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RESUMO 

 
 
NASCIMENTO, E. (2018) Olhar dos Professores Sobre Sua Formação e Atuação 
Na Educação Infantil Em Uma Perspectiva Inclusiva. 2018. 105 f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Educação) – Centro Universitário Adventista de São Paulo, 
Engenheiro Coelho, 2018. 
 
O presente estudo teve como objetivo analisar o que pensam os professores de uma 
rede de ensino particular quanto a importância da formação inicial e continuada para 
atuação na Educação Infantil em sala de aula comum em uma perspectiva inclusiva. 
Foram propostos como objetivos específicos: delinear as percepções das professoras 
quanto as contribuições da formação inicial e continuada para um trabalho inclusivo 
na Educação Infantil; levantar e analisar informações sobre as ações das professoras 
de Educação Infantil quanto as realizações de uma proposta de Estimulação Precoce 
na Educação Infantil; identificar elementos facilitadores e obstáculos enfrentados 
quanto a Estimulação Precoce de alunos com deficiência e /ou de risco para o 
desenvolvimento em sala comum. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre 
Estimulação Precoce em três bases de dados, a saber: Google Acadêmico, Lilacs e 
Periódicos da Capes no Período de 2001 a 2017, após o levantamento dos artigos 
publicados, foi possível perceber a carência na área da Estimulação Precoce na 
Educação Infantil. Optou-se pela pesquisa em uma abordagem quanti-qualitativa. Os 
dados foram coletados por meio de um questionário com questões abertas sobre a 
formação dos professores, inicial e continuada, sua atuação em um contexto inclusivo 
frente à Educação Inclusiva. Responderam ao questionário 153 professores da 
Educação Infantil de uma rede particular de ensino no Estado de São Paulo. Os dados 
foram analisados por Eixos Temáticos. 32,40% concluíram que na formação inicial 
não foram preparados para realizarem seu trabalho em uma perspectiva inclusiva. 
36,62% alegaram ter recebido formação todavia, deste que responderam 
afirmativamente, 32,40% concluíram que os cursos de pedagogia ainda carecem de 
maior ênfase em seus programas acadêmicos quanto a inclusão na Educação Infantil; 
que o professor recém formado quando se depara na sala de aula com um aluno de 
inclusão, encontra enormes dificuldades, pois na sua formação inicial o assunto não 
foi tratado com profundidade, e os estágios também não favoreceram práticas 
inclusivas; faz-se necessário uma formação continuada, para atender às demandas 
que se apresentam no cotidiano escola, e isso inclui também as coordenadoras pois 
estas também encontram dificuldades quando necessita orientar e auxiliar os 
professores, pois sua formação também foi insuficiente. Os principais desafios e 
obstáculos se encontram na falta de planejamento, implantação de programas 
especiais, a pouca formação e informação de profissionais da educação, a 
acessibilidade, e acima de tudo, o preconceito. Por isso deve se entender a educação 
como um processo com constantes transformações e acompanhada por todos os 
profissionais da área, seja do setor administrativo, corporativo, tecnológico, 
pedagógico e até psicológico a escola, enquanto responsável na formação do 
indivíduo, precisa acompanhar as mudanças da sociedade. 
 
 
Palavras-chave: Formação docente; Estimulação precoce; Educação Infantil. 
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ABSTRACT 

 
 
NASCIMENTO, E, (2018) Perception of Teachers on Their Performance in Child 
Education in an Inclusive Perspective. 2018. 105 f. Thesis (Master’s Degree in 
Education) – Centro Universitário Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho, 2018. 
 
The present study had as objective to analyze what the teachers of a private teaching 
network think about the importance of the initial and continued formation to work in 
kindergarten in a common classroom in an inclusive perspective. The following specific 
objectives were proposed: to delineate the teachers' perceptions regarding the 
contributions of initial and continuing education to an inclusive work in Early Childhood 
Education; raise and analyze information about the actions of the teachers of Early 
Childhood Education as the realizations of a proposal of Early Stimulation in Early 
Childhood Education; to identify facilitating elements and obstacles faced in the early 
stimulation of students with disabilities and / or risk of development in the common 
room. A bibliographic survey on Early Stimulation was carried out in three databases, 
namely: Google Academic, Lilacs and Periodicals from Capes in the Period from 2001 
to 2017, after the survey of the published articles, it was possible to perceive the lack 
in the area of Early Stimulation in Child education. We opted for the research in a 
quanti-qualitative approach. The data were collected through a questionnaire with 
open questions about teacher training, initial and continued, its action in an inclusive 
context in relation to Inclusive Education. Respondents to the questionnaire answered 
153 questionnaire teachers from a particular education network in the State of São 
Paulo. The data were analyzed by Thematic Axes. 32,40% concluded that in the initial 
training they were not prepared to carry out their work in an inclusive perspective. 
36.62% claimed to have received training, however, of which they answered 
affirmatively, 32,40% concluded that pedagogy courses still lack greater emphasis in 
their academic programs regarding inclusion in Early Childhood Education; that the 
newly formed teacher when faced in the classroom with an inclusion student 
encounters enormous difficulties, since in his initial formation the subject was not 
treated in depth, and the stages also did not favor inclusive practices; it is necessary a 
continuous formation, to meet the demands that are presented in the daily school, and 
this also includes the coordinators because these also find difficulties when it needs to 
guide and to help the teachers, because their formation also was insufficient. The main 
challenges and obstacles lie in the lack of planning, implementation of special 
programs, little training and information of education professionals, accessibility, and, 
above all, prejudice. Therefore, education must be understood as a process with 
constant transformations and accompanied by all the professionals in the area, be it 
from the administrative, corporate, technological, pedagogical and even psychological 
sector, the school, as responsible in the formation of the individual, must follow the 
changes of the society. 
 
 
Keywords: Teacher training; Early stimulation; Child Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa aqui relatada está 

relacionada à minha trajetória profissional e acadêmica. A formação inicial foi em 

Teologia, todavia iniciei a carreira profissional na educação como capelão de um 

colégio da rede de ensino da qual faço parte. Pela natureza de minha atuação nessa 

área educacional e pelo meu interesse apaixonado em contribuir para a formação de 

crianças e adolescentes, fui convidado para ocupar a função de diretor de uma das 

regiões dessa rede de ensino particular confessional. Tinha a responsabilidade de 

liderar esse grupo e para melhor desempenho, cursei Administração de Empresas e 

um MBA nessa mesma área. 

O curso de Administração me auxiliou quanto as questões de liderança, mas, 

precisava me aperfeiçoar quanto aos saberes e práticas que deveriam ser trabalhados 

nas escolas da região que eram de minha responsabilidade. Nesse momento busquei 

ingressar no curso de Pedagogia, bem como participei de vários cursos de formação 

continuada na área de ensino. Avancei na minha formação rumo ao desenvolvimento 

por meio do Mestrado Profissional em Educação. 

