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Resumo 
O objetivo deste estudo foi discutir sobre o importante papel da inclusão na Educação  Infantil, 
pois, ao ser ofertada desde os primeiros anos escolares, a inclusão pode contribuir  para a 
superação do preconceito em relação às pessoas com deficiência ou outras necessidades 
especiais.  Ao oferecer um trabalho pautado na ética, no respeito e no resgate à cidadania por 
meio da igualdade social, esta modalidade educativa contribui para a melhora da autoestima e 
da valorização do aluno enquanto ser produtivo e atuante, independente de sua condição física, 
social ou econômica. Para romper com concepções preconceituosas, a Educação Inclusiva tem 
desenvolvido um papel de fundamental importância, pois, não somente tem acolhido a todos 
sem distinção, promovendo sua plena participação na escola e na sociedade, como também tem 
lhes garantido o direito de cidadão.  A metodologia adotada é a bibliográfica, que se utiliza de 
material já publicado sobre o assunto em questão, e a pesquisa qualitativa de campo realizada 
com um grupo de professoras que atendem crianças com necessidades especiais matriculadas 
numa escola municipal em Trindade-Go. Os resultados mostram que o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pela Educação Inclusiva tem contribuído para uma maior valorização do ser 
humano e, consequentemente, para a redução do preconceito. Mostra ainda a importância de se 
realizar um trabalho voltado para as necessidades de cada aluno, considerando que estes 
também têm muito a contribuir a partir de suas vivências. 

Palavras-chave: 1. Educação Inclusiva. 2. Diversidade. 3. Participação social. 

Abstract 
The purpose of this study is to discuss the important role of inclusion in early childhood 
education, since, when offered from the earliest school years, inclusion may contribute to 
overcoming prejudice in relation to people with disabilities, since, by offering a work based on 
ethics , in the respect and the rescue to citizenship through social equality, this educational 
modality contributes to the improvement of the student's self-esteem and valorization while 
being productive and active, independent of their physical, social or economic condition. In 
order to break with such conceptions, Inclusive Education has played a fundamental role 
because it has not only welcomed all without distinction, promoting its full participation in 
school and society, but also has guaranteed the right to be a citizen. The methodology adopted 
is the bibliographical one that is used of all material already published on the subject in 
question. The results show that the work that has been developed by Inclusive Education has 

a 

Trabalho Científico Decorrente da Pesquisa de Mestrado 

Avanços & Olhares  |  Nº4  |  Barra do Garças-MT 222



 
 

contributed to a greater appreciation of the human being and consequently to the reduction of 
prejudice. It also shows the importance of performing a work focused on the needs of each 
student, considering that they also have much to contribute from their experiences. 
 
Keywords: 1 Inclusive Education. 2. Diversity. 3. Social participation. 

 
Introdução 
 
  

A Educação Inclusiva passou por vários processos até ser reconhecida como se 
constitui na contemporaneidade.  Fosse por necessidade de sobrevivência ou superstição, 
algumas tribos ignoravam, assassinavam ou abandonavam as crianças, adultos e velhos com 
deficiências e doenças.  

Este tipo de comportamento se estendeu por muitos anos. Na Idade Média, com o 
surgimento do Cristianismo, a igreja católica detinha o monopólio do conhecimento. No 
decorrer da Idade Média, as pessoas com deficiência continuavam a ser exterminadas do 
convívio social, sendo “guardadas” em casas, vales, porões, entre outros. Este período foi 
conhecido como segregação, no qual se percebia a intenção de salvar para evitar a morte. 

O período conhecido como “Renascimento” não resolveu, naturalmente, esta situação 
de maneira satisfatória. Mas, sem dúvida, ele marca uma fase mais esclarecida da humanidade 
e das sociedades em geral, com o advento de direitos reconhecidos como universais, a partir de 
uma filosofia humanista e com o avanço da ciência. 

Após a Segunda Guerra Mundial houve mudanças de comportamento em relação às 
pessoas com deficiência. Com o advento do Ano Internacional do Deficiente, decretado pela 
Organização das Nações Unidas em 1981, inicia-se um processo de maior incentivo, por parte 
dos governantes. 

A Declaração de Salamanca (1994) é uma resolução das Nações Unidas que trata dos 
princípios, política e prática em educação especial. Adotada em Assembleia Geral, apresenta 
os Procedimentos-Padrões das Nações Unidas para a Equalização de Oportunidades para 
Pessoas Portadoras de Deficiências. É considerada mundialmente um dos mais importantes 
documentos que visam a inclusão social, juntamente com a Convenção sobre os Direitos da 
Criança (1988) e da Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990).  

