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RESUMO 
 
 

Atualmente um dos maiores desafios da educação é oferecer aos alunos com necessidades 
educacionais especiais oportunidades para desenvolver-se de forma integral, nos aspectos 
intelectual, afetivo e social. A Lei 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação 
brasileira, garante o atendimento educacional voltado para a formação do indivíduo, com vistas 
ao exercício da cidadania, ministrado pela escola regular. Baseando-se nesta lei, surgiu a 
necessidade de mobilizar a comunidade escolar para um novo olhar, buscando consolidar o 
respeito às diferenças, que se reconheça a diversidade dos educandos, de modo a oferecer 
respostas efetivas as suas necessidades e potencialidades. O Projeto “Quebrando Tabus na 
busca e na conscientização da inclusão escolar”, vinculada ao Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID), que proporciona aos universitários a oportunidade de 
vivenciar a realidade da prática docente, surgiu a partir da constatação dos desafios 
enfrentados pela professora de Educação Especial em uma escola pública na cidade de 
Taubaté – São Paulo, para integrar e socializar os alunos no ambiente escolar. O objetivo foi 
conscientizar a comunidade escolar a respeito do preconceito, da diversidade quando se 
trabalha com alunos com necessidades especiais. Participaram do projeto, quatro bolsistas do 
curso de Pedagogia da Universidade de Taubaté, juntamente com a supervisora do grupo. 
Para promover essa conscientização, foram desenvolvidas durante o período de três meses, 
atividades que, articuladas com os conteúdos presentes nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) de português, matemática, ciências, artes e educação física atingindo um 
numero aproximado de trezentos alunos do ensino fundamental I, além de professores e 
gestores. Tais experiências possibilitaram debates, trocas de saberes, reflexões e tomadas de 
decisões sobre o tema inclusão. Destacou-se o trabalho realizado na sala de sensibilização, o 
qual foi um espaço adaptado com recursos específicos para a exploração dos cinco sentidos, 
onde os alunos entravam vendados e faziam um percurso que possibilitava a vivência de 
sentirem-se efetivamente no lugar do outro, a partir das experiências propostas. Também 
contou-se com a visita de uma especialista na área de inclusão, que realizou uma palestra com 
toda comunidade escolar sobre essa nova demanda no oferecimento da educação básica. A 
finalização do projeto contou com a participação dos alunos do Centro Educacional 
Especializado, que proporcionou a todos os presentes da escola momentos de interação, por 
meio de uma roda de capoeira, na qual puderam interagir entre si, provocando diferentes 
sensações e reflexões. Ressalta-se que a inclusão pode acontecer, mas para isso a sociedade 
deve ser modificada e conscientizada, devendo firmar a convivência no contexto da diversidade 
humana, bem como aceitar e valorizar a contribuição de cada um conforme suas condições 
especiais. Por acreditar que a inclusão não significa apenas matricular o aluno com 
necessidades educacionais especias na escola regular, mas sim dar suporte e condições para 
que este aluno se desenvolva integralmente como qualquer criança. Acredita-se que esse 
projeto tenha representado um marco , vislumbrando transformações graduais em direção à 
prática efetiva da inclusão em nossa escola. Os resultados aparentes são as mudanças de 
posturas e atitudes da comunidade escolar para com os alunos com necessidades 
educacionais especiais, desfocando o olhar do diferente, para enxergá-lo como igual, 
respeitando porém suas singularidades. 