Nesse contexto, manifestou-se o interesse por esse objeto de estudo, 

considerando: (a) a minha trajetória profissional e no momento enquanto diretor 

educacional da rede de ensino, que me permitiu observar a dificuldade que os 

docentes tinham tanto em receber crianças com deficiência em sala comum, como de 

desenvolver propostas de trabalho para auxiliá-las, principalmente na Educação 

Infantil. Era visível a necessidade de ampliar o trabalho de Estimulação Precoce junto 

a Educação Infantil; e (b) com o meu ingresso no mestrado esse olhar foi intensificado, 

mais especificamente ao cursar a disciplina “Escola, Sociedade e Inclusão do Aluno” 

e a participação no GPADE – Grupo de Pesquisa Aprendizagem, Práticas Docentes 

e de Gestão Escolar. Nessa imersão, busquei de maneira mais intensa a compreensão 

do assunto que visa especificamente levantar a importância da estimulação precoce 

em uma perspectiva inclusiva na Educação Infantil, bem como, o preparo dos 

professores para atuação nesse nível de ensino. 
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A Estimulação Precoce (EP) no contexto da Educação Infantil1 tem sido alvo 

de discussão entre teóricos (BRANDÃO, FERREIRA 2010; DE VITTA, MONTEIRO 

2010; MENDES 2010; DRAGO, BARRETO 2011; MARQUES, BARROCO, SILVA 

2013; OLIVEIRA, PADILHA 2013), e apontam a proposta como ideal para 

implementar a inclusão das crianças público alvo da educação especial2 e/ou de 

risco para o desenvolvimento3, uma vez que ela proporciona a todas a crianças a 

oportunidade de enriquecimento humano por meio de ações pedagógicas e 

interações entre crianças, pares da mesma idade e seus professores. 

A EP abrange uma variedade de estímulos que visam auxiliar crianças na 

faixa etária de 0 a 5 anos de idade, com necessidades transitórias ou permanentes 

em seu desenvolvimento (GAT, 2000). Segundo Dunst e Bruder (2002) a 

estimulação precoce consiste em um conjunto de serviços, apoio e recursos 

necessários tanto para atender as necessidades da criança como de suas famílias.  

A Educação Infantil e a estimulação precoce devem estar estreitamente 

interligadas, uma vez que ambas têm como objetivo fomentar o desenvolvimento 

global da criança. Mulas (2007) valoriza tanto a atenção que deve ser dada a criança 

no espaço escolar quanto a fatores emocionais, físicos, sociais e cognitivos, visando: 

(a) a prevenção no desenvolvimento das crianças e (b) a compensação de possíveis 

carências advindas do ambiente familiar. 

A promoção de ações que visam prevenir, sanar ou minimizar os efeitos 

adversos do desenvolvimento, se dá por meio de avaliações e intervenções que 

devem ser centradas na criança, pois elas visam, de modo eminente, atingir o que 

cada uma necessita para o seu desenvolvimento. 

Os estudos sobre estimulação precoce surgiram nos Estados Unidos da 

América (EUA) em 1960 e tinham como fundamentos básicos: a carência afetiva, a 

                                                                    
1 Primeira etapa da Educação Básica ofertada na Creche para crianças de zero a três anos de idade e, 

na Pré escola para crianças de quatro a cinco anos de idade (BRASIL, 1996). Nesse estudo, a ênfase 
está na Pré escola. 

2 São crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. O acesso dessas crianças na Educação Infantil “é importante para garantir 
o seu pleno desenvolvimento e para prevenção de déficits daquelas em ambiente de risco, ou seja, 
das que não têm suas capacidades e habilidades estimuladas no ambiente familiar” (CANUTO 
NUNES, 2015, p. 19). Nesse estudo adotar-se-á os termos criança público alvo da educação especial 
e criança com deficiência como correlatos. 

3Considera-se aluno com risco para o desenvolvimento na Educação Infantil aqueles com identificação 
de alterações no desenvolvimento e/ou indicadores de riscos para o desenvolvimento em qualquer 
área (Gonçales, 1988). 
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privação cultural na infância e os estudos da teoria de Piaget. O objetivo dessas 

pesquisas era atuar no desenvolvimento das crianças com deficiências mentais ou 

das crianças que apresentavam alguma dificuldade de aprendizagem devido as suas 

condições de vida (CORREIA, 2011; HANSEL, 2012; PÉREZ-RAMOS). 

As crianças que apresentavam características diferentes daquelas 

consideradas normais, vivenciavam situações de preconceito e exclusão e eram 

impedidas de desfrutarem dos benefícios da educação formal.  

No Brasil a situação não foi diferente, mas a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, foram aprovadas leis nacionais que possibilitaram o 

acesso de crianças com deficiências e/ou de extrema dificuldade de aprendizagem a 

serem parte integrante na Educação Infantil, já que esse nível de ensino passa 

oficialmente a ser considerada uma modalidade de educação escolar, ou seja, a 

primeira etapa da educação básica (CARDOSO, FERNANDES PROCÓPIO, 

PROCÓPIO, 2017).  

A educação de qualidade só se efetiva em sistemas educacionais inclusivos, o 

que confirma a importância do processo de inclusão na Educação Infantil. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n° 9394/96, ao falar sobre a 

Educação Infantil, divide esse nível de ensino em creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 

a 5 anos) e preconiza que as crianças público-alvo da educação especial (PAEE) 

devem ser inseridas em sala comum, fazendo-se necessário um ambiente inclusivo 

por meio de ações estimuladoras que envolvam interações, relações e práticas que 

constituirão os ambientes em que o brincar, imaginar, aprender, observar, 

experimentar e questionar seja parte da proposta educacional nesse nível de ensino 

(BRASIL, 2015). 

As Diretrizes Educacionais sobre Estimulação Precoce (BRASIL, 1995) 

caracterizam esse processo como: 

 
Conjunto dinâmico de atividades e de recursos humanos ambientais 
incentivadores que são destinados a proporcionar à criança, nos seus 
primeiros anos de vida, experiências significativas para alcançar pleno 
desenvolvimento em seu processo evolutivo (BRASIL, 1995, p. 11). 

 
As atividades de estimulação precoce desenvolvidas na Educação Infantil 

beneficiam a todos estudantes que fazem parte da sala de aula. Uma boa proposta 

diferenciada de estimulação precoce em uma perspectiva inclusiva na Educação 
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Infantil, trará desenvolvimento para criança e como esta é a primeira fase escolar, será 

a base para as etapas educacionais subsequentes. 