A Lei 9394/96 motivou também a elaboração de outras Leis, Resoluções e Pareceres 
voltados para esta modalidade de educação. Dentre elas está a Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 
de outubro de 2009 que dentre outros, garante o Atendimento Educacional Especializado que 
tem como proposta oferecer complemento ou suplemento na formação do aluno por meio da 
disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras 
para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. 

Espera-se com esse estudo contribuir para a compreensão de que a educação inclusiva 
assume um papel imprescindível na sociedade de um modo geral, pois tem como principal 
propósito oferecer uma educação que envolve os aspectos físicos, cognitivos e psicológicos da 
criança atendida, tendo à frente recursos humanos e materiais apropriados para suprir as 
necessidades de cada um. Por isso, ressalta-se a importância de que essa oferta se inicie na 
Educação Infantil. 

 
Revisão da literatura 

A escolha do tema nos fez buscar subsídios para analisar o papel da inclusão na 
educação infantil (SASSAKI, 1997). Tanto a pesquisa teórica quanto in loco apontam a 
importância das escolas se adequarem para receber esses alunos (MELLO, 2004). No que diz 
respeito à educação infantil diversos autores mostram que nos primeiros anos de vida de uma 
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criança têm sido considerados cada vez mais importantes. Os três primeiros anos, por exemplo, 
são críticos para o desenvolvimento da inteligência, da personalidade, da linguagem, da 
socialização, etc. A aceleração do desenvolvimento cerebral durante o primeiro ano de vida é 
mais rápida e mais extensiva do que qualquer outra etapa da vida, sendo que o tamanho do 
cérebro praticamente triplica neste período. Entretanto, o desenvolvimento do cérebro é muito 
mais vulnerável nessa etapa e pode ser afetado por fatores nutricionais, pela qualidade da 
interação, do cuidado e da estimulação proporcionada à criança (MENDES, 2010). 

Para se trabalhar a inclusão de crianças com deficiência, nas instituições de Educação 
Infantil, requer-se o enfrentamento de muitos desafios por parte dos profissionais envolvidos 
nessa tarefa, “desde a mudança de concepção e de postura perante esse sujeito até a própria 
capacitação para trabalhar com elas” (VEIGA, 2008). 

 
 

Objetivos 
O objetivo geral da pesquisa foi refletir sobre a inclusão de crianças com necessidades 

especiais no ambiente escolar regular, apontando o papel da escola na viabilização de recursos 
materiais e humanos que possam contribuir para seu pleno desenvolvimento a partir da 
Educação Infantil. 

 
 

Objetivos específicos 
 
- Situar a educação especial e inclusiva a partir de seu contexto histórico; 

- Apresentar o aparato legal que rege a educação especial e inclusiva; 
- Destacar a importância de se ofertar educação inclusiva a partir da Educação Infantil, 

visando a atender as crianças com necessidades especiais, respeitando-se suas capacidades e 
limitações. 

 
Metodologia 

Foi realizado um estudo qualitativo, cujo método consistiu em revisão bibliográfica 
quanto à educação de crianças com necessidades especiais, com uma análise na legislação afim 
e em obras e artigos que versam sobre o assunto. Essa revisão serviu de apoio para a pesquisa 
qualitativa de campo realizada com um grupo de professoras que atendem crianças com 
necessidades especiais matriculadas numa escola municipal em Trindade-Go. 

A análise dos dados foi feita pelo método quantitativo, a partir de gráficos e os resultados 
foram confrontados com o referencial teórico construído. 
 
Resultados 

Após a análise dos dados, a Dissertação assim se estruturou: No primeiro, é apresentado 
o histórico da educação inclusiva no qual se conheceu a trajetória dessa modalidade educativa 
ao longo dos anos. O segundo versa sobre as especificidades da educação inclusiva com ênfase 
nos tipos de deficiências e no público-alvo atendido pela educação inclusiva. Também neste 
capítulo, dedica-se uma abordagem sobre a educação inclusiva na Educação Infantil. 

