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Resumo: 

Esta Unidade Didática tem como objetivo  
avaliar a concepção de educação inclusiva, 
junto aos professores, gestores e equipe 
pedagógica da escola. Na inclusão não se 
trata apenas da presença de crianças com 
deficiências em sala regular de ensino, 
dividindo o mesmo espaço, tão pouco se 
trata de uma forma de integrar socialmente 
esses alunos. É relevante salientar que o 
fato de alunos com necessidades 
educacionais especiais estarem inseridos 
em um mesmo ambiente, não representa 
que estejam realmente incluídos. Portanto, é 
possível inferir educação inclusiva, muitas 
vezes não se efetiva por circunstâncias 
relacionadas à própria prática docente, uma 
vez que este é o mediador que tem a 
responsabilidade para que o conhecimento 
seja construído junto aos alunos com 
necessidades educacionais especiais. 
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Formato do Material Didático: Unidade Didática 
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1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Professora: Adriana Aparecido Lopes da Silva 

Disciplina/Área: Educação Especial 

e-mail: adrisilva@seed.pr.pr.gov.br 

Telefone fixo: (43) 35255003 

Telefone celular: (043) 91503060 

Telefone local de trabalho: (043) 35251937 

Local e trabalho: CEEBJA – Professora Geni Sampaio Lemos 

NRE: Jacarezinho 

Professor Orientador na IES: Maria Lúcia Vinha  

IES Vinculada: Universidade Estadual do Norte do Paraná – Jacarezinho 

 

2 APRESENTAÇÃO 

 

Nas últimas duas décadas, mais especificamente a partir da Declaração 

de Salamanca em 1994 que a inclusão escolar ganhou repercussão sendo tema 

constante em pesquisas e eventos científicos, cuja abordagem paira na perspectiva 

político-filosófica, bem como na forma de se implantar diretrizes presentes nesta 

declaração.  

Dentre as abordagens tratadas destacam-se as concepções de docentes e 

outros profissionais de educação acerca da proposta da educação inclusiva e a 

participação destes profissionais neste processo, condição esta que se justifica pelo 

fato de que são estes profissionais que tem funções delimitadas e especificas na 

essência do sistema educacional, de modo que o ponto de vista destes é 

determinante para que realmente o processo de educação inclusiva se concretize. 

É evidente que os fundamentos teórico-metodológicos da inclusão escolar 

estão apoiados na ideia de uma educação de qualidade para todos aos que nela 

estão inseridos, com respeito à diversidade, à singularidade dos alunos. Tal contexto 

foi observado com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 

9394/1996 que preconiza a educação inclusiva em seu artigo 59, que menciona que 

os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades 

especiais, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização, 

específicos para atender às suas necessidades. (BRASIL, 2014). 
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Segundo Sant’anna (2005), é inequívoco que o pressuposto inerente à 

proposta de inclusão escolar centra-se na concepção de uma educação de 

qualidade a todos os indivíduos, sem distinção de qualquer espécie, principalmente 

ao que se alude aos indivíduos com necessidades especiais, respeitando todas as 

espécies de diversidades inerentes aos educandos. Diante das mudanças propostas 

a partir desta filosofia, vem sendo reiterado desde a origem de tal concepção a 

relevância da preparação docente e dos profissionais que se relacionam diretamente 

com os alunos, a fim de atender as necessidades de todas as crianças, com 

necessidades especiais ou não.  

Segundo Manzini (2009), conforme a orientação da educação inclusiva 

necessita de um ensino adaptado ás distinções e às necessidades especiais de 

cada indivíduo, é evidente que os educadores necessitam desenvolver habilidades 

para que possam intervir com competência junto a estes alunos inseridos nos mais 

diversos níveis de ensino.  

Contudo, expõe Goffredo (2012) alerta para a circunstância da 

implantação da educação inclusive vem encontrando limitações em decorrência da 

ausência de formação docente das classes regulares no atendimento das 

necessidades deste público, alunos com necessidades educacionais especiais, 

acresce-se a isso a ausência de estrutura adequada em termos de material didático-

pedagógico e estrutura física das instituições escolares, no entanto o que sobressai 

é a ausência de formação especializada para o trato com este público. 

