

poderiam fazer para não se sentirem assim?

• As pessoas que se sentiram desconfortáveis. O que poderiam fazer para 

se sentirem melhor?

Avaliação Final- Questionamentos

1) O material didático fornecido foi satisfatório?

2) Os recursos audiovisuais estavam de acordo com a temática do curso?

3) A professora PDE demonstrou domínio do conteúdo?

4) Durante o curso foi possível a troca de experiências e participação dos 

cursistas?

5) A  temática  abordada  foi  relevante  e  contribuiu  para  a  sua  prática 

pedagógica? Justifique

6.  Considerações  finais  quanto  à  temática  e  outros  cursos  que  você 

considere necessários para a promoção da inclusão escolar.

http://www.artigonal.com/gestao-artigos/dinamica-para-trabalhar-preconceito-e-exclusao-4795594.html
http://www.artigonal.com/gestao-artigos/dinamica-para-trabalhar-preconceito-e-exclusao-4795594.html


ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

O  presente  material  didático  será  implementado  com  professores, 

funcionários  e  equipe  pedagógica  do  Colégio  Estadual  do  Campo José  de 

Anchieta – E.F.M., Graciosa, Paranavaí-PR.

Será  realizado  um  estudo  consciente  da  educação  na  perspectiva 

inclusiva, das adaptações curriculares. Este será feito por meio de discussões 

e sugestões tanto na elaboração do planejamento do professor, quanto as suas 

metodologias,  recursos  didáticos  e  avaliação  de  maneira  a  subsidiar  a 

mediação do fazer pedagógico do professor do ensino regular em consonância 

com  o  trabalho  desenvolvido  na  Sala  de  Recursos  Multifuncional  Tipo  I. 

Propiciando um ensino qualitativo, pensado e planejado para o processo de 

ensino  e  aprendizagem  e  promoção  dos  educandos.  Destacamos  que  as 

análises serão subsidiadas pelos pressupostos teóricos da Psicologia Histórico-

Cultural.

OBJETIVOS:

• Estudar sobre o processo de Inclusão Escolar.

• Analisar  com  sensibilização  e  vivências,  experimentando  o  lugar  do 

outro e suas necessidades específicas, refletindo sobre o preconceito e 

a aceitação pessoal e social dessas pessoas.

• Sensibilizar profissionais da educação, alunos e comunidade escolar em 

geral para o respeito às diferenças.

• Proporcionar  aos  professores  subsídios  teóricos  que  lhe  permitam 

desenvolver  sua  ação  pedagógica  com  eficiência,  possibilitando  o 

aprendizado e desenvolvimento dos alunos que possuem necessidades 

educativas especiais.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AÇÕES

MOTIVAÇÃO PARA O TEMA, ATRAVÉS DO VÍDEO:

Objetivos Motivar; sensibilizar, refletir e registrar.

Metodologia Primeiramente os cursistas irão assistir ao filme, depois 
responder aos questionamentos.

A DEFICIÊNCIA E A EDUCAÇÃO ESPECIAL: BREVES CONSIDERACÕES HISTÓRICAS



Objetivos Compreender  os  fatos  históricos  sobre  Deficiência  e 
Educação Especial.

Metodologia Leitura  do  texto,  reflexão,  registro  e  debate  dos 
questionamentos do texto.

POLÍTICAS PÚBLICAS: DA EDUCAÇÃO ESPECIAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Objetivos Refletir sobre a inclusão social;

Compreender sobre as Políticas públicas da Educação 
Especial/Inclusiva

Metodologia De forma a sensibilizar  e preparar  para o estudo do 
texto:  Políticas  públicas  da  Educação 
Especial/Inclusiva  os  cursistas  irão  assistir  ao  vídeo 
Bolas da Inclusão, depois farão a leitura do texto e com 
base no vídeo e no texto irão responder conjuntamente 
os questionamentos.

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E A DEFECTOLOGIA

Objetivos Compreender  sobre  a  importância  da  Psicologia 
Histórico-Cultural  e  a  Defctologia  na  Educação 
Especial

Metodologia Leitura  do  texto,  reflexão,  registro  e  debate  dos 
questionamentos do texto.

COMPREENDENDO  OS  FUNDAMENTOS  E  A  NECESSIDADE  DAS  ADAPTAÇÕES 
CURRICULARES AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Objetivos Sensibilizar os cursistas sobre o papel do professor na 
educação inclusiva;
Promover a familiarização crítica do professor com o 
conteúdo do Documento “Adaptações Curriculares de 
Pequeno Porte”.
Descrever  os  diferentes  níveis  de  adaptações 
possíveis e necessários para a flexibilização da prática 
educacional, quando se busca o ensino de qualidade, 
na diversidade.

