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RESUMO 

 

Este trabalho caracteriza uma reflexão resultante das investigações de vivências e 

experiências relacionadas ao trabalho de pesquisa sobre o papel do professor de educação 

infantil e o processo ensino-aprendizagem de crianças inclusivas. O objetivo geral deste foi 

verificar de que forma tem se desenvolvido o trabalho pedagógico, sob a perspectiva da 

inclusão, nos Centro Municipais de Educação Infantil e conveniados (CMEI/CEI), 

considerando-se o fazer pedagógico do processo de ensino-aprendizagem. O trabalho é 

resultado de uma intervenção dentro de um modelo qualitativa, pois é mais participativa e, 

portanto, menos controlável.  Os participantes da pesquisa podem direcionar o rumo da 

pesquisa em suas interações com o pesquisador. O referido modelo foi escolhido, pois parte 

do princípio segundo o qual os sujeitos têm pontos de vista a serem considerados, realizam 

interpretações sobre a vida cotidiana. Em teoria, a inclusão tem sua relevância no 

desenvolvimento da criança na primeira etapa da Educação Básica. E podem contribuir para a 

efetivação do ensino e da aprendizagem.  A pesquisa atendeu aos objetivos propostos, 

verificou-se que há necessidade de capacitação do docente para o benefício da educação 

inclusiva na educação infantil. Ressaltou a importância da capacitação e verificou a percepção 

dos professores perante a educação inclusiva.  Confirmou-se a hipótese do despreparo dos 

docentes. Identificou-se o interesse em participar de cursos de capacitação, porém são 

secundários aos docentes entrevistados. Constatou-se que para efetivação da educação 

inclusiva, além das adaptações arquitetônicas e didáticas, também deve haver docentes 

preparados. O processo da educação inclusiva requer continuidade, motivando a criação de 

apoio aos profissionais e sistema de parceria com instituições que já possuem esses apoios, 

para desenvolver cursos, palestras e treinamentos. Entende-se que os docentes aceitam e estão 

dispostos a trabalhar com os alunos com necessidades especiais em sala de aula, todavia eles 

estão ansiosos em usar metodologias e materiais didáticos adequados à acessibilidade desses 

alunos. Deparou-se com um grande paradoxo, pois se percebe que, os professores têm 

convicção da importância de ser um pesquisador e que este precisa se qualificar para superar 

sua prática, ou seja, ao mesmo tempo em que eles afirmam esta necessidade de formação 

continuada, sua aplicação efetiva no cotidiano fica bem abaixo do esperado.  
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APRESENTAÇÃO 

Acredita-se que é no convívio com o outro que um bem muito grande para a criança 

pode ocorrer, na medida em que representa uma inserção de fato no universo social e favorece 

o desenvolvimento e a aprendizagem e isto permite uma formação de vínculos estimuladores, 

onde há o confronto com a diferença e o trabalho. E na Educação Infantil, segundo o 

Referencial Curricular Nacional (1998, p. 35):  

Essa diversidade inclui não somente as diversas culturas, os hábitos, os costumes, 

mas também as competências, as particularidades de cada um. Aprender a conviver 

e relacionar-se com pessoas que possuem hábitos e competências diferentes, que 

possuem expressões culturais e marcas sociais próprias, é condição necessária para o 

desenvolvimento de valores éticos, como a dignidade do ser humano, o respeito ao 

outro, a igualdade e a equidade e a solidariedade. 

Diante disto, no decorrer da pesquisa foram respondidas as seguintes indagações: em 

termos práticos, cotidianamente, a inclusão é um assunto relevante? Direta ou indiretamente a 

inclusão pode contribuir para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem?  

Para tanto, pretende-se levantar uma base teórica sólida a respeito dos fundamentos 

que norteiam a inclusão; verificar o nível de conhecimento a respeito da inclusão educacional 

que os professores da Educação Infantil possuem, através de observações e entrevistas semi-

estruturadas; e identificar os possíveis impactos produzidos pelas dificuldades de 

aprendizagem mais recorrentes no processo ensino-aprendizagem no Centro de Educação 

Infantil (CMEI), propondo ainda, sugestões  que possam qualificar o processo educativo, 

discurso dos professores, a observação do cotidiano das aulas e a forma como os alunos 

apropriaram-se do conhecimento. 

O presente estudo sobre o papel do professor de educação infantil e o processo de 

ensino-aprendizagem de crianças inclusiva surgiu em função da necessidade que sentimos, 

levando em consideração a experiência pedagógica de sala de aula, pretendendo-se realizar 

uma pesquisa que permita mostrar o que é realmente o termo “INCLUSÃO”. 

Por esta razão, o tema proposto acima nasce da necessidade de desenvolver estudos 

que venham ajudar a compreender melhor a criança desde cedo, e por que não na primeira 
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etapa de nossa vida escolar, a Educação Infantil onde começa o desenvolvimento integral do 

ser humano (físico, psicológico, intelectual e social).  

Portanto, a necessidade de trabalhar o assunto em questão expondo não um modelo 

pronto sobre como o professor da Educação Infantil deve relacionar com seus alunos, ou 

desenvolver o processo de ensino, mas sim, tendo uma visão geral de como seria se olhassem 

para esses alunos com um olhar inclusivo, fazendo o melhor nessa fase inicial. 

O presente trabalho consta de oito partes, com os seguintes indicativos: uma primeira 

parte com a Fundamentação Teórica onde consta os tópicos: 1. Prática Pedagógica reflexiva 

na Educação Infantil: neste ponto ressaltaremos a importância de considerar a criança como 

um ser ativo que a todo o momento está se desenvolvendo, baseando-se assim nos 

pressupostos de Vygotsky e também em Piaget. 2. O trabalho pedagógico do educador 

infantil: onde é necessário que o professor trabalhe com seus alunos de tal maneira que estes 

transformem dados e informações em conhecimentos que se tornarão significativos para eles; 

Uma segunda parte com os Objetivos do Trabalho; Na terceira parte tem-se a Metodologia, ou 

seja, o caminho que caracterizaremos nossa pesquisa segundo os objetivos, as fontes 

utilizadas na coleta de dados e os procedimentos de coleta; A quarta parte onde se encontram 

os Resultados e Discussões dos dados coletados, ou seja, uma breve análise dos dados obtidos 

procurando assim contribuir para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; Em 

seguida têm-se as Considerações Finais, Referências, Apêndices e Anexos.  
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I FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Práticas Pedagógicas Reflexiva na Educação Infantil 

  

 A inclusão é um processo dialético complexo, pois envolve a esfera das relações 

sociais inter e intrapessoais vividas na escola. No seu sentido mais profundo, vai além do ato 

de inserir, de trazer a criança para dentro do centro de educação infantil. Significa envolver, 

compreender, participar e aprender. 

 Assim, segundo Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil,  

No processo de inclusão, a criança com necessidades educacionais especiais não 

pode ser vista apenas por suas dificuldades, limitações ou deficiências. Ela deve ser 

olhada na sua dimensão humana, como pessoa com possibilidades e desafios a 

vencer, de forma que os laços de solidariedade e afetividade não sejam quebrados. 

(2002, v.1, p.27) 

 

 Essas são atitudes éticas que não implicam apenas no respeito ou valorização das 

diferenças, mas em uma questão de posturas positivas, adequadas e, acima de tudo, de 

compromisso pedagógico para que o aluno construa, à sua maneira, o conhecimento, e avance 

na aprendizagem.  

 Nesse sentido, Ainscow(1995) afirma que: 

Torna-se fundamental a escola passar de uma visão estreita e mecanicista do ensino, 

na qual os alunos não progridem em virtude de suas dificuldades ou deficiências, por 

isso necessitam de uma intervenção educacional especial, para adotar estratégias de 

transformação das condições sociais e ambientais. Essa nova visão tem como eixo 

central o processo de aprendizagem na classe comum, a modificação e 

reorganização do sistema educativo. 

 Diante disto, Bartolome (1994, p.173) “alerta para o perigo da pedagogia centrada na 

técnica, no poder do fetiche metodológico, que pode desviar o professor de uma atitude crítica 

e reflexiva sobre as estratégias adotadas”.  Visto que, a crença em métodos fixos impede a 

busca de alternativas de ensino e a criação de recursos e materiais que promovam a 

aprendizagem de todos os alunos. 
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 Para Bartolome (1994, p. 174), “essas concepções restritas, baseadas na limitação e no 

déficit, estão profundamente enraizadas no imaginário de algumas escolas que ainda crêem 

que a criança, em virtude de sua deficiência, necessita de um currículo especial, de 

abordagens pedagógicas diferentes e métodos de ensino especiais”. 

 O documento Parâmetro Nacional de Qualidade para a Educação Infantil (2006, p. 29) 

informa que: 

A educação infantil não somente a de crianças com necessidades educacionais 

especiais é uma situação educativa complexa que exige uma análise lúcida e crítica 

acerca dos contornos do contexto escolar, das condições concretas existentes, dos 

conteúdos propostos e das estratégias e alternativas metodológicas que atendam as 

necessidades de desenvolvimento, de interação, comunicação, autonomia, 

socialização e participação nas brincadeiras e atividades lúdicas. 

 

O pressuposto epistemológico da abordagem pedagógica inclusiva mostra que o 

conhecimento se processa de forma interligada, mas com ênfase em caminhos diferentes para 

cada pessoa. Uns se apóiam mais no visual, outros no sonoro, outros no sinestésico. Os meios 

de comunicação desenvolvem linguagens complementares, supostas, que atingem o indivíduo 

por todos os sentidos e conseguem que cada um encontre a forma de compreensão para a qual 

está mais apto. Propõem também uma lógica menos rígida, mais conectiva, provisória e 

dinâmica, mais próxima à sensibilidade do homem de hoje, o que traz problemas para a visão 

educacional muito estruturada e menos flexível (Morán,1994; Machado,1995; Moraes,1996). 

 Com base nisto, a perspectiva sócio-interacionista, é justificada na necessidade de 

propiciar à criança com necessidades educacionais especiais, interações das mais diferentes 

naturezas, pois estão na diversidade e na heterogeneidade os elementos privilegiados ao 

enriquecimento do universo infantil.  

É o que vem afirmar o documento na Secretaria Municipal de Educação da Cidade do 

Rio de Janeiro, onde Professores começaram no ano de 1996, a trabalhar com a proposta 

educacional intitulada MULTIEDUCAÇÃO: Núcleo Curricular Básico. Tendo assim, a 

certeza que “o desenvolvimento de crianças com necessidades educacionais especiais é um 

processo integrado que abrange diversos aspectos da vida: motor, emocional, cognitivo e 

social. Não se deve, portanto, superdimensionar qualquer uma das faces deste processo”. 