Na concepção de Sassaki (2007, p. 41), a inclusão se trata de: 
 

Um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em 
seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais 
e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis 
na sociedade. [...] Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, 
lutar contra exclusão, transpor barreiras que a sociedade criou para 
as pessoas. É oferecer o desenvolvimento da autonomia, por meio 
da colaboração de pensamentos e formulação de juízo de valor, de 
modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes 
circunstâncias da vida. 
 

Relacionando esta definição supra com o contexto educacional, é 

possível inferir que o educador é o mediador que tem a responsabilidade para que 

o conhecimento seja construído junto ao aluno com necessidades educacionais 

especiais, bem como para o seu processo de interação e socialização, de modo 

que a inclusão escolar funciona como uma forma de reestruturação deste indivíduo. 
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De acordo com Sant’anna (2005) e Glat, Magalhães e Carneiro(2008), 

não obstante estar previsto na Declaração de Salamanca e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação a necessidade de formação adequada para o trabalho com 

alunos com necessidades educacionais especiais, tendo-a como crucial a 

concretização de mudança e caminhar para o real sentido da escola inclusiva, o 

que se observa no processo de formação docente é uma inclinação excessiva a 

aspectos teóricos e filosóficos acerca da proposta de inclusão escolar. Acresce-se 

a isso, a valorização de um currículo distanciado da prática pedagógica que 

valorize a inclusão, não capacitando de forma incisiva, docentes para o trabalho 

com a diversidade dos alunos. Essa espécie de formação docente propicia 

consequências sérias para a real concretização do princípio da inclusão, uma vez 

que tal condição implica custos e rearranjos posteriores que podem ser evitados se 

a questão fosse resolvida no processo de formação docente. 

 
Vale destacar, porém, que a formação docente não pode restringir-se 
à participação em cursos eventuais, mas sim, precisa abranger 
necessariamente programas de capacitação, supervisão e avaliação 
que sejam realizados de forma integrada e permanente. A formação 
implica um processo contínuo, precisa ir além da presença de 
professores em cursos que visem mudar sua ação no processo 
ensino-aprendizagem. Para a autora, o professor precisa ser ajudado 
a refletir sobre a sua prática, para que compreenda suas crenças em 
relação ao processo e se torne um pesquisador de sua ação, 
buscando aprimorar o ensino oferecido em sala de aula. (SANT’ANA, 
2005, p. 235).  

 

No trabalho realizado por Sant’anna (2005) junto a docentes e gestores 

educacionais no sentido de avaliar a concepção de educação inclusiva, foi possível 

constatar distintas composições acerca desta perspectiva; em relação aos 

docentes, a inclusão se trata da presença de crianças com necessidades especiais 

em sala regular de ensino, dividindo o mesmo espaço; na concepção dos gestores 

mencionaram que se trata de uma forma de integrar socialmente esses alunos. 

Conforme se observa destas concepções, ambas se complementam, contudo, é 

relevante salientar que o fato de alunos com necessidades educacionais especiais 

estarem inseridos em um mesmo ambiente não representa que estejam realmente 

incluídos.  

De acordo com Souza, Alves e Gonzaga (apud FRIAS, 2010), a inclusão 

escolar considera práticas que proporcionem relações incisivas a partir de uma 
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aprendizagem colaborativa, na qual tenha a potencialidade de romper os 

obstáculos de acesso e a participação destes alunos na aprendizagem e na 

sociedade. Caso não esteja pautada nesta perspectiva, a educação inclusiva se 

torna contraproducente, excluindo ainda mais o aluno que busca a inclusão. 