Considerando a necessidade de identificar as produções acadêmicas já 

existentes sobre a importância da estimulação precoce em sala de aula comum na EI, 

no processo de inclusão escolar, foram realizadas pesquisas nos periódicos CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), LILACS (Literatura 

Latino-americana e do Caribe em ciências da Saúde) e GOOGLE ACADÊMICO, no 

período de 2001 a 2017. A escolha dessa data inicial de 2001, se deu pelo fato de que 

nesse ano foi promulgada a lei Nº10.172, Plano Nacional de Educação (PNE), que 

consolidou “[...] a garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos 

de deficiência”. Ainda nesse ano, a Resolução CNE/CEB Nº 2 afirmou que “[...] os 

sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as escolas organizar-

se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos”. 

A data do ano 2017 foi o ano que antecedeu a pesquisa. 

Nas três plataformas as buscas concentraram-se na identificação de artigos, 

sendo que em ambos os portais foi utilizado como descritor “Estimulação Precoce na 

Educação Infantil”. Os resultados obtidos encontram-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Quantidade de artigos encontrados e utilizados na pesquisa (2001 a 2017) 

BASE DE DADOS Descritor 
Artigos 

encontrado 
Artigos relevantes para a 

pesquisa 

CAPES 

Estimulação 
Precoce na 
Educação 

Infantil 

28 03 

LILACS 

Estimulação 
Precoce na 
Educação 

Infantil 

14 05 

Google Acadêmico 

Estimulação 
Precoce na 
Educação 

Infantil 

09 04 

TOTAL  51 12 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 

Após o levantamento dos artigos publicado, foi possível perceber a carência na 

área da Estimulação Precoce na Educação Infantil com crianças entre 4 e 5 anos nos 
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anos entre 2001-2017. Dos 51 artigos encontrados apenas 12 abordavam elementos 

do objeto desse estudo. Esses apresentaram ausência na estimulação precoce 

quanto a capacitação e motivação dos professores para o desenvolvimento de 

propostas em sala de aula.  

Em busca de compreender mais especificamente o enquadramento da 

publicação: a formação, os objetivos, o tipo de pesquisa e os principais resultados de 

cada uma destas pesquisas, optou-se por apresentar no Quadro 2 uma síntese de 

cada artigo. 

Após a reflexão das publicações sobre o processo de inclusão da criança 

público alvo da Educação Especial e / ou de risco para o desenvolvimento na 

Educação Infantil extraído dos artigos selecionados, a despeito da escassa publicação 

realizada na área a importância de incluir e orientar a família em todo processo, 

mesmo aquelas cujos filhos não tem diagnóstico precisa ser acolhida. Para isso faz-

se necessário melhor preparo dos professores. 

Foi perceptivo que os professores da Educação Infantil em uma perspectiva 

inclusiva necessitem de formação inicial mais consistente nessa área, bem como de 

formação continuada para ampliarem seus conhecimentos sobre a estimulação 

precoce e desenvolverem propostas que contribuam para o desenvolvimento dos 

alunos em sala de aula e na orientação aos pais.  
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Quadro 2 – Especificações das produções nos periódicos no período de 2001- 2017 

Autor(es) Título Objetivos Metodologia 
Considerações/ 

Conclusão 

ALVES, I. M.; 
FOLBERG, M. 

N. 
2007 

A estimulação 
precoce e sua 

importância na 
educação infantil: 
detecção de sinais de 

risco psíquico para o 
desenvolvimento 

Articular a detecção 
precoce na primeira 

infância, considerando 
o desenvolvimento sem 
dissociar da condição 

psíquica. 

Abordagem 
metodológica 

quantitativa e 
qualitativa 

A escola pode ser espaço 
subjetivo de detecção de 

crianças com risco para o 
desenvolvimento, trilhar 
um caminho de formação 

junto professores e pais, 
buscando melhor 
qualificação para o 

atendimento 
multidisciplinar dessas 
crianças. 

BRUST, J.; 
LOPES, M. I. 

2010 

Concepções de 
Professores de uma 
escola de Educação 

Infantil sobre o seu 
trabalho e a 
Estimulação Precoce 

como Recurso em 
Sala de Aula 

Analisar as concepções 
de professores sobre 
sua formação e seu 

trabalho com crianças, 
num contexto geral, e 
os seus conhecimentos 

sobre a estimulação 
precoce, 
especificamente. 

Pesquisa 
quantitativa 

Observações 

Os resultados indicam que 
os professores têm uma 
visão positiva do seu 

trabalho e buscam 
formação complementar 
para qualificar-se. Em 

relação à EP, não há 
clareza quanto ao seu 
significado e aplicabilidade 

na escola, havendo uma 
percepção de que se 
relaciona essencialmente à 

criança com atrasos no 
DNPM. 

AMARO, H. T. 
CHACUR, B.; B. 

R. 
2011 

A Estimulação na 

Educação Infantil: 
Propostas de 
Intervenção Precoce 

com Crianças 
Especiais 

Discutir alguns 

aspectos que envolvem 
processo de 
estimulação com 

crianças de uma sala 
de Educação Infantil, 
com alunos com 

necessidades 
especiais. 

Pesquisa 

bibliográfica 

A intervenção precoce 

deve ser contínua e 
gradativa e é de extrema 
importância, não somente 

para as crianças, mas para 
as famílias. Ela não traz a 
cura, porém, traz 

condições favoráveis para 
o desenvolvimento das 
crianças para viverem 

como qualquer outro 
cidadão na sociedade. 

PEREIRA, L. C. 
L.; 

GRAVE, M. Q. 
2015 

Encaminhamento de 
crianças com 
necessidades 

educacionais 
especiais em idade 
de estimulação 

precoce a escolas de 
Educação Infantil de 
um município de 

médio porte do Vale 
dos Sinos 

Verificar como ocorre o 
encaminhamento dos 
sujeitos com NEE em 

idade de Estimulação 
Precoce de zero até 3 
anos e 11 meses para 

as escolas de 
Educação Infantil de um 
município de médio 

porte do Vale dos 
Sinos.  

Pesquisa 
quantitativa e 

qualitativa 

Cabe aos profissionais da 
Estimulação Precoce 
divulgar e argumentar a 

importância e, 
principalmente, os 
benefícios da Estimulação 

Precoce para o 
desenvolvimento global 
dos sujeitos e sua 

constituição, além da sua 
contribuição para o 
processo de educação 

inclusiva. 

HANSEL, A. F. 
2016 

 

Estimulação Precoce 
Baseada em Equipe 

Interdisciplinar e 
Participação Familiar: 
Concepções De 

Profissionais e Pais 

Detectar a atuação do 
profissional que muitas 

vezes se remete a um 
atendimento tecnicista, 
e a participação da 

família e equipe 
multidisciplinar 

Pesquisa 
bibliográfica 

Muitas vezes o profissional 
acaba sendo muito 

técnico, esquecendo a 
atuação da família no 
desenvolvimento da 

criança. A importância da 
equipe multidisciplinar. 

BRAGANÇA, L. 
L. C.; 

ALVES, C. R. 
L.; 

LEMOS, S. M. 
A. 