(p.65). 
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Sabemos também que, como afirma MACHADO (1994, p. 52), que: 

[...] aprendizagem, ensino e desenvolvimento são processos distintos que interagem 

dialeticamente. Eles não existem de forma independente, mas possibilitam a 

conversão de um no outro, isto é, a aprendizagem promove o desenvolvimento e este 

anuncia novas possibilidades de aprendizagem. 

 

Enfim, o trabalho na Educação Infantil parte do princípio de que a intencionalidade 

educativa deve estar presente nas interações adulto/criança, parceiros mais/menos experientes, 

explicitando-se, sobretudo quando o adulto responsável assume o compromisso de levar ao 

êxito os propósitos aos qual a interação se destina, especialmente quando se tratam de 

interações pedagógicas, ou seja, daquelas que justificam a existência de espaços 

institucionais.  

Para Salvador, citado por Machado (1994, p. 163), o sentido da instituição educativa 

está em assumir sua condição de veiculadora de conhecimentos específicos, conhecimentos 

estes que se tornarão objetos de apropriação pelas crianças quando “[...] se ponha em marcha 

atividades especialmente preparadas com esta finalidade”. 

Nesse contexto, para que o sucesso da educação inclusiva realmente aconteça, surge à 

necessidade dos professores estarem empenhados na interação desses alunos e que haja 

interesse em compreender suas necessidades e desejos disponíveis para interpretar suas 

formas de expressão e comunicação que, muitas vezes, os diferenciam dos demais. E, 

principalmente, professores que estejam empenhados a ensinar de forma realmente 

significativa. 

 A proposta pedagógica, numa visão construtivista do conhecimento, tem no aluno e em 

suas possibilidades, o centro da ação educativa. Assim, o processo pedagógico é construído a 

partir das possibilidades, das potencialidades daquilo que o aluno já dá conta de fazer. É isso 

que o motiva a trabalhar, a continuar se envolvendo nas atividades escolares, garantindo assim 

o sucesso do aluno e sua aprendizagem. 

 Essas abordagens enfatizam a aprendizagem ativa e o trabalho cooperativo em grupo, o 

que cria ambientes mais adequados à aprendizagem. Esse modo de trabalhar muda o foco das 

deficiências para a reflexão sobre as atitudes, a prática pedagógica e, sobretudo, traz para a 
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escola a responsabilidade de repensar os fatores estruturais e organizacionais na sala de aula. 

Acaba, dessa maneira, beneficiando a todos. 

 O conteúdo e as atividades devem levar em conta o princípio da aprendizagem 

significativa: atividades que partam de experiências positivas para os alunos, dos interesses, 

dos significados e sentidos atribuídos pelos mesmos. Para isso, há necessidade de cooperação 

e troca com a família, que informa sobre os gostos, preferências, rejeições, vivências e 

informações que o aluno já possui. 

 A proposta pedagógica do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- 

RCNEI (Brasil, 1998) enfatiza a indissociabilidade entre cuidar e educar, respeitando a 

singularidade e individualidade de cada criança: diferenças sociais, cognitivas, econômicas, 

culturais, étnicas e religiosas. 

 Assim, o Referencial Curricular (Brasil, 1998 p.23-24) nos informa que: 

Educar significa propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas de forma integrada interpessoal, de ser e estar com os outros em uma 

atitude básica de aceitação, respeito, confiança e o acesso, pelas crianças, aos 

conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. “Cuidar” significa ajudar 

o outro a se desenvolver como ser humano, valorizar e ajuda a desenvolver 

capacidades. 

 Para que as crianças com necessidades educacionais especiais possam participar com 

sucesso desse programa na educação infantil há necessidade de professores empenhados na 

interação, acolhida e escuta dessas crianças, interessados em compreender suas necessidades e 

desejos, e disponíveis para interpretar suas formas de expressão e comunicação, muitas vezes 

diferentes daquelas das demais crianças da mesma faixa etária. E, principalmente, é preciso 

que os professores desejem querer ajudar as crianças a crescer e conhecer o mundo. 

No entanto, para que esse querer se concretize é necessário que ultrapasse o paradigma 

da inclusão que comprova a real existência da exclusão, que se elevam formando uma barreira 

que perpassa todos os segmentos da sociedade, confrontando as adversidades das injustiças 

sociais e, que se tornam realmente evidentes na educação desde a mais tenra idade. Segundo 

Gonzales (2002, p. 117) 

Há muitas crianças cujas necessidades não estão sendo atendidas. Caso atentemos 

àquelas que têm dificuldades, estaremos ocultando inadvertidamente problemas 
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maiores, como, por exemplo, que os professores necessita de ajuda para atender às 

necessidades de todas as crianças, não só das que experimentam dificuldades. 

Diante disso, o enfoque representativo destaca a concepção do desafio ao inusitado, do 

medo ao que é desconhecido e, da insegurança devido ao despreparo ou a falta de vontade 

para oferecer uma educação de qualidade, que tenha atenção à diversidade. 

Compreendendo ser a educação, o mais importante recurso para ajudar a infância a 

superar as provações do dia-a-dia. Assim, torna-se emergente propiciar condições para que as 

crianças recebam a atenção necessária à construção dos vínculos afetivos, na mediação dos 

conhecimentos. 

 Para tanto, na educação infantil, o professor é o principal parceiro da criança no 

aprendizado do cuidar de si. Ele necessita estar consciente do conteúdo simbólico das práticas 

que envolvem os cuidados voltados às necessidades físicas das crianças, além de ter um 

conhecimento básico sobre nutrição, metabolismo humano, saúde coletiva, processos 

infecciosos etc. Com isso ele pode providenciar melhores condições de atendimento às 

necessidades infantis de cuidado físico e promover vivências mais saudáveis nos ambientes 

coletivos. 

1.2 - O Trabalho Pedagógico do Educador Infantil 

 

 Dentre as muitas dificuldades que atingem a Educação Infantil, podemos ressaltar o 

problema da qualificação profissional para o trabalho com as crianças pequenas. De acordo 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB (BRASIL, 1996), para atuar nesta primeira 

etapa da Educação Básica, a formação mínima do professor é aquela oferecida em nível 

médio, na modalidade Normal (Art. 62).  

As funções do profissional de educação infantil estão passando por reformulações 

profundas. O que se esperava dele há algumas décadas, não corresponde mais aos dias atuais. 

Nessa perspectiva, os debates estão indicando a necessidade de uma formação mais 

abrangente e unificadora para educadores infantis e de uma reestruturação dos quadros de 

carreira que levem em consideração os conhecimentos já acumulados no exercício 

profissional, bem como possibilite a atualização profissional.  

Nessa perspectiva, o Referencial Curricular (BRASIL, 1998, p.41) enfatiza que: 
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Faz-se necessário que os profissionais, nas instituições de educação infantil, tenham 

ou venham a ter uma formação inicial sólida e consistente, acompanhada de 

adequada e permanente atualização em serviço. Assim, o diálogo, no interior da 

categoria, tanto quanto os investimentos na carreira e formação do profissional pelas 

redes de ensino, são hoje, desafio presente, com vista à profissionalização do 

docente de educação infantil.   

 

Isso significa que as redes de ensino deverão colocar-se a tarefa de investir de maneira 

sistemática na capacitação e atualização permanente e em serviço de seus educadores, 

aproveitando as experiências acumuladas daqueles que já vêm trabalhando com crianças há 

mais tempo e com qualidade.  

Diante disto o Referencial Curricular (BRASIL, 1998, p. 41) continua a afirmar que: 

O trabalho direto com as crianças pequenas exige que o educador tenha uma 

competência polivalente. Ser polivalente significa que ao educador cabe trabalhar 

com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos 

essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do 

conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação 

bastante ampla e profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, 

refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus pares, dialogando 

com as famílias e a comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho 

que desenvolve. São instrumentos essenciais para reflexão sobre a prática direta com 

as crianças a observação, o registro, o planejamento e a avaliação. 

É nessa perspectiva, que os educadores da educação infantil precisam de uma 

formação mais sólida e abrangente para acompanhar as novas exigências do mundo e a grande 

demanda de crianças. É o que afirma o Referencial Curricular (BRASIL, 1998,  p.41). 

Para que os projetos educativos das instituições possam, de fato, representar esse 

diálogo e debate constante, é preciso ter educadores que estejam comprometidos 

com a prática educacional, capazes de responder às demandas familiares e das 

crianças, assim como às questões específicas relativas aos cuidados e aprendizagens 

infantis. 

O educador percebe que, desde bem pequenas, as crianças apresentam atitudes de 

interesse em descobrir o mundo que as cerca, elas são curiosas e querem respostas a seus 

porquês, assim seu trabalho deve ser estimular e orientar as experiências por elas vividas e 

trazidas de casa, para que, no seu dia-a-dia, elas possam construir seu próprio conhecimento.  

O educador deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de diferentes 

idades, assim como a diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias das 

crianças com as quais trabalha respeitando suas diferenças e ampliando suas pautas 

de socialização. O educador é o mediador entre crianças e os objetos de 

conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que 

articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de 
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cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos 

diferentes campos de conhecimento humano (MONTEIRO, 2002, p. 5).  

 

Assim, de acordo com o PROINFO-MEC os aspectos inerentes à educação infantil – 

saúde, afeto, segurança, interação, alimentação, estimulação, brincadeira, entre outros – 

devem integrar o cuidar/educar de forma dinâmica. Assim, a saúde está presente na hora da 

higiene, na escolha do alimento adequado e na discussão. O afeto perpassa todas as ações, 

demonstrando para a criança, através da própria ação, como estabelecer vínculos afetivos nas 

relações sociais. 

Já brincadeira, segundo Vygotsky (1996, p. 117), é a atividade principal porque “cria 

uma zona de desenvolvimento proximal da criança”, ou seja, no brinquedo a criança realiza 

ações que estão além do que sua idade lhe permite realizar, agindo no mundo que a rodeia 

tentando apreendê-lo, auxiliando-a a superar progressivamente suas aquisições de forma 

criativa.  