De acordo com Vygostky (apud TOLEDO; MARTINS, 2009), pensar-se e 

sentir-se pertencer a um lugar, uma família, uma origem, uma escola, uma 

comunidade, possibilita que a pessoa desenvolva as referências que lhe conferem a 

construção da própria identidade e participação na vida social: um dos primeiros 

passos para aprender o papel de ser cidadão. Somente por meio do reconhecimento 

mútuo da importância recíproca entre sujeito e grupo é que se desenvolvem as 

ligações entre a vida individual e comunitária, o verdadeiro sentido da cidadania 

numa sociedade democrática e não excludente. Reforça ainda o autor que o 

processo de socialização implica na construção dos sujeitos, em virtude da relação 

entre o desenvolvimento e a aprendizagem, desenvolvimento este que não se 

concretiza na dimensão biológica, mas sim é dependente da aprendizagem que se 

realiza por meio de interações sociais, de modo que a mediação do docente é 

fundamental, uma vez que o docente, nessa mediação, propõe desafios que vão 

auxiliar o aluno na busca da intepretação de mundo.  

Em outra investigação realizada por Castro (2007) ao avaliar o processo 

de inclusão escolar da rede pública de uma capital da região Nordeste do Brasil, 

em que entrevistou trinta profissionais da educação entre docentes, gestores e 

técnicos, buscando identificar as dificuldades de se concretizar a inclusão escolar, 

dentre os fatores que sobressaíram foram: a formação insuficiente, baixos salários, 

ausência de estrutura física e didática. Além destes fatores, foi identificada que 

estas dificuldades são relativas à atuação com o total de alunos e não somente 

com os alunos deficientes, assim, a solução de um problema não vai implicar no 

aprimoramento de todo o contexto, a transformação das adversidades deve ser 

sistêmica. 

È possível inferir das realidades apontadas que a educação inclusiva, 

muitas vezes não se efetiva não pela ausência de vontade do docente, muitas 

vezes aventadas em algumas teorias de alguns estudos, evidenciando uma atitude 

preconceituosa dos profissionais do docente, mas ela não se efetiva por 

circunstâncias relacionadas à própria prática docente. De acordo com Luz (2008) o 

indivíduo é movido por motivação em qualquer aspecto de seu cotidiano, sem 
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elementos que o motivam, a inércia prevalece, consequentemente, os resultados 

de suas ações deixaram a desejar; de modo que não se oferecer condições 

bastantes e motivadoras aos docentes para trabalhar com os alunos com 

necessidades educacionais especiais, a inclusão escoliar caminhará a passos 

lentos, portanto fadada ao fracasso. 

Segundo Frias (2010), a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais implica não somente mudança de atitude docente, mas sim 

toda uma reestruturação do sistema educacional, que vai desde a formação 

docente à flexibilização do currículo, metodologias e avaliação; além é claro da 

valorização docente em termos de suas necessidades pessoais, como salários-

dignos; bem como ampliação do número de profissionais, oferta de estrutura para a 

execução de suas funções docentes, portanto, o que se constata é que há um 

significativo desafio para que a inclusão escolar se concretize em sua essência, 

possibilitando que este pública seja realmente incluído socialmente, além da mera 

definição formal preconizado pela teoria filosófica inerente à expressão.  

Assim, levando em considerando estas condições, a real concretização 

da educação inclusiva não se tende mais a criação de leis que objetivam essa 

perspectiva, mas sim que os direitos dos alunos com necessidades educacionais 

especiais sejam concretizados a partir do pressuposto da igualdade. Deve-se 

consubstanciar a inclusão como um todo a partir da consciência, compreender que 

todos os indivíduos, independente de sua condição, merece ser tratado com 

dignidade, especiais ou não, de modo que não se podem incluir indivíduos por meio 

de leis se não houver um entendimento desta concepção, na realidade o que falta 

nesse processo de inclusão é a vontade. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS 

 
 

Objetivando o cumprimento do objetivo proposto no projeto anteriormente 

analisado, entende-se que é fundamental delinear procedimentos a serem aplicados 

à realidade, para que se possam nortear as ações de forma elaborada, efetiva e com 

qualidade, para que os resultados sejam eminentemente eficientes. 
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3.1 ATIVIDADES 
 
 

 Apresentar a proposta do projeto à equipe pedagógica da Escola, com o 

objetivo de que os mesmos compreendam o problema e os objetivos 

propostos; 

 Aplicar pesquisa junto a docentes do Núcleo Regional de Ensino – 

Jacarezinho – PR no sentido de identificar a concepção destes acerca da 

inclusão escolar, bem como as dificuldades encontradas para a 

concretização e possíveis alternativas para a viabilização. (Apêndice I) 

  Propor aos docentes a possibilidade de adaptação curricular, conforme 

proposta do MEC, no sentido de reduzir as dificuldades identificadas pelos 

docentes de trabalhar com a inclusão escolar, no sentido de promover 

aprendizagem. 

