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ESCOPO
» Desenvolver a educação moral dos alunos.
» Estimular posturas éticas e colaborativas.
» Promover a prática da inclusão na escola.
» Estimular a empatia entre os alunos, ou seja, a experiência pela qual uma pessoa se identifica com outra, tendendo a compreender o que ela pensa e a sentir o que ela sente, ainda que
nenhum dos dois o expressem de modo explícito ou objetivo.
» Trabalhar todas as temáticas correlacionadas e pertinentes à Educação Infantil, como ética,
respeito, tolerância e colaboração.
» Instrumentalizar o professor para desenvolver atividades inclusivas.
» Orientar os pais na educação inclusiva.

A importância de promover a inclusão na Educação Infantil1
É importante que a inclusão no sistema educacional se inicie na Educação Infantil.
Este é um local no qual as questões suscitadas a respeito da diversidade e o encontro
com o diferente acontecem em situações corriqueiras, diferente do que ocorre em outros níveis
educacionais. A primeira infância é um lócus excepcional, este é o começo da escolarização, a
partir do qual devemos discorrer e praticar uma verdadeira educação emancipatória.

ESTE MATERIAL FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR, POIS OS PILARES
MORAIS DEVEM SER FIXADOS DESDE CEDO.
1 Fonte: A Inclusão Escolar no Contexto da Educação Infantil. Linete Oliveira De Sousa. Disponível em: http://revista.fundacaoaprender.org.br/
index.php?id=159.
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO
A inclusão é um tema extremamente atual e urgente que diz respeito toda a sociedade. Por
esse motivo, tem sido um dos principais focos de debate na esfera pública, sobretudo na reformulação da Lei de Diretrizes e Bases.
Os primeiros artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente rezam sobre o direito a não ser
discriminado, ao bem-estar, ao desenvolvimento livre de suas capacidades, mas ainda não
existe um consenso sobre como garantir que esses direitos sejam respeitados em sua essência, principalmente por outras crianças.

O que é inclusão?2
É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio
de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que têm
comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias e para a criança
que é discriminada por qualquer outro motivo.

Podemos definir inclusão como um conjunto de ações que tem como objetivo harmonizar,
equalizar e permitir o convívio social, respeitando as diversidades inerentes aos seres humanos, sejam elas relativas a classes sociais, origens étnicas, opções sexuais, características físicas e psíquicas, opções ideológicas ou religiosas.
Um olhar superficial sobre o tema pode nos levar à ideia enganosa de que a luta pela inclusão
se restringe às ações das instituições governamentais ou de cunho privado. Na verdade, é
fundamental que cada indivíduo desperte em si o anseio por uma sociedade mais justa e igualitária, em que todos tenham as mesmas oportunidades. A principal matéria-prima para esta
empreitada é justamente o respeito às diversidades.

2 Trecho de entrevista com a educadora Maria Teresa Mantoan. Disponível em: http://www.bengalalegal.com/blog/?p=32.
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A inclusão é um conjunto de ações que precisam estar sincronizadas entre si, como se fossem
pequenas engrenagens de um grande mecanismo. E para que este mecanismo funcione, é
preciso que tudo seja pensado de modo a facilitar e evitar barreiras. Exemplos disso são iniciativas relativas aos deficientes físicos – muito mais do que proporcionar condições espaciais e
físicas para o processo de inserção, é importante que os aspectos psíquicos e comportamentais sejam também trabalhados.
Apesar da importância em relação à acessibilidade, caso a pessoa não tenha como se sociabilizar ou estar inserida em um grupo, de pouco servirá para ela um deslocamento com mais
conforto.
Situação similar diz respeito às crianças portadoras de necessidades especiais matriculadas
em ensino regular. Não basta colocá-las na sala de aula se elas não tiverem colegas para brincar e interagir somente pelo fato de possuir uma deficiência.
Por isso, a principal barreira a ser combatida é o preconceito. Se pensarmos no que leva uma
sociedade a excluir pessoas consideradas “diferentes”, veremos que os motivos podem ser
econômicos, culturais ou por valores utópicos contemporâneos propagados pela mídia. É comum, principalmente entre os jovens, modelos de moda, beleza e riqueza servirem como parâmetros do que é ser um “vencedor” ou “perdedor”.