2014 

Estudo do perfil 

comunicativo de 
crianças de 4 a 6 
anos na Educação 

Infantil 

Caracterizar o 

desenvolvimento de fala 
e linguagem de 
crianças entre 4 e 6 

anos de duas creches 
públicas e discutir inter-
relações com recursos 

ambientais. 
 

Pesquisa de 

Campo 
 
 

 
 

O ambiente familiar é rico 

em recursos de 
estimulação, influencia no 
desenvolvimento de 

linguagem. 
Na fase pré-escolar as 
crianças adquirem 

importantes 
conhecimentos e 
capacidades, obtendo um 

bom desempenho escolar, 
social emocional e. 

http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2017-10-10T15%3A00%3A25IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-gale_ofa&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Study%20of%20the%20communicative%20profile%20of%204-%20to%206-year-old%20children%20of%20public%20day%20care%20centers/%20Estudo%20do%20perfil%20comunicativo%20de%20criancas%20de%204%20a%206%20anos%20na%20educacao%20infantil&rft.jtitle=Revista%20CEFAC:%20Atualizacao%20Cientifica%20em%20Fonoaudiologia%20e%20Educacao&rft.btitle=&rft.aulast=Braganca&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Braganca,%20Lidia%20Lourenco%20Cunha&rft.aucorp=&rft.date=20140701&rft.volume=16&rft.issue=4&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=1273&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1516-1846&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1590/1982-021620140613&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cgale_ofa%3E450999785%3C/gale_ofa%3E%3Cgrp_id%3E6654369253807257252%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2017-10-10T15%3A00%3A25IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-gale_ofa&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Study%20of%20the%20communicative%20profile%20of%204-%20to%206-year-old%20children%20of%20public%20day%20care%20centers/%20Estudo%20do%20perfil%20comunicativo%20de%20criancas%20de%204%20a%206%20anos%20na%20educacao%20infantil&rft.jtitle=Revista%20CEFAC:%20Atualizacao%20Cientifica%20em%20Fonoaudiologia%20e%20Educacao&rft.btitle=&rft.aulast=Braganca&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Braganca,%20Lidia%20Lourenco%20Cunha&rft.aucorp=&rft.date=20140701&rft.volume=16&rft.issue=4&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=1273&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1516-1846&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1590/1982-021620140613&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cgale_ofa%3E450999785%3C/gale_ofa%3E%3Cgrp_id%3E6654369253807257252%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2017-10-10T15%3A00%3A25IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-gale_ofa&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Study%20of%20the%20communicative%20profile%20of%204-%20to%206-year-old%20children%20of%20public%20day%20care%20centers/%20Estudo%20do%20perfil%20comunicativo%20de%20criancas%20de%204%20a%206%20anos%20na%20educacao%20infantil&rft.jtitle=Revista%20CEFAC:%20Atualizacao%20Cientifica%20em%20Fonoaudiologia%20e%20Educacao&rft.btitle=&rft.aulast=Braganca&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Braganca,%20Lidia%20Lourenco%20Cunha&rft.aucorp=&rft.date=20140701&rft.volume=16&rft.issue=4&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=1273&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1516-1846&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1590/1982-021620140613&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cgale_ofa%3E450999785%3C/gale_ofa%3E%3Cgrp_id%3E6654369253807257252%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2017-10-10T15%3A00%3A25IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-gale_ofa&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Study%20of%20the%20communicative%20profile%20of%204-%20to%206-year-old%20children%20of%20public%20day%20care%20centers/%20Estudo%20do%20perfil%20comunicativo%20de%20criancas%20de%204%20a%206%20anos%20na%20educacao%20infantil&rft.jtitle=Revista%20CEFAC:%20Atualizacao%20Cientifica%20em%20Fonoaudiologia%20e%20Educacao&rft.btitle=&rft.aulast=Braganca&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Braganca,%20Lidia%20Lourenco%20Cunha&rft.aucorp=&rft.date=20140701&rft.volume=16&rft.issue=4&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=1273&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1516-1846&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1590/1982-021620140613&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cgale_ofa%3E450999785%3C/gale_ofa%3E%3Cgrp_id%3E6654369253807257252%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41/?frbrVersion=2&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2017-10-10T15%3A00%3A25IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-gale_ofa&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Study%20of%20the%20communicative%20profile%20of%204-%20to%206-year-old%20children%20of%20public%20day%20care%20centers/%20Estudo%20do%20perfil%20comunicativo%20de%20criancas%20de%204%20a%206%20anos%20na%20educacao%20infantil&rft.jtitle=Revista%20CEFAC:%20Atualizacao%20Cientifica%20em%20Fonoaudiologia%20e%20Educacao&rft.btitle=&rft.aulast=Braganca&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Braganca,%20Lidia%20Lourenco%20Cunha&rft.aucorp=&rft.date=20140701&rft.volume=16&rft.issue=4&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=1273&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1516-1846&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1590/1982-021620140613&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cgale_ofa%3E450999785%3C/gale_ofa%3E%3Cgrp_id%3E6654369253807257252%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
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BORGES, G. S. 
B. 

2017 

Estimulação Precoce, 

Trabalho Pedagógico 
e a Criança Com 
Deficiência na Creche 

Compreender como é 

realizado o processo de 
estimulação precoce na 
prática pedagógica dos 

professores de crianças 
Público Alvo da 
Educação Especial, na 

idade de 0 a 3 anos, 
nos Centros Municipais 
de Educação Infantil 

nas escolas de Catalão, 
GO 

Pesquisa de 

Campo 
Qualitativa e 
quantitativa 

Os professores reclamam 

das condições de trabalho 
e apoio para executar um 
bom programa de 

estimulação na Educação 
Infantil, uma vez que ainda 
apresentam dificuldade 

para entenderem a 
proposta. 
 

 
CANDIDOL, A. 

R. L. S.; 
CIA, F. 
2017 

Programas de 
Intervenção Precoce: 
o que revelam as 
teses e dissertações 

 

Os objetivos principais 
desse trabalho foram 
identificar as teses e 
dissertações produzidas 

em Programas de Pós-
Graduação que 
abordam o tema da 

Intervenção Precoce e 
identificar nos estudos 
os dados empíricos que 

avaliam a relação entre 
os programas de 
intervenção precoce e 

as famílias. 

Pesquisa 
bibliográfica 

O trabalho concluiu que 
todas teses e dissertações 
se atém ao trabalho com a 
criança deixando a desejar 

a atenção aos familiares. 

CARDOSO, C.; 
FERNANDES, 

L.; 
PROCÓPIO, M. 

2017 

Estimulação precoce 

na educação infantil: 
um estudo 
bibliométrico 

Analisar que tipo de 

intervenções e 
pesquisas sobre a 
estimulação precoce 

foram sendo realizadas 
após a publicação das 
Diretrizes Educacionais 

sobre Estimulação 
precoce. 