De acordo com Santos (2002, p.13), para entender a brincadeira deve-se entender a 

criança, assim, ele afirma que: 

Para ajudar a criança no seu desenvolvimento buscamos compreender sua natureza, 

e nessa busca encontramos o brincar como uma necessidade básica que surge muito 

cedo nela. A brincadeira é considerada a primeira conduta inteligente do ser 

humano; ela aparece logo que a criança nasce e é de natureza sensório-motora. Isso 

significa que o primeiro brinquedo são os dedos e seus movimentos, que observados 

pela criança constituem-se a origem mais remota do jogo. Para cada etapa do 

desenvolvimento infantil existem tipos de brincadeiras correspondentes. Por isso a 

brincadeira tem uma função essencial na vida da criança, embora muitos educadores 

digam que a criança muito pequena não brinca ou não gosta de brincar. A verdade é 

que ela brinca de maneira diferente das maiores, envolve-se em brincadeiras 

sucessivas e por um curto período de tempo.  

Diante disto, Vygotsky, (1996) reafirma que a brincadeira deve permear todas as ações 

como jogo simbólico, através do qual a criança compreende a si e ao outro, tendo todo seu 

corpo e alma interagindo de forma a construir a si, ao outro e ao meio. A brincadeira pode ser 

entendida como uma atividade imaginária, por ser a primeira forma que a criança encontra 

para superar as situações em que se depara com restrições. Ele enaltece a importância da ação 

do imaginário no brincar, que vão evoluindo acompanhando o crescimento da criança. No 

momento em que se passa a empregar alguns objetos como se fossem brinquedos e, através 

deles realizam ações, isso significa que já domina a função simbólica.  
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Segundo Vygotsky (1996, p. 129): 

No brinquedo a criança opera com significado desligados dos objetos e ações aos 

quais estão habitualmente vinculados, entretanto, uma contradição muito 

interessante surge, uma vez que, na brincadeira, ela inclui , também, ações reais e 

objetos reais. Isto caracteriza a natureza de transição da atividade do brinquedo: é 

um estágio entre as restrições puramente situacionais da primeira infância e o 

pensamento adulto, que pode ser totalmente desvinculado de situações reais. 

 

Para tanto, o agir pedagógico deve atender às reais necessidades das crianças, deve ser 

criativo, flexível, atendendo à individualidade e ao coletivo. Será o eixo organizador da 

aquisição e da construção do conhecimento, a fim de que a criança passe de um patamar a 

outro na construção de sua aprendizagem. (OSTETTO, 2000).  

Pensar sobre isto implica reinventar o espaço de salas para que neles se dêem as 

interações do sujeito com o mundo físico e social, oportunizando-lhe vivências e situações de 

troca de ponto de vista, tomadas de decisões, sendo promovida, assim, sua autonomia e 

cooperação, tão importantes para a formação de um novo cidadão. 

Para tanto, uma Instituição de Educação Infantil deve procurar conhecer a criança na 

sua realidade, entendê-la como ser social, com cultura e princípios diferenciados. Partindo 

dessa premissa, possibilita-se o desenvolvimento através da exploração de objetos, 

incorporação de relações interativas, atividades lúdicas, desenvolvimento motor, enfim, 

desenvolvimento físico, psicológico, intelectual, social e emocional. 

 Então, segundo RCNEI (vol.1, p.23) 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com 

os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas 

crianças, ao conhecimento mais amplo da realidade social e cultural. 

“O intelecto, portanto, é a soma de muitas capacidades diferentes, cada uma das quais, 

em certa medida, é independente das outras e, portanto, tem de ser desenvolvida 

independentemente mediante um exercício adequado” (Vygotsky, 1991, p. 7). Diante desse 

quadro de reconhecimento da educação infantil, cada vez mais um número crescente de 

famílias de diferentes camadas sociais e a sociedade geral, passa a demonstrar confiança e 
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credibilidade às instituições escolares responsáveis por essa fase de desenvolvimento da 

criança. 

Para Vygotsky (1991, p. 7), a tarefa do docente consiste em: 

[...] desenvolver não uma única capacidade de pensar, mas muitas capacidades 

particulares de pensar em campos diferentes; não em reforçar a nossa capacidade 

geral de prestar atenção, mas em desenvolver diferentes faculdades de concentrar a 

atenção sobre diferentes matérias. 

O compromisso maior da educação infantil, hoje, é desenvolver uma prática 

pedagógica que possibilite a ampliação dos conhecimentos sobre a natureza, a cultura, a 

sociedade e todo o processo que envolve o dia-a-dia dessas crianças. “Em conseqüência, o 

sistema de atividade da criança é determinado em cada estágio específico, tanto pelo seu grau 

de desenvolvimento orgânico quanto pelo grau de domínio no uso de instrumentos.” 

(VYGOTSKY, 1998, p. 28). 

Diante deste panorama de concepção no RCNEI (vol.1, p. 33) encontramos 

Função do professor considerar, como ponto de partida para sua ação educativa, os 

conhecimentos que as crianças possuem, advindo das mais variadas experiências 

sociais, afetivas e cognitivas a que estão expostas. Detectar os conhecimentos 

prévios das crianças não é uma tarefa fácil. Implica que o professor estabeleça 

estratégias didáticas para fazê-lo.  

O professor deve ser um guia para o entendimento, alguém que, segundo Bruner 

(2001), ajuda o aluno a descobrir por conta própria. É enxergar as crianças como seres 

pensantes e que seu desenvolvimento pode ocorrer em decorrência das trocas de 

conhecimento entre professor-aluno e aluno-aluno. 

Para que o professor obtenha êxito, ele deve incentivar o aluno a restaurar a confiança 

em si própria, ressaltando os acertos, ainda que pequenos, e não enfatizando os erros; 

valorizar o esforço e o interesse do aluno.  

A liberdade que os professores tem para utilizarem diferentes alternativas de ensino e 

produzir um trabalho que possibilite a todos os alunos, melhores condições de aprendizagem, 

fundamenta-se no processo inclusivo, que segundo Mantoan (2007, p.49) 
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A inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar específicas para esta 

ou aquela deficiência, mas sim recursos, ferramentas, linguagens, tecnologias que 

concorram para diminuir/eliminar as barreiras que se interpõem aos processos de 

ensino e de aprendizagem. 

A partir de (BRASIL, 1998) não existe um caminho, que possa ser considerado como o 

melhor ou um único para se ensinar. Ressaltando assim, a importância de se conhecer diversas 

possibilidades de trabalho que possam ser desenvolvidas pelo professor em sala. 

Assim, mudanças no processo de ensino também devem ocorrer na prática do 

professor, pois sem essa adequação, a aprendizagem do aluno fica comprometida. Os 

educadores devem ser preparados para enfrentar situações novas.  

Nesse sentido, quando se tem em mente que “[...] hoje em dia nenhuma inovação pode 

passar ao lado de uma mudança ao nível das organizações escolares e do seu funcionamento. 

Por isso, falar de formação contínua de professores é falar de um investimento educativo dos 

projetos de escola” (NÓVOA 2002, p. 60), precisa-se levar em consideração que a realização 

de eventos isolados e assistemáticos pode ocasionar uma não mudança e não inovação das 

práticas escolares, na medida em que não atendem às reais necessidades do cotidiano escolar e 

correm o risco de não se incorporarem ao discurso docente, dado o seu caráter espontâneo.  

Essa não sistematização de uma prática de formação continuada para os aspectos 

inovadores que têm surgido no processo de discussão de uma educação pública de qualidade 

para todos os envolvidos no cotidiano educacional pode, por sua vez, afetar a prática 

pedagógica realizada no dia-a-dia da educação.  

Para Kramer (1994), a Educação Infantil fundamenta-se no binômio educar/cuidar e, 

conseqüentemente, a formação de seus profissionais também deve pautar-se nele. Segundo a 

autora, para que haja a conjugação dessas atividades é preciso despir-se de uma visão 

hierarquizada das atividades de educar e cuidar, uma vez que ambas partilham de igual 

importância no cotidiano da Educação Infantil. 

O cuidar e o educar são ações indissociáveis no processo educacional da criança 

pequena e esta especificidade exige uma formação diferenciada da qual é dada a outros níveis 

de ensino. Portanto, o papel dos professores de crianças pequenas difere, em alguns aspectos, 
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dos demais professores, o que configura uma profissionalidade específica do trabalho docente 

na educação desta fase. Esta singularidade docente deriva das próprias características da 

criança, das características dos contextos de trabalho das educadoras e das características do 

processo e das tarefas desempenhadas por elas. (FORMOSINHO, 2002). 

De acordo com os Referenciais para a formação de professores (BRASIL, 2002, p.70), 

“a formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento das temáticas 

educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, promovendo um processo 

constante de auto-avaliação que oriente a construção contínua de competências profissionais”. 

Este processo de reflexão e auto-avaliação, o qual acontece em diferentes tempos e 

espaços, precisa ser contínuo e coerente com a ação educativa que se pretende implementar. 

A formação se constrói por meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e não por acúmulo de cursos, conhecimentos ou técnicas. A formação deve 

oportunizar aos professores meios para um pensamento autônomo e facilitar as dinâmicas de 

(auto) formação. (NÓVOA, 1992). 

 

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no 

quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa valorizar 

paradigmas de formação que promovam a preparação de professores reflexivos, que 

assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que 

participem como protagonistas na implementação das políticas educativas. 

(NÓVOA, 1992, p.27) . 

 

Para tanto, a educação inclusiva, vai muito além de formação, ela engloba vários 

processos de mudança nos quais todos nós profissionais da educação, pais, escolas temos que 

estar atentos e prontos para tais acontecimentos, pois a atenção às necessidades educacionais 

especiais só acontecerá de forma plena quando nós entendermos que isso não é só 

responsabilidade nossa. 

Nas últimas décadas a formação de professores, segundo Pimenta, Garrido e Moura 

(2001), passa pela mobilização de vários saberes, entre eles: saberes de uma prática reflexiva, 

saberes de uma teoria especializada, saberes de uma militância pedagógica. 

Assim, diante do atual panorama, a formação do profissional, tanto inicial quanto 

continuada, muitas vezes não se tem configurado como um modelo que venha a garantir as 



21 

 

reais necessidades da escola, uma vez que se contempla nesse modelo um currículo capaz de 

dar conta da formação do profissional da educação. Tampouco, esse modelo contempla 

estudos acerca da prática pedagógica ou indica os caminhos que levariam o profissional a 

tornar-se um crítico consciente da sua própria ação. (ZANATA, 2005, p. 64). 

 

1.3 -  Formação do Profissional na Educação Infantil 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases) dispõe, no título VI, art. 62:  

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o magistério na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida 

em nível médio, na modalidade normal.  

 

Isso significa que as redes de ensino deverão investir de maneira sistemática na 

capacitação e atualização permanente e em serviço de seus educadores, aproveitando as 

experiências acumuladas daqueles que já vêm trabalhando com crianças há mais tempo e com 

qualidade. 