As orientações deste material, levam em consideração ou são fundamentados nos
seguintes documentos:
PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC)
IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (MEC)
SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica (MEC)
PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação (MEC)

O PAPEL DA ESCOLA
Nas últimas duas décadas, a inclusão social vem sendo cada vez mais debatida dentro da área
pedagógica. As ações que beneficiam vários setores da sociedade têm justamente nas escolas o principal cenário para a propagação de ideais de integração. Incutir e moldar a cidadania
no ambiente escolar é investir num futuro em que a discriminação e a alienação sejam não só
combatidas, mas definitivamente abolidas.

“A escola não deve ser apenas um local de ensino formal, mas também de formação cidadã, de direitos e deveres, amizade, cooperação e solidariedade.
Lauro Monteiro Filho, fundador da Abrapia.
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PERCENTUAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA3

Deﬁcientes
Não deﬁcientes

É determinante o papel dos professores na formação do espírito igualitário em cada indivíduo. O
objetivo deste projeto é justamente orientar o educador na difícil, porém imperativa, missão de
propiciar aos alunos a mais importante das experiências afetivas: a de se sentir pertencente a um
grupo social. Há ainda, informações relativas à legislação, estatísticas, curiosidades históricas e
um aprofundamento do tema por meio de um olhar psicanalítico. Cabe ressaltar que a contribuição conjunta de pais e mestres é condição fundamental para a obtenção de resultados positivos.

A escola não é só um local
de ensino formal; o convívio intenso das crianças
com seus pares é, em muitos casos, seu primeiro
experimento de uma vida
social.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo 2000.
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O PAPEL DA FAMÍLIA
No ano de 1923, o psicanalista Sigmund Freud, em seu texto batizado de “O Ego e o Id”,
apresentou ao mundo a sua famosa Segunda Tópica, em que distinguia o psiquismo em
três instâncias: Id, Ego e o Superego. Segundo a teoria do médico austríaco, o Id representa as pulsões mais primitivas do ser humano, como a agressividade, as paixões, o desejo sexual etc. Já o Superego, seria o responsável pela moral e a capacidade de reprimir
as forças do Id. O Ego seria o regulador dessas duas instâncias, buscando equilibrá-las.
Uma imagem clássica dessas forças está muito presente nos desenhos animados em que
o personagem fica em dúvida entre seguir seu lado pulsional, representado na forma de
um pequeno demônio, e sua moral, representada por um anjo. Óbvio que tal simplificação
não leva em conta que o papel do Ego é determinante para que o indivíduo não se torne
um sociopata, rejeitando as leis, nem desenvolva graves neuroses ao buscar a perfeição.
Para Freud, a verdadeira liberdade consistia em conter as mais primitivas pulsões. Independentemente dos paradoxos que a teoria do criador da psicanálise apresenta, uma das
funções dos pais é também como agentes determinantes ao incutir os valores morais e éticos na psique da criança, buscando assim prepará-la para viver em sociedade. Observe o
infográfico a seguir:4

Com apoio da
família e da
escola e o uso de
próteses, o surdo
aprende a falar.
Alguns autistas
têm habilidades
especiais e viram
gênios da
Matemática ou
da informática

Um estudante com
síndrome de Rett
se sai bem se
houver estratégias
adequadas de
comunicação.

Ainda que demore
mais tempo,
a criança com
perda auditiva
se alfabetiza.
Elementos
sensoriais ajudam
na comunicação
dos estudantes
com deficiência
múltipla.

Com instruções
visuais, o aluno
com síndrome
de Down
entende melhor.

Sentados na
frente, muitos
alunos com baixa
visão podem
enxergar o quadro.