Estudo 

Psicométrico 

Os artigos analisados na 

sua maioria abordam a 
questão da estimulação 
precoce na área médica e 

pouco na área 
pedagógica. Verificou-se 
que ações e práticas 

vivenciadas pela família e 
pelas equipes, foram 
trabalhadas de forma 

superficial pela falta de 
preparo dos profissionais 
da educação. 

PÉREZ-
RAMOS, 

2016 

Modelos de 
prevenção: 
perspectivas dos 

programas de 
estimulação precoce 

Análises de modelo de 
prevenção para ser 
usado nos processos 

de estimulação precoce 

Pesquisa quali-
quantitativas e 

abordagem 

bibliográfica 

Existem modelos de 
estimulação precoce que 
pretendem contribuir para 

melhor qualidade de vida 
da criança e familiares. 

GRAÇA, P. R. 
M. 

2016 

O momento da 

avaliação na 
intervenção precoce: 
o envolvimento da 

família estudo das 
qualidades 
psicométricas do 

ASQ-2 dos 30 aos 60 
meses 

Demonstrar o papel da 

família como agente 
necessário ao 
desenvolvimento da 

criança e na aplicação 
dos modelos de 
estimulação 

Pesquisa 

psicométrica 

De fato, não se pode 

concluir que um 
desenvolvimento 
adequado, se dá sem a 

interferência e atuação da 
família e com programa de 
monitoramento adequado. 

NUNES, A. S. 
D.; 

CHAHINI, T. H. 
C. 

2013 
 

Percepções de 

profissionais da 
educação infantil em 
relação à estimulação 

precoce em crianças 
com deficiência e de 
risco ambiental 

Investigar como vinha 

ocorrendo a 
estimulação precoce 
em crianças com 

deficiência e de risco 
ambiental em uma 
creche pública 

municipal de tempo 
integral em 
São Luís/MA, bem 

como quais as 
percepções dos 
profissionais da 

Educação Infantil em 
relação ao 
desenvolvimento desse

s trabalhos 

Pesquisa 

bibliográfica 

A falta de formação 

especializada em crianças 
que necessitam de uma 
atenção diferenciada 

estava dificultando e/ou 
negligenciando a 
operacionalização da 

estimulação precoce nas 
crianças, isto é, deixando 
de prevenir e/ou atenuar 

possíveis atrasos e 
defasagens no 
desenvolvimento infantil 

Fonte: Dados da pesquisa 

https://doaj.org/article/2776bbb6c16d46d5911290a1cff12a82
https://doaj.org/article/2776bbb6c16d46d5911290a1cff12a82
https://doaj.org/article/2776bbb6c16d46d5911290a1cff12a82
https://doaj.org/article/2776bbb6c16d46d5911290a1cff12a82
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Considerando a importância da estimulação na Educação Infantil de alunos 

com deficiência e/ou com risco para o desenvolvimento em classe comum, bem como 

a escassez de estudos sobre a percepção dos professores quanto a esses alunos em 

suas classes, o presente estudo apresenta as seguintes questões: 

• Quais as percepções das professoras quanto a importância da formação 

inicial e continuada para atuação na Educação Infantil em uma perspectiva 

inclusiva? 

• Quais práticas são realizadas em um contexto inclusivo na Educação 

Infantil? 

• Essas práticas incluem a estimulação precoce em um contexto inclusivo?  

Para responder às questões desta pesquisa, estabeleceu-se como objetivo 

geral: Analisar o que pensam os professores de uma rede de ensino particular, quanto 

a importância da formação inicial e continuada para atuação na Educação Infantil em 

sala de aula comum em uma perspectiva inclusiva. 

Como objetivo específico foi proposto:  

• Delinear as percepções das professoras quanto as contribuições da 

formação inicial e continuada para um trabalho inclusivo na Educação 

Infantil; 

• Levantar e analisar informações sobre as ações das professoras de 

Educação Infantil quanto as realizações de uma proposta de Estimulação 

Precoce na Educação Infantil;  

• Identificar elementos facilitadores e obstáculos enfrentados quanto a 

Estimulação Precoce de alunos com deficiência e /ou de risco para o 

desenvolvimento em sala comum. 

As seções que compõem este estudo abordam os aspectos relativos a 

formação e processo de inclusão na Educação Infantil. Para tanto, na introdução 

buscou-se destacar o interesse pelo assunto da inserção de crianças com deficiências 

na Educação Infantil, as dificuldades dos professores e o desejo de desenvolver a 

pesquisa nesta área, que reputo de extrema importância para a formação de uma 

educação de qualidade.  

Sequencialmente, na seção 2, o objetivo era o de compreender o contexto no 

qual a Educação Infantil se constituiu, uma retrospectiva histórica desde passando 

pelo contexto mundial, até nosso País. Também foi apresentado a necessidade de 
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crescimento nessa área, bem como, a compreensão do 

desenvolvimento/aprendizagem da criança, a complexidade de seu mundo, o parecer 

de alguns teóricos sobre esta fase da vida. Tratou-se ainda nessa seção sobre os 

direitos que ao longo da história a criança foi adquirindo, a identidade desta que em 

algum momento não era reconhecido como um ser humano de direitos, e muitas vezes 

ignoradas pelos próprios pais eram abandonadas, as bases legais que trouxeram 

amparo a estes infantes no tocante aos seus direitos de serem cidadãos um dia por 

meio da educação digna e educação acessível. Concluindo, tratou-se da estimulação 

precoce como um instrumento valioso principalmente para crianças com deficiências 

e/ou riscos para aprendizagem e principal ferramenta para inserir no contexto de sala 

regular da Educação Infantil.  

A terceira seção abordou elementos que constituem a formação do professor, 

inicial, continuada, e seus desafios frente à educação especial, apresentando a 

carência existente nos cursos de Pedagogia enquanto formador dos profissionais da 

Educação Infantil. Os desafios do professor ingressante ao se deparar na sala de aula 

com um aluno que necessita ser incluído. Também se abordou o tema da formação 

continuada, e aperfeiçoamento, para atender às demandas que se apresentam no 

cotidiano de sala de aula.  

Essa fundamentação serviu de base para a posterior análise e discussão de 

dados. Para isso optou-se pela pesquisa em uma abordagem quanti-qualitativa. Os 

dados foram coletados por meio de um questionário com questões abertas sobre a 

formação dos professores, inicial e continuada, sua atuação em um contexto inclusivo 

e os desafios do professor frente a Educação Inclusiva. Responderam ao questionário 

153 professores da educação infantil de uma rede particular de ensino no Estado de 

São Paulo. Concluindo com as considerações finais do estudo. 
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1 EDUCAÇÃO INFANTIL: INCLUSÃO, HISTORICIDADE, 

LEGISLAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

Ao nascer, as crianças passam a fazer parte de uma sociedade já estruturada 

com valores já construídos e estabelecidos. Elas se mostram ávidas para explorar 

esse mundo, na perspectiva de conhecê-lo, dele se adequarem e terem a 

possibilidade de transformá-lo. Para apropriar-se dessa realidade elas agem por meio 

de ações físicas4 e simbólicas5, estabelecendo relações entre as coisas e os fatos. 