A formação do educador infantil deve estar baseada na concepção de educação 

infantil. Deve buscar a superação da dicotomia educação / assistência, levando em conta o 

duplo objetivo da educação infantil de cuidar e educar.  

A formação deve ser entendida como direito do profissional, o que implica a 

indissociabilidade entre formação e profissionalização. Diferentes níveis e estratégias de 

formação devem ser geradores de profissionalização, tanto em termos de avanço na 

escolaridade, quanto no que se refere à progressão na carreira. (GARCIA, 2001).  

Para responder à diversidade de situações hoje existentes nas instituições infantis e à 

multiplicidade de profissionais que atuam na área, torna-se necessário elaborar e avaliar 

propostas diferenciadas de formação.  

Para atender com qualidade esses educandos, é necessário que os professores sejam 

formados para “o ensino na diversidade”, bem como para o desenvolvimento do trabalho em 

equipe, elementos essenciais para a efetivação da inclusão. 
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Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(2001), enfatiza que “o Inciso III do Artigo 59 da LDBEN refere-se a dois perfis de 

professores para atuar com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais – o 

professor da classe comum capacitado e o professor especializado em educação especial”. 

Ainda de acordo com as Diretrizes (2001), “são considerados professores capacitados 

para atuar em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais”: aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram 

incluídos conteúdos ou disciplinas sobre educação especial e desenvolvidas competências 

para: 

I - perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos; 

II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento; 

III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo; 

IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação 

especial. 

  

São considerados professores especializados em educação especial aqueles que: 

[...] desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais 

especiais, definir e implementar respostas educativas a essas necessidades, apoiar o 

professor da classe comum, atuar nos processos de desenvolvimento e aprendizagem 

dos alunos, desenvolvendo estratégias de flexibilização, adaptação curricular e 

práticas pedagógicas alternativas, entre outras, e que possam comprovar:  

a) formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas 

áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para 

educação infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental; 

b) complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação 

especial posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação 

nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio...  

 

Para os professores que já exercem o magistério devem ser oferecidas oportunidades 

de formação continuada, inclusive em nível de especialização, pelas instâncias educacionais 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

A ideia de profissionalismo docente é aplicável aos professores de educação infantil, 

da mesma maneira que aos professores dos outros níveis de ensino. A questão da educação do 

educador precisa ser discutida e levada a sério, pois a práxis docente se refaz em cada homem 

e os homens refazem seu próprio projeto de vida e seu mundo social. 

Conforme Zabalza (1998, p. 27), as características pessoais do professor (a): 
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[...] de educação infantil continuam a ter um forte peso na definição do seu perfil 

profissional. Principalmente, aquelas que são básicas para estabelecer essas 

conexões adulto-criança: - cordialidade, proximidade e calor (em oposição à frieza e 

ao estabelecimento de distâncias); - originalidade, capacidade de quebra da 

formalidade.  

O educador não é somente um profissional que está naquele espaço educativo com o 

intuito de educar mediando a criança com o mundo sócio-cultural. Esse educador vai mais 

além, quando brinca, cuida e ama, dando relevância e significado a essa relação professor-

criança e criança-criança. Portanto, quando lemos na Proposta Curricular (SANTA 

CATARINA, 1998, p. 31), que: 

Além de organizar, o educador tem o papel de integrante do processo: precisa estar 

atento quanto ao que as crianças brincam, como elas brincam, o que apontam de 

mais significativo, interagindo, oferecendo novos elementos ao contexto. Outro 

aspecto que é necessário prever no momento da organização do trabalho com as 

crianças são aquelas atividades ligadas às funções orgânicas básicas (sono, 

alimentação, higiene, banho, etc.), como trabalhos fundamentais e necessários pelos 

educadores. 

Enfim, segundo as Diretrizes (2001), a formação de professores para a escola inclusiva 

implica o domínio de conhecimentos para atuar no projeto pedagógico – dimensionando o 

currículo, a metodologia de ensino, a avaliação e a atitude dos educadores – favorecendo a 

interação social e a opção por práticas heterogêneas capazes de atender as diversidades. 

1.4 - Concepções de Desenvolvimento Infantil 

Sabemos que a criança é um ser social e que se desenvolve entre outros seres 

humanos, no espaço e tempo determinados. Esse desenvolvimento é seqüencial e caminha de 

estruturas mais simples para estruturas mais complexas. “O desenvolvimento, portanto, é uma 

equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um 

estado de equilíbrio maior.” (PIAGET, 1980, p. 11). 

Piaget investigou o desenvolvimento do pensamento, abrangendo o período 

compreendido desde o nascimento até a adolescência. Para ele, a inteligência é uma estrutura 

biológica, cuja função é adaptar o organismo às exigências do meio. 

Conforme Oliveira (1996, p. 26), desde que o bebê vem ao mundo: 
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[...] interage de diferentes maneiras no ambiente físico e social que o cerca. 

Entretanto, seu ingresso em uma instituição de caráter educativo o fará 

experimentar, forçosamente e de forma sistemática, situações de interação distintas 

das que vive com sua família. Ao separar-se de sua mãe/pai, para interagir com 

outros adultos e compartilhar o mesmo espaço e brinquedos com outras crianças, vai 

conviver com ritmos nem sempre compatíveis com o seu e participar de um universo 

de objetos, ações relações cujo significado lhe é desconhecido. 

A criança se adapta ao mundo dos objetos humanos, interage com seus pares e 

desenvolve-se espontaneamente. Apropria-se da linguagem, da escrita e do sistema de  

números (sistema de signos) e dos instrumentos (objetos que usa para transformar a natureza). 

O pensamento se forma e se transforma com as interações grupais. Porém, não podemos 

esquecer o fato de que “o aprendizado das crianças começa muito antes delas frequentarem a 

escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem 

sempre uma história prévia.” (VYGOTSKY 1998, p. 110). 

A participação da família no desenvolvimento infantil é relevante à criança pequena, 

pois é nesse grupo que fará as primeiras observações e experiências, imitando e recebendo 

instruções das pessoas mais experientes de sua cultura, aprendendo a fazer perguntas e a obter 

respostas a uma série de questões. Este cotidiano familiar é rico em aprendizado e, 

conseqüentemente, em desenvolvimento, pois ambos estão inter- relacionados. 

Para Vygotsky (1998, p. 110), o aprendizado: 

 

[...] tal como ocorre na idade pré-escolar difere nitidamente do aprendizado escolar, 

o qual está voltado para assimilação de fundamentos do conhecimento científico. No 

entanto, já no período de suas primeiras perguntas, quando a criança assimila os 

nomes dos objetos em seu ambiente, ela está aprendendo. De fato, por acaso é de se 

duvidar que a criança aprende a falar com os adultos; ou que, através da formulação 

de perguntas e respostas, a criança adquire várias informações; ou que, através da 

imitação dos adultos e através da instrução recebida de como agir, a criança 

desenvolve um repositório completo de habilidades ? De fato, aprendizado e 

desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança. 

 

O autor acima citado entende a criança como um sujeito concreto, histórico, cujo 

processo de desenvolvimento, aprendizagem e socialização realizam-se a partir do processo 

de troca ou de interação. Assim, o ser humano é um ser ativo no processo de aprendizagem, 

no qual a mediação nas formas superior de comportamento (percepção, memória, atenção) é 
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assimilada de acordo com a organização mental prévia de cada um. Em conseqüência desse 

processo o indivíduo passa a modificar a sua realidade. 

Neste sentido, Vygotsky (1996, p. 89) afirma que “o aprendizado deve ser orientado 

para o futuro, e não para o passado.” Em um processo de desenvolvimento o sujeito se faz 

como ser único, singular, diferenciado do outro, apesar da inter-relação, mas estabelecido 

socialmente, numa formação individual, mas não igualitária. 

Vygotsky (1998, p. 110), ainda entende que no desenvolvimento: 

[...] da criança, pelo contrário, a imitação e o aprendizado desempenham um papel 

importante. Trazem à tona as qualidades especificamente humanas da mente e levam 

a criança a novos níveis de desenvolvimento. Na aprendizagem da fala, assim como 

na aprendizagem das matérias escolares, a imitação é indispensável. O que a criança 

é capaz de fazer hoje em cooperação, será capaz de fazer sozinha amanhã. 

Enfim, é necessário que o professor promova ações que venham aprimorar o 

desempenho cognitivo através da “fomentação de habilidades metacognitivas, de autocontrole 

e auto-regulação” é o que afirma as professoras Fernandes e Magalhães em seu artigo. Na 

medida em que a criança com NEE se utilize da linguagem e/ou de outros “instrumentos no 

planejamento, controle e regulação de suas ações”.   

 

   1.5 - Referenciais Teóricos Da Educação Infantil 

É de suma importância o estudo sobre corrente psicogenética e sócio-histórica para o 

estudo da criança pequena, especialmente no que se refere aos trabalhos de teóricos como 

Piaget, Vygotsky e Walton, que vêm fundamentando, entre os profissionais brasileiros, 

propostas pedagógicas emergentes na área da Educação Infantil. 

Segundo a concepção sócio-histórica ou sócio-interacionista, o sujeito se constrói a 

partir de suas interações com o meio. Tais interações são consideradas de fundamental 

importância para o desenvolvimento da inteligência, bem como para o amadurecimento 

psicológico dos indivíduos.  

A inteligência não aparece de modo algum, num determinado momento do 

desenvolvimento mental, como um mecanismo inteiramente montado, e 
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radicalmente distinto dos que o precederam. Pelo contrário, apresenta uma notável 

continuidade com os processos adquiridos ou mesmo inatos, provenientes da 

associação habitual e do reflexo, processos esses em que a inteligência se baseia, ao 

mesmo tempo em que os utiliza. Portanto, antes de analisarmos a inteligência como 

tal, convêm averiguar como o nascimento dos hábitos e mesmo como exercício dos 

reflexos preparam o advento daquela. (PIAGET, 1975, p. 31). 

Para Piaget o pensamento se constrói através da ação. Desta forma, o desenvolvimento 

infantil se dá a partir das relações que as crianças estabelecem com o mundo. Ele considera 

que um dos principais objetivos da educação infantil deve ser o de ensinar a criança a 

observar os fatos cuidadosamente, em especial, quando estes são contrários aos previstos por 

ela. Observar, perguntar, interpretar, registrar os fatos, deve fazer parte das atividades nesta 

fase de desenvolvimento. (MACEDO, 1991). 