Por último, apresenta-se os resultados da pesquisa realizada por meio de aplicação de 
questionário com um grupo de professoras da Escola Municipal José Felício Sobrinho 
localizada na cidade de Trindade – Go, cujos resultados demonstraram que a inclusão escolar 
na Educação Infantil ainda se encontra em processo de implantação, mas as práticas 
pedagógicas buscam ser melhoradas a cada dia, a fim de se promover a inclusão de todos os 
alunos no sistema de ensino. 
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Discussão  
 
 
Diante dos objetivos desta pesquisa, falamos sobre a inclusão na educação infantil na 

rede pública, enfocando a Escola Municipal José Felício Sobrinho em Trindade – Go para 
conhecer melhor o trabalho com a inclusão neste nível de ensino. 

Após escolher a instituição e delimitar o tema da pesquisa, caminhamos em direção ao 
objeto de nossa dissertação. O primeiro passo pautou-se em iniciar a pesquisa na escola em 
questão, onde conhecemos a história e o trabalho da instituição. O segundo passo foi realizar a 
pesquisa bibliográfica e, após, a pesquisa de campo quando aplicamos o questionário junto aos 
professores e, em seguida, procedemos a análise de dados. 

De um modo geral, a análise das questões do questionário aponta que a principal 
mudança deve ser realizada no currículo, o qual servirá de subsídio para os demais aspectos. 
Para atender a um conjunto de necessidades educacionais especiais do alunado, as Adaptações 
Curriculares de Grande e/ou Pequeno Porte podem se mostrar necessárias em três diferentes 
níveis do planejamento educacional: No âmbito do Plano Municipal de Educação e no Projeto 
Pedagógico de cada unidade escolar; no âmbito da Programação Individual de Ensino, 
elaborada pelo professor. Na operacionalização dessas adequações alguns aspectos devem ser 
previamente refletidos pela equipe para identificar: a real necessidade dessas adaptações; a 
avaliação no nível de competência curricular do aluno, tendo como referência o currículo 
regular, além de observar as potencialidades do aluno quanto ao seu estilo de aprendizagem e 
as múltiplas inteligências; perceber que as modificações possuem um caráter processual, de 
modo que permitam alterações constantes e graduais quanto à tomada de decisões. 
 
 
Conclusões 

 
Ao pesquisar o tema da inclusão na Educação Infantil coloca-se, ao mesmo tempo, a 

necessidade de voltar o olhar a todos os tipos de exclusões existentes na sociedade.  
Quanto às pessoas com necessidades especiais, é importante ressaltar que os obstáculos 

não são específicos delas, uma vez que o problema se estende também à sua família, pois, sabe-
se que existem muitas famílias em situação financeira precária,  

Nesse estudo, priorizou-se a necessidade de se analisar, discutir, rever e apontar 
sugestões de um trabalho inclusivo na instituição escolar.  A pesquisa bibliográfica mostrou 
que a legislação avançou no sentido de tornar a educação inclusiva acessível a todos que dela 
precisar, embora muitas escolas ainda não tenham conseguido atender a esta proposta. A 
pesquisa de campo coletou dados junto à equipe de professoras de uma escola pública e os 
analisou a respeito da prática pedagógica inclusiva.  

A escola, onde se realizou a pesquisa, possui alunos com todos os tipos de deficiências 
e tal fato é positivo, porque mostrou que a própria escola é laboratório vivo para se vivenciar a 
inclusão.  

No que tange a inclusão de pessoas com deficiência física, conclui-se que é necessário 
que a escola viabilize a acessibilidade e rompa com barreiras físicas, utilizando metodologias 
que favoreçam a plena participação destes alunos e, sobretudo, abra possibilidades para que 
estes mostrem suas potencialidades, apesar das limitações físicas ou intelectuais. 

Em relação à deficiência auditiva, nota-se que existem alguns avanços como a 
professora intérprete de língua de sinais, contudo, ainda falta um projeto para ensinar LIBRAS 
aos demais alunos. 

A pesquisa mostrou que a inclusão de alunos com deficiência no contexto escolar 
pesquisado está passando por um processo de reestruturação, cujo principal avanço é a tomada 
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de consciência por parte do professor de que é necessário acolher a todos sem distinção, 
principalmente quando se trata de uma criança com deficiência intelectual e que está indo à 
escola pela primeira vez.  

Nesse sentido, foi ressaltado que a legislação também contribuiu de maneira 
considerável, tendo sido feita a revisão de leis e pareceres voltados para esta modalidade 
educativa, donde percebeu-se que os documentos oficiais apresentam outras mudanças 
necessárias para que esta inclusão ocorra de fato.  