Metodologia Primeiramente  os  cursistas  irão  assistir  ao  vídeo 
Corda,  refletindo  sobre  a  importância  da  educação 
inclusiva e o papel dos educadores.  Em seguida em 
grupo  farão  leitura  do  documento  Adaptações 
curriculares  de  Pequeno  Porte  e  responderão  aos 
questionamentos.  Por  fim  apresentarão  as  respostas 
em plenária. 

ANÁLISE DE RELATÓRIOS E AVALIAÇÕES DE ALGUNS ALUNOS MATRICULADOS NA 
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL TIPO 1 DO COLÉGIO 

Objetivos Testar sua interação e compreensão sobre o trabalho 
com alunos com necessidades educativas especiais;

Familiarizar e conhecer os alunos atendidos na Sala de 
Recursos Multifuncional Tipo 1; 

Propor ações que contribuam para a inclusão escolar e 
social dos alunos estudados.



Metodologia Para  início  dos  trabalhos  os  cursistas  irão  fazer  um 
teste para verificar sua identificação e percepção com 
o  ensino  e  aprendizagem  dos  alunos  com 
necessidades educativas especiais.

Leitura  dos  resumos  dos  relatórios/avaliações  dos 
alunos  com  necessidades  educativas  especiais  em 
dupla e apresentação de propostas de ações para a 
inclusão social e escolar dos mesmos.

ELABORAÇÃO  POR  GRUPOS  DE  PLANO  DE  TRABALHO  DOCENTE  COM  AS 
ADAPTAÇÕES CURRICULARES DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DOS ALUNOS 
MATRICULADOS.

Objetivos Elaborar um plano de trabalho docente que atenda as 
especificidades  dos  educandos  com  necessidades 
educativas especiais

Metodologia Os cursistas serão divididos por área do conhecimento 
e  cada  grupo  deverá  selecionar  um  aluno 
relatório/resumo  apresentado  na  atividade  anterior  e 
elaborar um plano de trabalho docente embasado pela 
fundamentação  teórica  estudada  no  curso,  suas 
vivências e nas especificidades dos alunos.

AVALIAÇÃO FINAL – SENSIBILIZAÇÃO (DINÂMICA); Questionário e CONFRATERNIZAÇÃO 

Objetivos Sensibilizar  os  cursistas  para  que  se  reconheça  no 
outro;

Avaliar o curso ofertado;

Confraternizar

Metodologia
Para  o  desenvolvimento  da  dinâmica  o 
professor/mediador  deverá:  Colocar  as  etiquetas  na 
testa de cada um. Reforçando que não poderão saber 
o  que  está  escrito  e  que  nem um participante  pode 
contar ao outro o que está escrito. Após todos estarem 
devidamente "etiquetados", todos os cursistas devem 
andar  pela  sala  e  interagir  uns  com  os  outros,  de 
acordo  com  o  que  está  escrito  na  etiqueta  do 
colega/participante,  essa  interação  deverá  ser  de  5 
minutos. 

Ao  professor/mediador  caberá  observar  as  reações, 
gestos e o clima gerado durante a dinâmica, só assim 
terá como promover as discussões posteriores. Depois, 
dessa etapa de interação, todos deverão voltar aos lu-
gares, antes de tiraram as etiquetas, perguntar se sa-
bem o que deve estar escrito, ao tirar eles irão conferir 
suas etiquetas, lerão e, o professor/mediador irá per-
guntar  individualmente a cada cursista:  O que sentiu 
durante a dinâmica? Qual foi sua impressão ao ver a 
reação dos  outros  participantes,  como eles reagiram 
em relação a você? Que sentimentos essas reações 
despertou em você? Ao final  deixar que todos dêem 
seus depoimentos pessoais: Carregar uma marca/es-
tigma/rótulo  muda a  reação  e  o  comportamento  das 
pessoas? Que experiência pode extrair dessa ativida-
de? Qual é de fato o (s) motivo(s) do preconceito de 
cada um? A relação entre a forma que vemos e pensa-



mos sobre as outras pessoas podem mudar se a pró-
pria pessoa demonstrar se ela tem ou não autoconfian-
ça  e  auto-estima  e  irradiar  essa  energia  para  os 
outros?  O que ocorreu durante a atividade, pode acon-
tecer em nosso dia a dia?  Quem foi discriminado como 
se sentiu de fato? O que poderiam fazer para não se 
sentirem assim? As pessoas que se sentiram descon-
fortáveis. O que poderiam fazer para se sentirem me-
lhor?

Será entregue folha com questionário a fim de colher 
dados sobre a relevância do curso, a adequação dos 
materiais utilizados,  a participação e a relevância do 
mesmo para a prática pedagógica. 

Confraternização final.
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