Toda criança é
capaz de avançar,
desde que bem
assistida por
professores
e pela escola.

Alguns temas
cativam crianças
com síndrome
de Asperger.

Adaptações no
ambiente escolar
facilitam a
orientação dos
que apresentam
deficiência visual.

Alunos com
deficiência física,
em geral, não
têm dificuldades
para aprender.

A educação para a inclusão é importante, pois reflete na vida adulta do indivíduo e sua participação no mercado de trabalho. A seguir, veja uma tabela que demostra esse fato.
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/aprender-superar-511027.shtml.
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Motivos para a evasão nos cursos técnicos de nível médio da Rede Federal de
Educação Técnica e Tecnológica de Minas Gerais (2006-2010)
Dificuldade de conciliar estudo e trabalho

Influenciou muito ou
totalmente (%)
40

Necessidade de trabalhar

39,4

Possibilidade de iniciar ou curso superior

39,2

Falta de motivação para continuar os estudos

31

Dificuldade de conciliar o curso técnico com outro curso

30,2

Insatisfação com o curso técnico

29,4

Falta de interesse ou afinidade pela área/profissão

28,4

Fracasso escolar

25,2

Estresse por passar o dia todo na escola

24,1

Dificuldade de se adaptar à modalidade do curso

22,9

O curso não era atrativo

21,2

Distância entre escola e casa/trabalho

20,6

Dificuldade com os procedimentos de avaliação do curso

20,2

Dificuldade de seguir as aulas: falta de base teórica/prática

19,4

Desinteresse dos professores pela formação dos alunos

17

Não existe um manual de instruções de como se criar uma criança. Saber incutir na psique da
criança que o mundo não gira em torno de seu umbigo é uma necessidade para criar um ser
social. Em geral, atitudes consideradas simples bastam para direcionar os pequenos nessa jornada. Pais que superprotegem seus filhos são exemplos clássicos da falta de uma perspectiva
de sociabilização adequada dos futuros adultos. Crianças mimadas são, normalmente, as que
mais excluem e são excluídas dentro do ambiente escolar.
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ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO
EDUCAÇÃO INFANTIL
Incutir e moldar a cidadania no ambiente escolar é investir num futuro onde conceitos como
discriminação e alienação sejam não só combatidos, mas definitivamente abolidos. A inclusão
é um conjunto de ações, que necessitam estar sincronizadas entre si, como se fossem pequenas engrenagens que formam um grande mecanismo. E para que este mecanismo funcione, é
necessário que tudo seja pensado de modo a facilitar e evitar barreiras. Ao prezar pelo respeito
à diversidade, a inclusão social mira um convívio justo e harmonioso. Mais do que incorporar
medidas estruturais de acessibilidade, ela busca acabar com o preconceito e promover uma integração efetiva entre pessoas de diferentes classes, etnias, características físicas e psíquicas,
orientações sexuais, ideológicas, religiosas, etc.
1 volume teórico (32 páginas)
Esse volume ensina, por meio da história vivida pela menina Duda, quais
são as dificuldades enfrentadas pelas crianças em idade escolar e as
soluções encontradas para promover relações de empatia e amizade.

1 volume de atividades (32 páginas)
Traz atividades lúdicas para a criança fixar
o que foi ensinado e conversado em sala de
aula sobre o assunto.

1 manual do educador (40 páginas)
Proporciona um suporte teórico-pedagógico
para que o educador possa trabalhar o conteúdo em sala de aula de forma eficiente,
envolvendo todos os alunos e preparando-os
para os desafios do ensino fundamental.

1 manual da família (32 páginas)
Oferece orientações para que a família discuta o tema em casa, ressaltando a importância de estabelecer relações de igualdade entre as
pessoas, mesmo quando existem diferenças.
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SER DIFERENTE É NORMAL!