A Educação Infantil faz parte desse processo visando o desenvolvimento 

/aprendizagem das crianças de 0 a 5 anos e deve ser considerada as especificidades 

motoras, cognitivas, sociais, de linguagem e de autocuidado. Cabe ao professor 

organizar esse espaço tendo em vista as fases do desenvolvimento infantil sem 

desconsiderar as singularidades do processo. 

A palavra desenvolvimento, refere-se à formação progressiva das funções 

propriamente humanas (socialização, cognição, linguagem, autocuidado e 

desenvolvimento motor). Segundo os autores Bassedas, Huguet e Solé (1999) esse 

é um processo interminável, no qual se produz uma série de saltos qualitativos que 

levam de um estado de menos capacidade, mais dependência de outras pessoas, 

menos possibilidades de respostas, para um de maior capacidade, mais autonomia, 

mais possibilidades de resolução de problemas de diferentes tipos, mais capacidade 

de criar: 

 
De zero a seis anos, ocorre um processo de complexidade do ser 
humano que não se repetirá durante seu desenvolvimento. As 
crianças, quando nascem, necessitam de cuidados mínimos e de 
atenção não muito complexa comer e dormir certas horas e receber 
atenção às demandas a que o recém-nascido começa a fazer 
(BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999 p. 21). 

 

A criança na medida que vai crescendo, tem aumentada também suas 

demandas, a realidade também se modifica, pois começam a deixar de serem 

cuidadas por seus familiares mais próximos, começa a interagir com pessoas de fora 

                                                                    
4 Ação física: pegar, morder, apertar, cheirar, experimentar, saltar. 

5 Ação simbólica: imitar, falar, perguntar, brincar, desenhar, modelar, imaginar. 
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de seu círculo conhecido, e assim aprende ao mesmo tempo a se cuidar sozinha e a 

se garantir sem a presença constante das pessoas mais próximas.  

Quando nascemos herdamos geneticamente os traços, algumas capacidades 

já inscritas, mas depois disso tudo e de acordo com o calendário de maturação outras 

possibilidades e indicativos de desenvolvimento serão adquiridos através da interação 

com o mundo exterior e com a estimulação. 

Um biólogo francês chamado François Jacob (1920-2013) definiu que a 

compreensão da influência hereditária no desenvolvimento do ser humano está na 

diferenciação, entre a parte aberta e a parte fechada do código genético. 

Entende-se que a parte fechada do código genético é aquela que impõe uma 

determinada informação genética, que estabelece um ciclo de vida determinado para 

os seres humanos, permite alguns reflexos no momento do nascimento, e 

determinada algumas características genéticas. Por outro lado, a parte aberta do 

código genético, estabelece um conjunto de potencialidades que não se desenvolvem 

totalmente sem influência do meio, sem a estimulação das pessoas com as quais 

convivem. 

Segundo Alzina (2000) as emoções ocorrem por interação com o meio 

circundante, ou seja, através da socialização. Neste sentido, as emoções individuais 

são influenciadas pelas pessoas que rodeiam o indivíduo e a qualidade de relações 

que com elas se estabelece, e pela sociedade e cultura em que se cresce e 

desenvolve. O estabelecimento de vínculos emocionais com os pais e outros 

cuidadores são a base do desenvolvimento das relações sociais na criança 

(HOHMANN; WEIKART, 2007). 

O ser humano então é o resultado de uma interação entre o programa de 

maturação (inscrito geneticamente) e a estimulação social e pessoal que a criança 

recebe das pessoas que a cuidam. A interação com o meio social é fundamental para 

esse desenvolvimento pleno, especialmente porque os aspectos psicológicos não 

estão predeterminados. Vygotsky (1984, p. 23) esclarece que “[...] em relação à 

aprendizagem escolar é fundamental que se possa raciocinar e entender qual é a 

natureza da aprendizagem e do ensino escolar e sobre que relações seria conveniente 

estabelecer o desenvolvimento da criança”. 

Assim para que a criança se desenvolva é necessário que se produza uma 

série de aprendizagens. Por meio da interação entre os envolvidos no processo. 

Bassedas, Huguiet e Solé (1999) endossa essa ideia ao afirmar que a maturação por 
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si só não seria capaz de produzir as funções psicológicas próprias dos seres humanos: 

é a aprendizagem e a interação com outras pessoas que nos dá a possibilidade de 

avançar em nosso desenvolvimento psicológico. Vygotsky (1984) apresenta uma 

definição referente a aprendizagem e desenvolvimento dizendo que: 

 
Podemos destacar que a aprendizagem facilita e promove o 
desenvolvimento através da criação de zonas de desenvolvimento 
potencial, as quais segundo o que já mencionamos podemos definir 
como a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinado 
pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o 
nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução 
de um problema sob a orientação de uma pessoa adulta ou com a 
colaboração de um companheiro mais capaz (VYGOTSKY,1984, p. 
24). 

 

Quando a criança interage com alguém do seu meio ou igual ao seu 

desenvolvimento, ela é extremamente ajudada, incorporando, aos seus 

conhecimentos e às suas ações novas dimensões que a farão mais funcional, mais 

complexa e mais capaz de resolver problemas. 

Para Hohmann e Weikart (2007) quando os ambientes relacionais são mais 

coesos tendem a ter uma representação de si e dos outros mais reforçada, o que se 

vai refletir no seu comportamento noutros contextos. Os adultos devem proporcionar 

relações de apoio, afetividade e autenticidade, as quais vão ser modeladas pela 

criança e são uma influência para querer continuar a estabelecer este tipo de relações 

positivas no decurso da sua vida. 

Coll (1986) destaca que os meninos e as meninas aprendem comportamentos, 

destrezas, hábitos e conhecimentos, de maneiras diferente e muito variada. Segundo 

Palácios (1991), podemos considerar a existência de diversos caminhos, diferentes 

maneiras de aprender, cada uma destacada por referentes teóricos variados: a 

aprendizagem através da experiência em determinadas situações, a aprendizagem 

através do prêmio e do castigo, a aprendizagem da formação de andaimes por parte 

da pessoa adulta ou outra pessoa mais capaz.  