.Segundo as orientações do MEC, as adaptações curriculares devem ser 

desenvolvidas em diferentes níveis de atuação: nos Sistemas de Ensino, no Projeto 

Político-Pedagógico e no planejamento do professor (BREVILHER, 2010, p. 5). 

Ainda segundo Brevilher (2010), em resposta efetivas às necessidades 

educacionais especiais de alunos, crucial é alterar procedimentos de ensino, seja 

inserindo atividades alterativas às previstas nos currículos, como também inserindo 

atividades complementares àquelas anteriormente planejadas.  

Diante desta circunstância, a proposta é a de que os docentes 

identifiquem o perfil das salas das quais lecionam, bem como os alunos com 

necessidades especiais, avaliando se a sua prática docente é apta a estes alunos, 

posteriormente, buscar e identificar formas de adaptação curricular e de 

procedimentos para que todos os alunos da sala sejam beneficiados para o 

processo ensino/aprendizagem. Esta proposta de adaptação será discutida, 

elaborada, aplicada, avaliada e posteriormente discutida em momento oportuno na 

apresentação dos resultados desta unidade didática. 

 
3.2 RECURSOS 
 

Ao que se refere aos recursos físicos, serão utilizadas as dependências 

físicas e estruturais da instituição de ensino, lócus do projeto. Quanto aos recursos 

humanos, buscar-se-á a contribuição de profissionais da instituição e do Núcleo 

Regional de Ensino, bem como de toda a comunidade escolar. 



11 

 

3.3 TÉCNICAS 
 

As técnicas a serem utilizadas para a aplicação desta Unidade Didático-

Pedagógica serão relacionadas à observação da realidade, levando em conta a 

realidade anterior à aplicação dessa Unidade Didático-Pedagógica e a realidade 

posterior à sua aplicação; bem como, posteriormente da análise dos dados obtidos 

com a proposta aplicada, a fim de que se possam traçar as possíveis hipóteses de 

intervenção.  

 

3.4 TEMPO 

 

Essa Unidade Didática será desenvolvida durante o primeiro semestre 

do ano letivo de 2014. 

 

3.5 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação a ser utilizada levará em conta o cenário anterior à aplicação 

dessa proposta, cotejando-o com o cenário posterior, após a aplicação das ações 

propostas, visando avaliar o desempenho do aluno no processo de colaboração e 

cooperação nas atividades cotidianas. 

 

 

4 CONTEÚDOS DE ESTUDO 

 

 

Este estudo, tem como finalidade contribuir com os colegas e 

profissionais da educação no sentido de elucidar a trajetória da inclusão no cenário 

educacional e o quanto ela é legitima e contribui para uma educação de qualidade. 

Desde a formação dos primeiros grupos sociais, desde o primeiro 

momento em que alguém específico determinou que um pedaço de chão seria de 

sua propriedade, protegendo-o, atribuindo valor e disseminando suas posses, as 

desigualdades sociais e a exclusão social passaram a ser concreta, nesse contexto 

o poder do mais forte sempre prevaleceu. (PINTO DE FARIAS, 2012). 
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Foi neste cenário que emergiu o homem individual que passou a viver sob 

condições sociais distintas, de modo que a única coisa em comum entre os homens 

sociais passou a ser à sua concepção, mesmo sendo iguais em sua essência. 

Assim, esta distinção resultou na exclusão por critérios da não equiparação social, 

em que de um lado estavam os detentores de poder por meio da posse; e de outro 

os que estavam submetidos; de modo que todos aqueles que não se enquadravam 

no perfil dos primeiros eram excluídos. (DAHERDORF, 2012) 

Foi neste cenário que grupos sociais foram se constituindo, cada qual 

com um paradigma, podendo ser aceito ou não socialmente, assim, conforme 

menciona Kazmierczak (2010) a exclusão passou a se efetivar a partir de fatores de 

intolerância e preconceitos, contemporaneamente, se efetiva por meio de fatores 

operacionais, quando se está diante de deficiência na efetivação dos conceitos de 

democracia, igualdade, liberdade e justiça. 