1 cartaz pedagógico

RESPEITE AS DIFERENÇAS, PROMOVA A
INCLUSÃO NA SUA ESCOLA E NO SEU BAIRRO.
COLEÇÃO INCLUSÃO INFANTIL - CARTAZ.indd 1
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ENSINO FUNDAMENTAL
Incutir e moldar a cidadania no ambiente escolar é investir num futuro onde conceitos como
discriminação e alienação sejam não só combatidos, mas definitivamente abolidos. A inclusão
é um conjunto de ações, que necessitam estar sincronizadas entre si, como se fossem pequenas engrenagens que formam um grande mecanismo. E para que este mecanismo funcione, é
necessário que tudo seja pensado de modo a facilitar e evitar barreiras. Ao prezar pelo respeito
à diversidade, a inclusão social mira um convívio justo e harmonioso. Mais do que incorporar
medidas estruturais de acessibilidade, ela busca acabar com o preconceito e promover uma integração efetiva entre pessoas de diferentes classes, etnias, características físicas e psíquicas,
orientações sexuais, ideológicas, religiosas, etc.

Teoria volume 1 (32 páginas)
Atividades volume 1 (32 páginas)
No primeiro volume, apresentamos diferentes
povos, costumes, e como as diferentes características influenciam na construção das culturas
e como estão presentes no nosso dia a dia.
Teoria volume 2 (48 páginas)
Atividades volume 2 (32 páginas)
No segundo volume, as semelhanças e diferenças entre nós ganham uma abordagem do ponto de vista da deficiência
física e de como saber conviver e auxiliar um deficiente, sem invadir o
seu espaço.
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Teoria volume 3 (32 páginas)
Atividades volume 3 (32 páginas)
No terceiro volume, as semelhanças e diferenças
entre nós, ganham uma abordagem do ponto de
vista da deficiência mental ou intelectual. Neste
livro vamos aprender a como dar apoio e auxílio
para a real integração de todos na escola.
Teoria volume 4 (48 páginas)
Atividades volume 4 (32 páginas)
No quarto volume, o contador de histórias nos diz por meio de uma linda
fábula, como é importante que respeitemos as nossas diversidades, semelhanças e diferenças.
Teoria volume 5 (32 páginas)
Atividades volume 5 (32 páginas)
No quinto volume, por meio de frases e pensamentos de figuras importantes vamos refletir sobre as nossas diferenças,
nossas emoções e sensações para incorporamos
a verdadeira inclusão no nosso dia a dia.
Jogos
Jogos de tabuleiros desenvolvidos especialmente
para cada volume. Por meio deles é possível trabalhar o conteúdo de forma lúdica e educativa.
Manual do educador (40 páginas)
Este livro é um suporte teórico para auxiliar o
professor na difícil missão de incutir no grupo escolar a empatia, o espírito de igualdade, o respeito às diferenças e aos
direitos humanos, para que seja realmente possível tecer a integração
igualitária entre os seus estudantes.
Manual da família (32 páginas)
Este livro é um suporte teórico para
auxiliar a família na missão de educar
a criança para esse convívio, sendo a
família um suporte fundamental para a transmissão e validação
dos valores da inclusão.
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CONCLUSÃO
Cabe ressaltar que mais do que tolerar, respeitar e entender as formas de inclusões sociais
é necessário legitimar a causa, pois assim encontraremos meios para que todos possam
contribuir para a mudança da estrutura dos sistemas sociais comuns em todos os aspectos,
como: educação, trabalho, saúde e lazer.
A questão educacional exerce uma forte influência no estabelecimento da inclusão. Para
Platão, “os crimes são causados pela falta de cultura, pela má educação e pela viciosa organização do Estado”. Podemos entender como crimes pequenas infrações, servindo de
exemplo a tão comum e indevida utilização de vagas de estacionamento destinadas a deficientes. Elas ilustram como nossa sociedade ainda está alheia aos conceitos básicos de
cidadania. Para que mudanças efetivamente aconteçam, é fundamental que o conceito de
inclusão se estruture a partir da propagação de ética e cultura simultaneamente.