Outro aspecto de fundamental relevância na concepção piagetiana, consiste no 

desenvolvimento da habilidade de comunicação, pois não basta realizar ações, mas é preciso 

falar sobre elas, sistematizá-las, através da reconstituição por via narrativa de tais 

experiências, aprendendo assim a descrevê-las e expressá-las. Por esta razão, tanto do ponto 

de vista da socialização da criança como de seu desenvolvimento intelectual, é fundamental 

que ela tenha experiência de trabalho em grupo. 

Vygotsky (1991), por sua vez, procura mostrar que o funcionamento psicológico 

fundamenta-se nas relações sociais entre o sujeito e o mundo exterior. Tais relações estão 

imersas em um processo histórico. Seus escritos ressaltam a importância da mediação como 

ideia central para a compreensão do desenvolvimento humano. Para Vygotsky a 

conhecimento é mediado através dos recortes do real, operados pelos sistemas simbólicos 

disponíveis numa dada cultura.  

Oliveira (1992, p.23) observa que: 

As proposições de Vygotsky acerca do processo de formação de conceitos nos 

remetem à discussão das relações entre pensamento e linguagem, à questão da 

mediação cultural no processo de construção de significados por parte do indivíduo, 

ao processo de internalização e ao papel da escola na transmissão de conhecimentos 

de natureza diferente daqueles aprendidos na vida cotidiana.  

Nessa perspectiva teórica, a linguagem assume um papel fundamental no processo de 

mediação, uma vez que serve para a comunicação entre os indivíduos, bem como “simplifica 
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e generaliza a experiência, ordenando as instâncias do mundo real em categorias conceituais 

cujo significado é compartilhado pelos usuários dessa linguagem.” (op. cit. p. 2). 

Outro teórico voltado para o estudo da criança na dinâmica de seu desenvolvimento é 

Wallon. Objetivando compreender o psiquismo humano, ele constrói uma teoria da pessoa, 

vista como totalidade, considerando indissociáveis os aspectos emocionais, físicos e 

intelectuais. Para ele, o ser humano é biologicamente social. 

A cada idade estabelece-se um tipo particular de interações entre o sujeito e o 

ambiente. Os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem e os 

conhecimentos a cada cultura formam o contexto do desenvolvimento. (GALVÃO, 

1995, p. 39). 

O desenvolvimento infantil é um processo pontuado por conflitos, rupturas e 

transformações, a ele inerentes e indispensáveis. Desta forma, a passagem de um a outro 

estágio não deve ser considerada como uma simples ampliação, mas como uma reformulação. 

1.6 – Inclusões na Educação Infantil 

A Declaração mundial de educação para todos, resultado da Conferência Mundial de 

Educação, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e, posteriormente, a Declaração de 

Salamanca, oriunda da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: 

Acesso e qualidade (UNESCO, 1994). A Declaração de Salamanca ressalta que a educação 

de crianças com necessidades educacionais especiais deve ser tarefa partilhada por pais e 

profissionais. Essa nova proposta educacional tem como alicerce: acessibilidade, projeto 

político-pedagógico, criação de redes e de parcerias, formação de professores e atendimento 

educacional especializado. 

A Educação Infantil consolida-se na vida contemporânea como uma necessidade e um 

direito, na medida em que vem se constituindo como ação educativa complementar à família. 

A concepção de criança, já explicitada em item anterior, é que fundamenta esse papel da 

educação infantil hoje. 

A respeito da Educação Especial, em parágrafo único, a legislação afirma: “O Poder 

Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos 
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com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, independentemente do 

apoio às instituições previstas neste artigo” (LDB/96). Observa-se, então, pela primeira vez, 

na Legislação educacional brasileira, a ênfase na expansão da oferta de educação especial e a 

inclusão de crianças com deficiência na rede regular de ensino. 

Dessa forma, a ampliação de matrículas na educação infantil, a formação inicial e 

continuada dos professores para o atendimento às necessidades educacionais especiais; 

padrões mínimos de infraestrutura na escola, com disponibilização de recursos didáticos 

especializados e de apoio à aprendizagem dessas crianças, são questões relevantes, que vêm 

sendo asseguradas desde o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei n. 10.172/2001. Constata-

se, nesse sentido, que tais questões mantêm-se pertinentes até hoje. 

Se analisarmos cada criança que pertence a uma instituição educacional, 

encontraremos particularidades que jamais poderiam ser desconsideradas tanto para o 

processo ensino aprendizagem bem como para o convívio e bem estar social ou do grupo. 

A inclusão "passa por uma mudança no modo de vermos o outro, de agirmos para que 

todos tenham seus direitos respeitados." (MANTOAN, 1997, p. 107). Seguindo este viés, 

compreende-se que quando falamos sobre educação inclusiva não especificamos a quem, mas, 

apregoamos uma educação de qualidade, comprometida com cada sujeito, de modo que não o 

segregue sob nenhum pretexto ou razão. Há diversidade sim, mas precisamos olhá-la sob 

outro prisma. É a diversidade que conduz o processo ensino-aprendizagem. São as opiniões e 

as divergências que impulsionam as reflexões que nos fazem crescer e amadurecer como 

pessoa.  

A inclusão vai ocorrer no novo grupo, desde que haja compreensão por parte de quem 

conduz isto significa mudar a maneira de ver e de agir não somente com o novo membro do 

grupo, mas com todos.  

Segundo ainda Forest & Pearpoint (apud Mantoan, 1997, p.137): 

Incluir significa convidar aqueles que (de alguma forma) tem esperado para entrar e 

pedir-lhes para ajudar a desenhar o nosso sistema e que encorajem todas as pessoas a 

participarem da completude de suas capacidades – como companheiros e como 

membros. (apud Mantoan, 1997, p.137) 
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 Vemos este momento como uma das primeiras vivências de inclusão ou exclusão da 

criança. Este momento precisa ser encorajado, envolvendo receptividade de todos. Não 

falamos de um excesso de atenção onde tudo deva girar em torno do sujeito a ser incluso, 

oferecer guloseimas ou conquistá-lo com objetos materiais. Fala-se daquilo que se entende 

por empatia, ou seja, aceitar o outro como é, colocando-se junto dele frente a essa situação. 

Tentar ver-se no lugar do outro remete a capacidade de chegar próximo aos seus sentimentos 

para um enfrentamento não somente desse novo caminho, mas da história a ser construída 

neste processo.  

A inclusão não é e nunca foi uma tarefa fácil, tanto por parte do sujeito a ser incluso 

bem como do grupo que irá receber esse sujeito e dos educadores. A tentativa é válida 

principalmente quando o educador compreende, reflete e se coloca na posição do outro. É 

necessário, portanto, entendermos como ver essa criança como um ser ativo e construtor de 

seus conhecimentos.  

Para tanto, todas as formas de desafios, exploração e expressão (questionar, brincar, 

jogar, falar, cantar, dramatizar, desenhar, pintar, recortar, colar, esculpir, dobrar, alinhavar, 

enroscar, empilhar, encaixar, comparar, organizar, classificar, pular corda, subir e descer, 

ouvir e contar histórias, escrever, ler, etc.) devem estar presentes no dia-a-dia das crianças. 

Assim, na visão de Fonseca (1998, p.68): 

A aprendizagem depende, portanto, do desenvolvimento prévio e anterior, ao 

mesmo tempo que depende do desenvolvimento proximal do sujeito. Não estão só 

em causa as atividades que ele pode aprender com a ajuda e a intervenção 

intencional dos outros, ou seja, ele aprende por humanização, por meio de 

mediatização. As pessoas que rodeiam o sujeito, ou melhor, a criança (o 

mediatizado), não são objetos passivos ou simples instrumentos do seu 

desenvolvimento, mas sim companheiros ativos que guiam, planificam, regulam, 

selecionam, filtram, começam e terminam as condutas da criança. São agentes do 

seu desenvolvimento. 

Enfim, segundo o pensamento de Vygotsky apud Rabelo(1999, p.20)"uma criança 

portadora de um defeito não é simplesmente uma criança menos desenvolvida que as demais, 

apenas se desenvolve de forma diferente".  A criança em sua essência é a mesma, precisa do 

outro para se socializar e crescer como pessoa e ser humano.  
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Construir seu conhecimento através de sua interação com os demais fará desta um ser 

capaz como os outros, não da mesma forma, mas com suas limitações, seus desejos, suas 

frustrações, seus sonhos e sua vontade de ser respeitado como gente que pensa, sofrem, ama, 

sorri, se decepciona e que busca o que todo ser humano deseja, ou seja, ser feliz e aceito por 

todos. 
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II – OBJETIVOS 

 

- Geral 

 Verificar de que forma tem se desenvolvido o trabalho pedagógico, sob a perspectiva 

da inclusão, nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) e no Centro de 

Educação Infantil (CEI), considerando-se o fazer pedagógico do processo de ensino-

aprendizagem.  

- Específicos 

Identificar qual é a percepção dos professores em relação à inclusão dos alunos no 

processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil; 

Investigar no CMEI e CEI como se dá a inclusão de alunos no processo ensino-

aprendizagem; 

Verificar as dificuldades mais recorrentes no processo ensino-aprendizagem no 

CMEI e CEI. 
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III- METODOLOGIA 

3.1- Fundamentações Teóricas da Metodologia 

 A pesquisa é resultado de uma intervenção dentro de um modelo qualitativa, pois é 

mais participativa e, portanto, menos controlável. Os participantes da pesquisa podem 

direcionar o rumo da pesquisa em suas interações com o pesquisador, quem vem afirmar isto 

de acordo com esses novos paradigmas é:  

Nessa perspectiva, a teoria é vista como uma construção 

sistemática que é permanentemente confrontada com a 

multiplicidade de ideias que aparecem entre aqueles que a 

compartem, das quais resultam um conjunto de alternativas 

que se expressam na investigação científica e que seguem 

diferentes zonas de sentidos em seu desenvolvimento sobre a 

realidade estudada. (BRANCO; VALSINER, 1997; 

GONZÁLEZ REY, 1997 apud MACIEL e RAPOSO, 2010, 

p.81. 

 

 O referido modelo foi escolhido, pois parte do princípio segundo o qual os sujeitos têm 

pontos de vista a serem considerados, realizam interpretações sobre a vida cotidiana e as 

condições sócio-culturais interferem nas condutas nestes sujeitos. As categorias teóricas, 

nessa perspectiva, são instrumentos do pensamento que expressam um momento do objeto 

estudado bem como o contexto histórico onde esse momento aparece como significativo. 