É muito comum a criança nesta fase da vida receber influências das pessoas 

que a rodeiam, adultos , crianças maiores e, com um nível acima de suas 

capacidades, por isso as interações proporcionam características definidas e 

variadas, e chamamos isso de aprendizagem compartilhada, pois situações da própria 

vida como, comer, vestir, são copiadas dos adultos que ensinam também outras ações 

como, desenhar, recortar, olhar livros, cantar, e ambos têm um papel que se diversifica 
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no decorrer da interação (BASSEDAS, 1999). Os momentos e o adulto permitem que 

a criança participe das situações ou a convida para participar, sabendo que será capaz 

de obter sucesso com a sua atuação, servem para estimular o desenvolvimento 

infantil. 

Essa interação, algumas vezes, é explicada por (BRUNER, 1985) por meio da 

metáfora do andaime que se utiliza na construção de edifícios. Um edifício não é 

construído sobre o nada: os materiais utilizados podem apoiar-se em estruturas 

sólidas, já construídas anteriormente; são montados andaimes que permitem adaptar-

se e subir até o ponto que já está construído; ao mesmo tempo, apoiados nos 

andaimes, pode-se continuar levantando por suas alçadas e, também avançar no 

desenvolvimento da edificação. Sendo assim todo processo que visa a construção, o 

desenvolvimento, a formação de um ser mais capaz, mais complexo e útil para a 

sociedade, é um andaime necessário. 

 

1.1 Retrospectiva histórica da educação infantil 

 

Historicamente a educação das crianças e todo o seu cuidado era tarefa 

unicamente das famílias, quando esta criança saia do desmame já era inserida no 

mundo dos adultos. Segundo Oliveira (2002) não havia uma consideração sobre a 

identidade pessoal da criança. Cabia à família nas sociedades primitivas, cuidar das 

crianças que se encontravam em situações desfavoráveis, como o abandono. 

Surgiram figuras indesejadas como as mães mercenárias, que não tinham nenhum 

tipo de preocupação com as crianças, sendo que muitas morriam sob os seus 

cuidados. 

Na Idade Média e Moderna, existiam as “rodas” (cilindros ocos de madeira, 

giratórios), construídos em muros de igrejas ou hospitais de caridade, onde as 

crianças deixadas eram recolhidas. Nessa perspectiva, fica evidenciado nas palavras 

de Oliveira que:  

 
As ideias de abandono, pobreza, culpa e caridade impregnam assim, 
as formas precárias de atendimento a menores nesse período e vão 
permear determinadas concepções acerca do que é uma instituição 
que cuida da Educação Infantil, acentuando o lado negativo do 
atendimento fora da família (OLIVEIRA, 2002, p. 59). 
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Nasce dois tipos de atendimento às crianças pequenas nos séculos XVIII e XIX, 

um de boa qualidade destinado às crianças da elite, que tinha como característica a 

educação, e outro que servia de custódia e de disciplinas para as crianças das classes 

desfavorecidas. 

Diferentes pensadores configuram as novas bases para a educação das 

crianças. Embora eles tivessem focos diferentes, todos reconheciam que as crianças 

possuíam características diferentes dos adultos, com necessidades próprias. Após a 

primeira Guerra Mundial, cresce a ideia de respeito à criança, e surge então o 

Movimento das Escolas Novas, que por base tinham a preocupação em criar uma 

escola que respeitasse a criança como um ser específico, o trabalho desta escola 

deveria ser direcionado para satisfazer e atender o pensamento infantil e suas 

características peculiares. 

Na psicologia, na década de 20 e 30, do século XX, Vygotsky defende a ideia 

de que a criança é introduzida no mundo da cultura por parceiros mais experientes. 

Wallon destaca a afetividade como fator determinante para o processo de 

aprendizagem. Surgem as pesquisas de Piaget, que revolucionam a visão de como 

as crianças aprendem, a teoria dos estágios de desenvolvimento (OLIVEIRA 2002). 

A parte pedagógica começa a incorporar as concepções psicológicas 

especialmente na Educação Infantil, fazendo com que este por sua vez cresça cada 

vez mais. 

Uma última preocupação surge logo após a segunda Guerra mundial, a 

preocupação com a situação social da infância e a ideia da criança como portadora 

de direitos. A ONU promulga em 1959, a Declaração dos Direitos da Criança, em 

decorrência da Declaração dos Direitos Humanos, esse é um fator importante para a 

concepção de infância, e tirar qualquer dúvida sobre, se a criança tem ou não direitos. 

Em uma tentativa de resolver o problema da infância, surgem iniciativas 

isoladas, no início do século XIX, como a criação de creches, asilos e internatos, que 

eram vistos como instituições destinadas a cuidar de crianças pobres. Estas 

instituições não conseguiam e nem tinham a capacidade de produzir transformações 

mais profundas na realidade social dessas crianças. 

Com o movimento liberal que se deu no final do século XIX inicia-se um projeto 

de construção de uma nação moderna. A elite do País assimila os preceitos 

educacionais do Movimento das Escolas Novas, elaboradas e ocorridas na Europa e 

trazidas ao Brasil pela influência americana e europeia. 
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Surge no Brasil a ideia de “jardim-de-infância” que foi recebida com muito 

entusiasmo por alguns setores sociais, mas gerou muita discussão, pois a elite não 

queria que o poder público não se responsabilizasse pelo atendimento às crianças 

carentes. Com muita polêmica, em 1875 no Rio de Janeiro e em 1877 em São Paulo, 

eram criados os primeiros jardins-de-infância, de caráter privado, direcionados para 

crianças da classe alta, e desenvolviam uma programação pedagógica inspirada em 

Froebel (OLIVEIRA, 2002, p. 109). 

Com o crescente aumento da mulher no mercado de trabalho impulsionado 

pela industrialização e urbanização do país, faz com que aumente também as 

instituições que tomam conta de crianças pequenas. Oliveira (2002) afirma que 

conceitos como carência e marginalização cultural e educação compensatória foram 

então adotados, nesta época, sem que houvesse uma reflexão crítica mais profunda 

sobre as raízes estruturais dos problemas sociais. Isso passou a influir também nas 

decisões de políticas de Educação Infantil. 

Nos anos 90, no Brasil ocorreu uma ampliação sobre a concepção de criança. 

Agora se procura entender a criança como um ser sócio histórico, onde a 

aprendizagem se dá pelas interações entre a criança e seu entorno social. 

Há um fortalecimento da nova concepção de infância, garantindo em lei os 

direitos da criança enquanto cidadã. Cria-se o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente); a nova LDB, Lei nº9394/96, incorpora a Educação Infantil como primeiro 

nível da Educação Básica, e formaliza a municipalização dessa etapa de ensino. 

Percebe-se que nos últimos anos a Educação Infantil vem passando por 

transformações no Brasil, já é consenso que as crianças pequenas devem ser 

estimuladas a adquirir autonomia na solução de problemas, e que para isso é preciso 

dar espaço e liberdade a elas para explorar o mundo ao seu redor. 