Assim, destacou-se que a inclusão de crianças com deficiência intelectual deve ser 
gradativa; a escola deve dispor de profissionais preparados que sejam capazes não somente de 
compreender as especificidades de cada criança, como também buscar estratégias para que a 
aprendizagem e a inclusão destes educandos seja efetiva.   

Em relação ao Transtorno de Déficit Atenção e Hiperatividade, a pesquisa ressaltou a 
importância de se providenciar recursos físicos e humanos para atuar com esse alunado.  

Quanto ao autismo, suas manifestações variam desde um indivíduo não-verbal até a uma 
pessoa que articula bem a fala. Quando a criança autista possui a habilidade da fala, observa-se 
a existência de certa rigidez no aprendizado e no uso da linguagem.  

O que ficou evidente é a importância e a necessidade da contribuição dos profissionais 
da equipe multidisciplinar nesse processo específico de educação, já que os mesmos podem 
atuar junto aos professores regentes e aos de apoio. 

Quanto ao uso de tecnologias assistivas e sua importância na construção da 
aprendizagem e da autonomia de alunos com necessidades educacionais especiais foi 
observado, na fala dos professores participantes da pesquisa, que essas tecnologias, nos 
parâmetros específicos, são essenciais para o seu público alvo. 

As mudanças que estão ocorrendo no contexto da educação inclusiva exigem um 
professor engajado com elas, assim como é imprescindível a efetividade e solidez de políticas 
públicas consistentes e estruturantes de novas práticas, que estejam de acordo com as demandas 
da sociedade contemporânea e forneçam o suporte necessário para a construção de um mundo 
mais justo, fraterno e inclusivo. 

De um modo geral, a pesquisa realizada permitiu tecer outras considerações quanto à 
questão problema, objetivos e hipótese.  

Questão problema: Qual é importância de se oferecer uma educação inclusiva na 
Educação Infantil pautada nos princípios legais que regem essa modalidade de ensino? A 
pesquisa responde à pergunta e, ao mesmo tempo, confirma a hipótese, pois desde sua 
implantação, a inclusão tem demonstrado a que veio. Em seus primórdios foi pontuada por 
lutas, resistências, dúvidas e, posteriormente, superações e tais conquistas é o que move os 
professores da escola contemporânea. Em razão de todo esse avanço, vislumbra-se hoje a 
necessidade de se ofertar essa modalidade desde os primeiros anos escolares.  

Objetivo geral: Refletir sobre a educação de crianças com necessidades especiais e 
apontar o papel da escola na viabilização de recursos materiais e humanos, que possam 
contribuir para seu pleno desenvolvimento a partir da Educação Infantil. Objetivo alcançado, 
pois os vários autores consultados mostram que a educação inclusiva é um processo em 
implantação, mas que, a cada dia, se efetiva com novos exemplos, superação de alunos, 
engajamento de professores, investimentos em infraestrutura, cumprimento de políticas 
educacionais. Portanto, essa oferta tem sido apontada como essencial em todos os níveis de 
ensino. 

Objetivo 1: Situar a educação especial e inclusiva a partir de seu contexto histórico. 
Objetivo alcançado, pois o processo de inclusão foi amplamente abordado, com ênfase em sua 
história e tal discussão ampliou os conhecimentos sobre essa modalidade e apontou para a 
importância de se ofertar um ensino inclusivo cada vez melhor. 
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Objetivo 2: Apresentar o aparato legal que rege a educação especial e inclusiva. 
Alcançado, pois se conseguiu apresentar o aparato legal com base na legislação a fim e destacar 
suas contribuições para a melhoria da oferta dessa modalidade educativa. 

Objetivo 3: Destacar a importância de se ofertar uma educação que atenda às 
características das crianças com necessidades especiais, respeitando-se suas capacidades e 
limitações. Alcançado e alicerçado nas falas das professoras da escola pesquisada que 
revelaram a importância da oferta da modalidade inclusiva desde a Educação Infantil. 

A pesquisa mostrou que, após o advento das legislações voltadas para alunos com 
necessidades especiais, a Educação Inclusiva em nosso país ganhou um novo olhar e o atual 
cenário revela escolas e professores comprometidos. 

Mesmo com todos os avanços, destaca-se a necessidade de se adequar as escolas para 
receber crianças com deficiência. Para tanto, não se pode deixar de ressaltar a importância de 
se investir na formação de professores, para que assim se possa ofertar uma educação equânime 
e melhor a cada dia, principalmente dos docentes que atuam com crianças na Educação Infantil, 
cujos cuidados são mais específicos devido às particularidades dessa faixa etária. 
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