 Para a coleta de informações optamos pela entrevista semi-estruturada (ORLANDI, 

1988), pois no nosso entendimento, a conversação face a face tem papel crucial na pesquisa 

em Educação. As ideias e representações emergem com maior espontaneidade durante a 

conversação e a entrevista semi-estruturada é ideal para que o grau de espontaneidade 

necessário para a captação das informações seja atingido. Para Orlandi (1988) a entrevista 

deve privilegiar roteiros abertos, ainda que contenha temas catalisadores e favorecer a 

associação livre de palavras quando o entrevistado encontra dificuldade para expressar-se, 

procurando reunir os dados segundo um significado comum ou categorias afins. 

A referida intervenção não visou manipular variáveis com vistas à mudança de 

comportamento dos sujeitos, mas objetivou colaborar com o processo de construção de novas 

significações sobre a inclusão de crianças com NEE. Assumimos uma postura semelhante à 

defendida por Cárdenas e Alvarez (2004) quando asseveram que os processos formativos de 
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investigação científica e de formação docente devem caracterizar-se como prática 

problematizadora e questionadora, que pode abordar o conjunto de marcas simbólicas 

produzidas pelos sujeitos quando refletem sobre sua formação e sua prática pedagógica. 

Optou-se como base de análise a denominada Análise de Conteúdo, mais 

especificamente pela técnica descrita por Bardin (1977) como análise temática que tem uma 

compreensão dinâmica e crítica da linguagem e das ações concebidas como produção cultural 

que expressam a existência humana. As mensagens, assim, revelam muito de seus atores, 

aproximando-nos da dimensão manifesta e latente dos conteúdos dos discursos que afloram 

em um contexto. Através da análise temática é possível, além da detecção das ideias e 

representações dos sujeitos, a categorização para a posterior análise. A freqüência de um 

determinado tema e a análise deste indicará quais são os valores de referência presentes no 

discurso e o cruzamento desses temas revelarão a realidade do objeto para esse grupo. As 

duas técnicas – entrevista semi-estruturada e análise temática – não são hermeuticas, mas 

maleáveis e manejáveis no trato dos resultados, pois o discurso não é um produto acabado, 

mas um processo de elaboração do pensamento, que comporta contradições e incoerências no 

momento de sua elaboração. 

3.2- Contextos da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada no CEI (Centro de Educação Infantil) que fica situado numa 

região carente do Município de Anápolis caracterizado por muitos da comunidade como 

região de invasão de terras. É uma instituição conveniada, fundada há sete anos onde 

apresenta uma visão social muito elevada. É uma instituição que atende a cliente de 0 a 5 anos 

(Berçário ao Jardim II). Possuem cinco salas bem amplas e equipadas, uma cozinha grande, 

quatro banheiros, sendo dois próprios para a idade das crianças com divisórias para o banho, 

uma brinquedoteca com uma diversidade de brinquedos pedagógicos, um pátio grande onde 

as crianças usufruem ao máximo de suas atividades. Apresenta também um consultório 

odontológico que atende não só as crianças do CEI, mas também a escola. Uma secretaria e a 

frente o templo da igreja onde são realizadas as festividades. Também são oferecidas as 

famílias das crianças matriculadas uma cesta básica todo o mês. 
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Outra instituição pesquisada foi o CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) com 

mais de 15 anos de atendimento a comunidade que fica situada em Goiânia no setor Central 

onde atende as crianças que moram próximas e adjacentes. Atende crianças de 2 a 5 anos 

(maternal I a Jardim II). Este possui quatro salas não muito grandes, um parquinho gramado 

onde as crianças freqüentam duas vezes na semana (matutino e vespertino), dependendo da 

escala. Uma sala de coordenação/direção/secretaria, dois banheiros, um vasto ambiente 

gramado onde as crianças têm liberdade para brincar, um refeitório, uma área onde são 

utilizadas para atividades coletivas e individualizadas de cada turma. 

 

3.3- Participantes  

No Centro de Educação Infantil Peter Pam foram entrevistados três (03) professoras e 

duas (02) auxiliares (professores estes formados em Pedagogia e as auxiliares em formação). 

Duas coordenadoras pedagógicas que também exercem a função de professora regente no 

contra turno e uma diretora que está no CEI desde a fundação. 

Na instituição Branca de Neve foram entrevistadas três (03) professoras e duas (02) 

auxiliares (professores estes formados em Pedagogia e auxiliares em formação. Uma (01) 

diretora e duas (02) coordenadoras pedagógicas que exercem também a função de professora 

no contra turno. 

Também foi entrevistada a professora do AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) que trabalha diretamente na instituição e outras diagnosticando e oferecendo 

apoio aos professores regente. 

 

3.4 – Materiais 

 

Para a realização do trabalho foram utilizados os seguintes materiais: internet, a 

plataforma Moodle, o computador. Demais materiais: impressora, cópia das entrevistas, lápis, 

canetas, carta de apresentação, folhas A4, termo de consentimento livre e esclarecido. 
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3.5- Instrumentos de Construção de Dados 

 

O instrumento utilizado foi o questionário, elaborado com perguntas abertas e fechadas. 

Além desse, observamos sistematicamente, a fim de coletar os dados necessários aos 

argumentos reais que justificam o tema. Essa observação foi participante, devido ser meu 

local de trabalho e aconteceu de forma indireta e individualizada. O enfoque da observação, 

entretanto, foi sobre a articulação da teoria e prática, e de que maneira o profissional 

desenvolvia sua ação a partir das funções básicas da educação infantil – educar, cuidar e 

brincar. 

A observação assumiu um caráter relevante, pois é na sala de aula, no pátio e na sala 

dos professores que se concretiza o ato pedagógico em estudo. Essa aconteceu de maneira 

flexível, coletando informações sobre a prática pedagógica do profissional da educação 

infantil, assim como, sua interação no cotidiano da sala de aula. 

A organização da pesquisa através do questionário e da observação como técnicas de 

coleta de dados, representou, ao mesmo tempo, estímulo e encaminhamentos necessários ao 

discurso e à prática dos professores envolvidos. 

 

3.6- Procedimentos de Construção de Dados 

 

Em primeiro lugar realizamos um levantamento bibliográfico com o intuito de 

sistematizar dados sobre a concepção de Educação Infantil na formação continuada das 

professoras. O objetivo com esse procedimento foi possibilitar melhor aprofundamento 

teórico sobre o tema de nossa pesquisa e, ao mesmo tempo, subsidiar as análises das 

respostas. 

A sessão de coletas com os professores foi realizada nos CEI/CMEI a qual pertencem os 

sujeitos, numa sala reservada e num horário previamente combinado, de acordo com 

disponibilidade de ambos.  

Após as entrevistas, as coletas de dados prosseguiram através das observações feitas em 

salas que possibilitou um contato maior com o fenômeno do estudo. Esta etapa da coleta de 

dados realizou-se no agrupamento D (jardim I) no turno vespertino e no maternal I no turno 

matutino todas as segunda e quintas-feiras.  
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Os dados coletados foram registrados como anotações num caderno, destacando-se os 

eventos, as atividades desenvolvidas, o comportamento de todas as crianças, professores, 

auxiliares, a descrição da sala e a reconstrução de alguns diálogos existentes. 

  

 

3.7- Procedimentos de Análise de Dados 

 

De posse dos dados coletados através de entrevistas e das observações realizadas em 

sala de aula, as informações foram analisadas, através das concepções e das percepções dos 

autores que alicerçaram este estudo, no sentido de compreender o fenômeno estudado. 

Os procedimentos utilizados para a análise dos dados coletados são decorrentes da 

construção teórica sobre o tema investigado com o decorrer do curso e das informações 

obtidas através das entrevistas e observações no ambiente escolar, pois segundo Ludke e 

André (1986, p.45), “analisar os dados qualitativos significa trabalhar todo o material obtido 

durante a pesquisa”. 

 

 

IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análises das Entrevistas 

Acredita-se que o profissional da Educação, principalmente o professor que trabalha 

diretamente com a criança com necessidades educacionais especiais, precisa ser ouvido e sua 

fala precisa ser registrada, para que assim, haja possibilidade de se estabelecer uma troca de 

experiências, de saberes, visando alcançar que o trabalho realizado se desenvolva da melhor 

maneira possível através da socialização de informações. 

Desta forma, foram realizadas quinze entrevistas com profissionais que atuam junto às 

crianças de Educação Infantil. Estas entrevistas serão comparadas com a finalidade de facilitar 

a compreensão da dinâmica presente no ambiente e verificar de que forma tem se 

desenvolvido o trabalho pedagógico, sob a perspectiva da inclusão nos Centro de Educação 

Infantil (CMEI/CEI), considerando-se o fazer pedagógico do processo de ensino-

aprendizagem. 
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As duas primeiras entrevistadas foram às coordenadoras pedagógicas do CMEI que 

também atuam como professoras regentes no contra turno, e em seguida uma coordenadora 

pedagógica do CEI. 

Outras duas entrevistadas foram às diretoras das instituições. Onde uma delas atua 

desde a inauguração do CEI e a outra deixou de entregar sua entrevista por desconhecer 

algumas respostas e ficou com receio de dar qualquer resposta e isto sofrer algumas 

implicações em seu perfil. 

A outra parte das entrevistas foi realizada com quatro professoras regentes e quatro 

auxiliares de educação. E uma professora do AEE. 

 

Gráfico 01 – Tempo de Experiência Docente 

 

A maior parte do grupo entrevistado apresenta mais de 10 anos de experiência em 

classe comum, ou seja, declaram não ter atuado em classe própria para alunos inclusos. 

Outros professores apresentam experiência com alunos inclusos e o restante deles está 

iniciando sua carreira de docência na área da Educação Infantil. Todos têm formação 

graduada em Pedagogia, com exceção da diretora (Peter Pam) que é formada em Geografia e 

algumas ainda estão em processo de formação. A maioria dos professores já possui um curso 

em nível de Pós-Graduação. 

Uma questão bastante relevante foi a de número três sobre a capacitação continuada 

realizada pelos profissionais da área da Educação Especial. O resultado obtido foi muito 
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Não  

Sim   

Capacitação Continuada

intrigante pelo fato que a maior parte dos professores não apresenta nenhum curso de 

capacitação nesta área, somente a minoria entrevistada já fez algum curso, como demonstra o 

gráfico abaixo.  

Gráfico 02 – Capacitação Continuada 

 

 

 

 

Um problema muito sério surge relacionado às capacitações dos profissionais que 

atuam na área. O professor que trabalha numa vertente inclusiva precisa ser capacitado. 