Acrescenta ainda Daherdorf (2012) que se criou um paradigma do 

indivíduo “socialmente aceito”, uma concepção espartana de indivíduo viável para a 

sociedade, cujo perfil estrava voltado para a produção socioeconômica, preterida 

desta condição o indivíduo estava fadado à exclusão.  

 
No conjunto das relações sociais, a ideia de anormalidade se 
materializa e toma formas bem definidas naquelas pessoas que, seja 
por questões sociais, raciais ou existenciais, se distanciam do que foi 
convencionado e socialmente construído como “normal”. É o caso, 
por exemplo, da pessoa com deficiência. Há um estereótipo acerca 
do que é ser “normal”, veiculando um discurso estrategicamente 
elaborado e reforçado constantemente pelas instituições sociais e 
também pela mídia, visando produzir e impor valores condizentes 
com tal prerrogativa. É esse discurso que produz o que é 
denominado de desvio. (ANTUNES, 2007, p. 23) 

 

Sawrey (2006, p.19) expõe como os sujeitos diferentes são vistos: [...] O 

bizarro, o invulgar e o inesperado sempre atraíram a atenção e têm, frequentemente, 

despertado temor e espanto. Uma mudança na ordem habitual das coisas provoca a 

curiosidade do homem e leva-o a indagar por quê. Pode-se concluir desta definição 

que o que é normal não precisa ser explicado, pois explica-se por si mesmo. Este 

fato faz com que os considerados diferentes sejam, muitas vezes preteridos de 

deferência, pois, regularmente representam ameaça à segurança pessoal e o status 

social, criando problemas para a sociedade. 
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Destarte, a transformação deste cenário se torna determinante para que a 

igualdade seja considerada, não se pode falar em igualdade quando determinado 

público está destituído dos mesmos direitos, com o da educação, assim, desenvolver 

ações no sentido de compreender a motivação que leva a não aplicação total da 

proposta de inclusão escolar, bem como ações no sentido de reduzir as dificuldades 

dos alunos com necessidade especial em sala de aula é crucial para que a inclusão 

escolar seja consolidada. Assim, o conteúdo deste estudo estriba-se no sentido de 

compreender a percepção docente acerca da proposta de inclusão escolar, bem 

como as possibilidades e limitações de sua viabilização; igualmente, de avaliar 

possíveis adaptações curriculares e de procedimentos para se alcançar a inclusão 

escolar. 

 

 

5 ORIENTAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 

 

 

As orientações e recomendações é que os docentes e os envolvidos com 

o projeto se diligenciem para que ele seja consubstanciado, consequentemente, 

possam auferir resultados na prática cotidiana com o real aperfeiçoamento do 

espírito cooperativo e coletivo dos alunos. 

 

 

6 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

 

 

A avaliação vai estar pautada no cotejamento da realidade pré e pós-

aplicação da proposta desta Unidade Didático-Pedagógica, observando os aspectos 

quanti-qualitativos da realidade pesquisada. As informações levantadas a partir dos 

resultados obtidos com a proposta ter-se-á a possibilidade de retrabalhar as 

possíveis adversidades surgidas ao longo de sua aplicação, bem como, obter 

inferições sobre o aspecto positivo do que se propôs essa Unidade Didático-

Pedagógica. 
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APÊNDICE A - Pesquisa junto a docentes 
 
 

 

1 Concepção subjetiva sobre a inclusão escolar: conceito, proposta e objetivos 
 
 
 
 
 
2 Dificuldades e limitações identificadas no processo de concretização da inclusão 
escolar 
 
 
 
 
 
3 Fatores necessários para que a inclusão escolar se concretize. 
 
 
 
 
 
4 Fatores motivacionais e desmotivacionais que comprometem a inclusão escolar 
 