Precisa descobrir formas diferentes de interação com as crianças. E grande parte dos 

professores da rede pública não tem formação a respeito da inclusão, o que é escola inclusiva, 

isso gera por parte deles certa “rejeição” em relação à criança. O aprendizado da inclusão, 

dentro do contexto onde se estrutura, é muito mais complicado do que a gente supõe, pois se 

lida com preconceito, estereótipos, práticas dos professores que não querem ou não sabem 

como mudá-las.  

 Castanho e Freitas (2005) consideram que o docente necessita de capacitação, um 

preparo para garantir o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários a uma 

ação segura. É importante a formação e qualificação de professores, para atuarem frente à 

diversidade e desempenhar uma educação de qualidade.  

Reforçando ainda a importância da capacitação Vitalino, 2007 diz que é indispensável 

o treinamento e acompanhamento de professores, pois a educação inclusiva terá sucesso se 

todos os envolvidos, universidade e professor, forem responsáveis nas atitudes e valores  

 Para a maioria dos professores os cursos de didáticas ajudaram e muito suas práticas 

em sala de aula e unanimente reconhecem que a inclusão deve começar desde a primeira etapa 

do Ensino Básico que é a Educação Infantil. Para eles é um direito da criança e o quanto antes 
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eles iniciarem sua vida escolar maiores serão as chances de sucesso. A educação inclusiva 

gera expectativas, dúvidas, sendo de importância cada vez mais de capacitação. 

 No que se refere a 6ª questão. Como você acompanha e registra o desenvolvimento de seu 

aluno? Os professores responderam que se utiliza de instrumentos de observação, registro no 

diário de bordo da sala, no plano de aula e no livro de ata da instituição. 

 A questão 7ª: Como deve ser a formação do educador para aprendizagem especial para 

que possa ser bem sucedido em sua tarefa? Todas acreditam que o professor precisa estudar se 

qualificar melhor, ou seja, buscar cursos de capacitação que irá ajudá-lo no fazer pedagógico e na 

efetivação do trabalho com alunos inclusos. 

Diante destas considerações, a formação continuada deve possibilitar aos profissionais 

que atuam na Educação Infantil a reflexão e a (re) construção contínuas e permanentes de suas 

concepções e práticas educativas, tendo como foco as especificidades do trabalho docente 

nesta etapa educacional e as diferentes linguagens utilizadas pela criança para o conhecimento 

de si e do meio em que se encontra. 

 Deparou-se aqui com um grande paradoxo, percebe-se que, os professores têm 

convicção da importância de ser um pesquisador e que este precisa se qualificar para superar sua 

prática, ou seja, ao mesmo tempo em que eles afirmam esta necessidade de formação continuada, 

sua aplicação efetiva no cotidiano fica bem abaixo do esperado.  

A questão de nº 8: Quais suas principais dificuldades em relação a estas orientações 

no que diz respeito ao processo de aprendizagem e inclusão destes alunos? A maioria 

responde que existem dificuldades em lidar com esta criança inclusa e a falta de apoio quanto 

às necessidades, outras citaram a falta de tempo para atendê-las em suas individualidades.    

Para Vygotsky, a aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação do 

individuo com o mundo está sempre medida pelo outro. Não há como aprender e apreender o 

mundo se não tivermos o ouro, aquele que nos fornece os significados que permitem pensar o 

mundo a nossa volta. Veja bem, Vygotsky defende a idéia de que não há um desenvolvimento 

pronto e previsto dentro de nós que vai se atualizando conforme o tempo passa ou recebemos 

influência externa. (BOCK, 1999, p. 124). Com isso entende-se que o desenvolvimento do 

individuo é um processo que se dá de fora para dentro, sendo que o meio influencia o 

processo de ensino-aprendizagem. 
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Gráfico 03 – Fundamentação da Prática 

 

Ou seja, a minoria dos professores reconhece a importância de se aprofundarem 

teoricamente para melhor entender e atuar com crianças inclusivas e a maioria dos professores 

não se lembram de nenhum teórico que fundamentam sua prática e por isso deixaram em 

branco o questionário. 

 Ao analisar as respostas do questionário aplicado aos docentes do CMEI/CEI observa-

se que a capacitação dos docentes é inevitável para o sucesso da educação inclusiva, pois a 

maioria dos entrevistados se sente despreparados para atender os discentes com necessidades 

especiais. Este estudo vem ao encontro dos anseios de Rehder e Oscar (2007) e Vitalino 

(2007), no sentido de mostrar que há necessidade de treinamento aos docentes independente 

em que modalidade de ensino ele esteja atuando.   

 Na questão de nº 10: Que tipo de material de apoio é utilizado no CMEI/CEI? No 

CMEI auxiliares responderam: jogos, brinquedos, livros diversos já nos professores afirmam 

em sua entrevista que na instituição não existem materiais para trabalhar com crianças com 

necessidades especiais. Porém no CEI, todos citaram, materiais pedagógicos em geral 

(dominó, quebra-cabeça, jogo da memória, boneco em braille, peças de encaixe, pinos, 

alinhavo, linha de movimento, dentre outros. 

 Pinto (1997, pg. 336) afirma “não há aprendizado sem atividade intelectual e sem 

prazer”. Ao fornecer situações lúdicas, prazerosas, de relaxamento, de alegria, de reflexão, a 

criança modifica seu estado de ânimo sendo capaz de relacionar sentimentos, emoções e 

intuições, liberando sua criatividade, espontaneidade e imaginação. Dessa forma, o espaço 
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escola é valorizado como um lugar que propicia experiências, vivências, integração e faz o 

processo de construção do conhecimento ser indissociável do afeto e do prazer.  

 As questões de nº 11: O que é estimulação precoce? E por que é necessário que estas 

crianças recebam atendimento pedagógico desde a primeira infância?  Neste ponto notamos 

grande diferença nas respostas, uma vez que algumas entrevistadas descartam a utilização 

desta terminologia perante o trabalho realizado, alegando que estimulação precoce é o nome 

dado as ações da área médica, e que como educadores devemos nos basear na visão sócio-

histórica de Vygotsky, e desta forma o termo mais adequado seria intervenção precoce. Já 

outras respondem que estimulação precoce significa iniciar o trabalho de auxílio ao 

desenvolvimento global do aluno o mais cedo possível. 

Em síntese, os professores relataram que é proporcionar, intencionalmente, situações 

que leve a criança desenvolver suas capacidades desde pequenas. E quanto mais estimulada, 

maior será o seu desenvolvimento, nos diferentes aspectos. 

 Um bebê bem estimulado aproveitará sua capacidade de aprendizagem e de adaptação 

a seu meio, de uma forma mais simples, rápida e intensa. 

A seguir, de acordo com as falas dos interlocutores, foi construído o presente quadro 

de categorias de análise, para sintetizar as informações obtidas.  

 

Quadro 1 - Categorias de Análise 

Categorias Temas Verbalizações 

Capacitação 

Continuada 

Conhecimento sobre 

o currículo 

Há poucos cursos oferecidos na área 

 

 

Orientação Didática Conhecimento da 

seqüência da aula 

Inova as aulas exercendo autoridade no assunto 

   

Práxis Pedagógica Conhecimento da 

Teoria – prática 

Deve ocorrer a ponte entre uma e outra 

   

Estimulo Precoce Importante para a 

criança antes da 

escola 

Seria o estímulo a criança desde a primeira  

Infância 

 

 

Inclusão Acredita que a 

criança que chega à 

Quanto mais cedo à criança começar a conviver 

com as diferenças, melhor sua socialização 
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escola é incluída.  

 

Organização do 

currículo 

Na Educação 

Infantil 

Devem ser flexíveis para alcançar as todas as  

Crianças 

 

 

 Verificou-se há necessidade de capacitação do docente para o benefício da educação 

inclusiva na educação infantil. Ressaltou a importância da capacitação e verificou a percepção 

dos professores perante a educação inclusiva. Confirmou-se a hipótese do despreparo dos 

docentes. Identificou-se o interesse em participar de cursos de capacitação, porém são 

secundários aos docentes entrevistados.  

 Acredita-se que a pesquisa acrescentou informações sobre educação inclusiva baseadas 

em princípios e leis e salientou a importância da formação dos professores em relação ao 

processo de inclusão de alunos com necessidades especiais, uma vez que não recebem preparo 

em sua graduação.  

 Constatou-se que para efetivação da educação inclusiva, além das adaptações 

arquitetônicas e didáticas, também deve haver docentes preparados. O processo da educação 

inclusiva requer continuidade, motivando a criação de apoio aos profissionais e sistema de 

parceria com instituições que já possuem esses apoios, para desenvolver cursos, palestras e 

treinamentos. Entende-se que os docentes aceitam e estão dispostos a trabalhar com os alunos 

com necessidades especiais em sala de aula, todavia eles estão ansiosos em usar metodologias 

e materiais didáticos adequados à acessibilidade desses alunos. 

 

4.2 Análises das Observações 

 

Na realidade observada, pode-se evidenciar que a prática pedagógica e de 

acompanhamento da ação docente utilizada nas turmas que serviu de base para a pesquisa, nos 

trouxe pontos positivos observados, como o investimento em material de apoio e permanente, 

a descentralização de recursos públicos, equipes de acompanhamento tanto para a Educação 

Infantil quanto para a Educação Especial, atividades diferenciadas/diversificadas na sala de 

aula – vêm abrindo espaço a atividades excludentes e mantenedoras do ideário de sala 
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homogênea tanto por parte das crianças – que refletem o pensamento e as atitudes observadas 

dos adultos – quanto dos profissionais que lidavam diretamente com essas crianças – que, por 

não terem um preparo sistematizado, contribuíam para a ideia de que o diferente não tem 

lugar no contexto regular.  

Além disso, essa prática acabava por refletir também um pouco daquilo que ficou 

evidente nas entrevistas e que é referente às atitudes das equipes de acompanhamento de 

Educação Infantil e Especial da Secretaria de Educação, bem como em referência à relação 

existente entre o CMEI/CEI, as equipes e a professora do AEE. Ou seja, as entrevistas e 

observações mostraram que o serviço de assessoramento deixava a desejar. 

No contexto escolar, percebeu-se que, durante o processo de coleta de dados, apenas 

uma visita da assessora de Educação Infantil do órgão central esteve no CEI para dialogar 

com o corpo docente e técnico-administrativo sobre questões do cotidiano. Quanto à equipe 

de Educação Especial, não foi percebido sua presença em nenhum momento no CEI. A única 

visita relativa à Educação Especial foi a do AEE que fazia atendimento às crianças do CEI, 

mesmo assim, só foi evidenciada uma única vez.  

No contexto do órgão central da Secretaria de Educação, observou-se, nas falas dos 

entrevistados, que havia uma grande dificuldade na proposição de um trabalho em conjunto 

que envolvesse as equipes de assessoramento destacadas e o cotidiano escolar voltado para a 

inclusão de todas as crianças, independente de suas características físicas, sensoriais ou 

mentais. Não ficou evidente que a mesma criança “deficiente” também era parte da Educação 

Infantil. O contexto observado deixava transparecer a ideia de que havia crianças no mesmo 

CMEI pertencentes a uma ou a outra equipe, mas não das duas ao mesmo tempo.  

No que se refere à relação existente entre a prática pedagógica realizada na sala e aula 

observada, com vistas à inclusão, e aquela realizada no laboratório pedagógico, em momento 

algum pude constatar uma correlação de forças, metodologia e/ou processos analíticos e de 

discussão em conjunto sobre o desempenho da criança atendida no laboratório e seu 

desenvolvimento social, afetivo, intelectual e cognitivo no cotidiano da Educação Infantil. 

Sobre esse aspecto, vale ressaltar que a Educação Infantil, como primeira etapa da Educação 

Básica e como etapa da educação ainda marcada por características fortemente ligadas ao 
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cuidar, é preciso iniciar um trabalho colaborativo para que a prática inclusiva comece a fazer 

parte da práxis cotidiana.   

As creches e as escolas de educação infantil, dentro de sua atual e reconhecida 

função de cuidar e educar, não podem mais deixar de receber crianças PNEE, a 

partir de zero anos (art. 58, parágrafo 3º - LDB. Art. 2º, inciso I, alínea a, da Lei 

7853/89), oferecendo-lhes cuidados diários que favoreçam sua estimulação precoce, 

sem prejuízo dos atendimentos clínicos e individualizados, que, se não forem 

realizados no mesmo ambiente, devem ser disponibilizados por meio de convênios, 

para sua facilitação (MANTOAN, 2003, p. 44).  

 

Por outro lado, pude evidenciar que existe, no Sistema Municipal de Educação, uma 

vontade muito grande de desenvolver um trabalho de ponta que seja reconhecido e que faça a 

diferença no contexto educacional no caso, como evidenciado nesta pesquisa, no que se refere 

à Educação Infantil e Educação Inclusiva. Entretanto, ainda se vislumbra que um longo 

caminho está pela frente para que se tenha uma educação que veja a pessoa “deficiente” como 

mais um sujeito que possui todos os direitos e deveres daquelas pessoas que não apresentam 

deficiência.  

Este trabalho fez-me entender que muito do que se tem ouvido e falado acerca da 

inclusão de crianças deficientes na Educação Infantil no Sistema Municipal  precisa ser 

revisto, analisado, avaliado e transformado, principalmente no que se refere à formação 

continuada de professores, acompanhamento pedagógico realizado pelos assessores e equipe 

dos laboratórios pedagógicos (AEE) implementação de políticas públicas sérias, 

relacionamentos interpessoais, trabalho/prática pedagógica cotidiana voltada para a 

diversidade, enfim, uma série de aspectos que, se não forem observados e considerados 

podem contribuir para que a criança deficiente continue a receber um tratamento educacional 

que não valorize os aspectos afetivos, cognitivos, sociais e intelectuais de forma igualitária e 

equivalente, sem detrimento de um e supervalorização do outro.  

Em suma, cabe salientar que a inclusão é possível de se realizar em qualquer nível de 

ensino. Afinal, como diria Vygotsky (1997, p. 82),  

Provavelmente a humanidade vencerá a cegueira, a surdez e a deficiência mental. 

Porém as vencerá muito antes no plano social e pedagógico que no plano médico e 

biológico [...]. Está em nossas mãos fazer com que a criança cega, surda ou 
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deficiente mental não seja deficiente. Então desaparecerá também este conceito, 

signo inequívoco de nosso próprio defeito. [...] graças ao sistema social modificado, 

a humanidade alcançará condições de vida distintas, mas sãs. A quantidade de cegos 

e surdos se reduzirá enormemente. Porém muito antes disso serão vencidas 

socialmente [...]. A educação social vencerá a deficiência. Então, provavelmente, 

não nos compreenderão quando dissermos de uma criança cega que é deficiente, 

senão que dirão de um cego que é um cego e de um surdo que é um surdo, e nada 

mais. 

  O importante é reconhecer que a Educação Inclusiva só se efetiva se os ambientes de 

aprendizagem forem sensíveis às questões individuais e grupais, e onde as diferentes crianças 

possam se atendidas em suas necessidades específicas de aprendizagem. 

. 
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V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O presente trabalho nos conduz a passos concretos em nossa formação. A convivência 

com a prática, embasada pelas teorias estudadas, nos ajudou a compreender a importância da 

inclusão no processo ensino-aprendizagem das crianças que estão começando sua 

escolaridade que é a primeira etapa do Ensino Básico, a Educação Infantil. 

        Essa compreensão ampliada é de suma importância na formação do pedagogo, pois leva 

a refletir sobre como os educadores podem e devem atuar para minimizar as dificuldades 

escolares e construir para um ambiente mais propício à formação. 

Esta pesquisa, além de suscitar o desejo de realizar um trabalho pedagógico que tem como 

ponto principal a valorização do outro dentro de suas particularidades e especificidades, pode 

contribuir para que os CMEIS e CEI passem a ver e perceber o sujeito como ser único de sua 

espécie, com direitos e garantias que vão além das previstas em Lei, mas que são inerentes ao 

ser humano, ou seja, o direito de ser, independente de suas características físicas, mentais, 

intelectuais e sensoriais.  

 A formação docente, assim, ganha outra dimensão quando não enfatiza apenas o 

cognitivo, o conceitual, mas trabalha a imbricada relação corpo – mente - emoção e, dessa 

forma, explora toda a gama de potencialidades que as pessoas têm e desconhecem.  

Enfatiza-se ainda que, não existe um modelo ideal de professor para a construção da 

inclusão, existe o professor possível como sujeito histórico de seu tempo, vivendo seus 

próprios conflitos pessoais e profissionais, diante das novas demandas da sua profissão. 

Portanto, o papel do professor de educação infantil e o processo de ensino-

aprendizagem de crianças inclusiva são muito relevantes ao processo e pode contribuir, e 

muito, para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.  A mediação pedagógica deve 

ocorrer no próprio processo de comunicação nas escolas e no trabalho com os conteúdos. 

Desse jeito, é necessário repensar a mediação pedagógica na educação infantil a partir do uso 

das novas tecnologias, como forma de garantir uma aprendizagem significativa de 

desenvolvimento da competência e da capacidade de resolução de problemas. 
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APÊNDICE 

Entrevista semi-estruturada (Modelo) 

  

  

 Caro professor e auxiliar, esta entrevista é um instrumento para coletar dados para uma 

pesquisa na área da Educação Especial. 

 O objetivo é fazer um levantamento do perfil dos professores e auxiliares e suas 

necessidades em termos de formação continuada em serviço. Para tanto, não é necessário se 

identificar, basta responder as questões com objetividade. Grata por sua participação.  

1. Qual seu nível de escolaridade? 

Graduação: ________________________________________________________________ 

Pós Graduação: _____________________________________________________________ 

2. Quanto tempo de experiência docente? 

Em classe comum: ________ 

3. Quais os últimos 3 cursos de capacitação continuada que você realizou na área da Educação 

Especial? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Os cursos de orientações didáticas têm ajudado você a desenvolver seu trabalho? De que 

forma? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Por que a inclusão deve começar na Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Como você acompanha e registra o desenvolvimento de seu aluno? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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7. Como deve ser a formação do educador para aprendizagem especial para que possa ser bem 

sucedido em sua tarefa? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Quais suas principais dificuldades em relação a estas orientações no que diz respeito ao 

processo de aprendizagem e inclusão destes alunos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Que autores fundamentam sua prática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Que tipo de material de apoio é utilizado no CMEI? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. O que é estimulação precoce? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Em sua opinião, por que é necessário que estas crianças recebam atendimento pedagógico 

desde a primeira infância? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 

Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano 

 e Saúde PGPDS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Senhores Professores, 

Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação 

e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do 

Brasil- Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo sobre: O papel do 

professor de educação infantil e o  processo ensino-aprendizagem de crianças inclusivas. Este 

estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o planejamento de atividades, 

com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em 

contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação continuada dos professores 

neste contexto de ensino.  

Constam da pesquisa observações e entrevistas semi-estruturada. Para isso, solicito sua 

autorização para participação no estudo. 

Esclareço que esta participação é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer 

momento que desejar, sem que isto lhe acarrete qualquer prejuízo. Asseguro-lhe que sua 

identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos 

em total sigilo, sendo analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo 

telefone 9189-3419 ou no endereço eletrônico alamgoam@bol.com.br. Se tiver interesse em 

conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente, 

----------------------------------------------- 

Orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão escolar – UaB/UnB 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

 

E-mail (opcional): __________________________________________________________ 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 

mailto:alamgoam@bol.com.br
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Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano 

 e Saúde PGPDS 

 

A(o) Diretor(a) 

Centro Municipal de Educação Infantil(CMEI) – Centro de Educação Infantil (CEI) 

De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 
Escolar 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

Senhor (a), Diretor (a), 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo de realização da 

1ª oferta do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar, do 

qual seis dentre as 20 turmas ofertadas são de professores e educadores da rede pública do DF (polos 

UAB-UnB de Santa Maria e Ceilandia), além de alunos inscritos em outros pólos, mas que atuam 

nesta rede. Finalizamos agora a 1ª fase do curso e estamos iniciando a Orientação de Monografia. 

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo empírico sobre tema 

acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias metodológicas podem envolver: entrevista 

com colegas, pais ou outros participantes; observação; e análise documental.  

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 

professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de uma prática pedagógica 

refletida e transformadora, tendo como conseqüência uma educação inclusiva.  

Informo que foi autorizado pela Secretaria de Educação por meio do ofício nº.  DEM datado 

de 28/10/2010, a realização das coletas de dados para as pesquisas na Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal. 

Informações a respeito dessa autorização podem ser verificadas junto a Secretaria de Educação 

por meio dos telefones nº. 

O trabalho será realizado pelo Professor/cursista Alcione Amorim Gomes Amato sob 

orientação de, Ana Cláudia Rodrigues Fernandes cujo tema é: O papel do professor de educação 

infantil e o  processo ensino-aprendizagem de crianças inclusivas possa ser desenvolvido na escola 
sob sua direção.  

Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para maiores 

esclarecimentos nos telefones. (061) ou por meio dos e-mails: 

Atenciosamente, 

 Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escola 