É importante que haja uma pedagogia que atenda esta criança em todos os 

seus aspectos; social, cultural etc. Durante os primeiros anos de vida, as crianças 

absorvem naturalmente a linguagem, ouvindo e utilizando a do adulto como 

referência. Porém, não é só ouvindo e repetindo palavras que serão capazes de 

construir a linguagem. Ouvir, falar, ler e escrever são habilidades que se desenvolvem 

em total interligação. A linguagem não é aprendida isoladamente, ela é integrada a 

todas as atividades e vivida a cada dia. Torna-se o caminho do desenvolvimento 

intelectual e possibilita ao indivíduo expressar seus sentimentos e seus pensamentos. 
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É preciso um envolvimento de todas as partes, um comprometimento com o 

bem-estar desse ser em formação. Para cuidar é preciso antes de tudo estar 

comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com suas 

necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende a construção de um 

vínculo afetivo entre quem cuida e é cuidado (RCNEI- Vol. 1, p. 75, MEC/SEF, 1988). 

 

1.2 A criança e seus direitos: bases legais 

 

A Declaração dos Direitos da Criança foi proclamada pela Resolução da 

Assembleia Geral 1386 (XIV), de 20 de novembro de 1959. Ela diz que: 

 
[...] todas as crianças sejam acolhidas e atendidas em suas 
necessidades de vida e desenvolvimento, que estas crianças tenham 
acesso aos bens da sociedade, da cultura, do conhecer e do fazer. 
Para viverem com plenitude e exercerem sua cidadania. A garantia 
dos direitos da criança é dever da família, da sociedade e do Estado, 
no que devem lhe dar absoluta prioridade (ONU, 1959). 

 

A partir do século XVIII a infância começa a ter alguma visibilidade, com seus 

atores tendo voz e vez. A ideia de infância dos dias atuais é bem diferente de alguns 

séculos atrás. A visão que se tem hoje da criança é algo historicamente construído, 

por isso é que se observa os grandes contrastes em relação ao sentimento de infância 

no decorrer dos tempos, a indiferença e abandono de uma criança pequena, há 

séculos atrás era algo absolutamente normal. 

A humanidade nem sempre viu a criança como um ser em particular, e por 

muito tempo a tratou como um adulto em miniatura, hoje essa criança ocupa um maior 

destaque na sociedade, e a humanidade lhe lança um novo olhar. Segundo Áries 

(1978) a criança se diferencia do adulto pelo seu modo de agir, pensar. E seu 

sentimento peculiar que chamamos de sentimento de infância. 

Philippe Áries (1981) explica que a concepção atual da infância vem evoluindo 

e se desenvolvendo desde o século XV e várias mudanças foram registradas no final 

desse mesmo século. Até então, o que denominamos de primeira infância (três ou 

quatro anos), a criança era acompanhada pelos pais e tinha seus momentos de lazer 

isoladamente ou brincando e jogando com outras crianças. Logo depois, praticam os 

jogos de adultos, participando das festividades. As famílias não desenvolviam 
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afetividade pelas crianças e não havia a preocupação com os cuidados e sentimentos 

fraternos. 

Vista como um ser em miniatura, esta criança era inserida no mundo adulto, 

assim que podia executar algumas tarefas, sem nenhuma preocupação em relação à 

sua formação enquanto um ser específico, sendo exposta a todo tipo de experiência.  

A socialização e a transmissão de valores e de conhecimentos não eram 

asseguradas pelas famílias, a criança era afastada cedo de seus pais e passava a 

conviver com outros adultos, ajudando-os em suas tarefas. A partir daí, não se 

distinguia mais desses. Nesse contato, a criança passava dessa fase direta para a 

vida adulta (ÁRIES, 1978). 

Esse contexto contribuía para que a infância tivesse uma duração maior, e 

etapas do desenvolvimento eram comprometidas, o sentimento de infância não era 

sentido nem experimentado, pelo contrário, era ignorado. Porém, um acontecimento 

da história ocorrida neste século (XVII) c aliado à outros acontecimentos históricos 

contribuíram decisivamente para a construção de um sentimento de infância. As mais 

importantes foram às reformas religiosas católicas e protestantes, que trouxeram um 

novo olhar sobre a criança e sua aprendizagem. 

A afetividade, ganhou mais importância no seio na família. Essa afetividade era 

demonstrada, principalmente, por meio da valorização que a educação passou a ter. 

A aprendizagem das crianças, que antes se dava na convivência com os adultos, 

passou agora a se dar na escola. Os alunos foram agrupados conforme sua 

capacidade e estes grupos foram dirigidos por um único mestre num mesmo local 

(FORMIGONI, 2010): 

 
Preocupada com a formação moral da criança e a igreja se encarrega 
em direcionar a aprendizagem, visando corrigir os desvios da criança, 
e fazendo surgir a crença de que ela era fruto do pecado, e deveria 
ser guiada para o caminho do bem. De um lado a criança é vista como 
um ser inocente que precisa de cuidados, do outro como um ser fruto 
do pecado. Nesse momento, o sentimento de infância corresponde a 
duas atitudes contraditórias: uma considera a criança ingênua, 
inocente e graciosa e é traduzida pela paparicação dos adultos, e a 
outra surge simultaneamente à primeira, mas se contrapõe a ela, 
tornando a criança um ser imperfeito e incompleto, que necessita da 
“moralização” e da educação feita pelo adulto (KRAMER, 2003 p.18). 

 

Entra aqui neste contexto o papel da família que vê nessa criança algo que 

precisa ser investido, preservado. Segundo Kramer (2003), não é a família que é nova, 
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mas, sim o sentimento de família que surge nos séculos XVI e XVII, inseparável do 

sentimento de infância. Sai o protagonismo da comunidade entra em cena a vida 

familiar que ganha um caráter mais privado. É importante salientar que esse 

sentimento de infância e de família representa um padrão burguês, que se 

transformou em universal. 

A sociedade agora começa a se organizar de maneira diferente e o papel social 

da criança na comunidade surge, essa criança que antes era submetida ao papel de 

um adulto passa a ser cuidada, orientada e educada para o futuro. A diminuição dos 

índices de mortalidade foi ajudada pela mudança de postura destas famílias que 

começaram a se preocupar com a higiene, e saúde de seus filhos. 

Estas mudanças beneficiaram mais as crianças da burguesia, pois as crianças 

do povo continuaram a não ter acesso aos ganhos representados pela nova 

concepção de infância, como o direito à educação e a cuidados mais específicos, e 

eram ainda direcionadas para o trabalho. A criança finalmente sai do anonimato e 

lentamente ocupa um espaço de maior destaque na sociedade.  

Com essa evolução a educação sofre modificações profundas e esta teve que 

procurar atender as novas demandas que foram desencadeadas pela valorização da 

criança, pois além da questão religiosa a aprendizagem passou a ser um dos pilares 

no atendimento à criança: 

 
Nesse período começa a existir uma preocupação em conhecer a 
mentalidade das crianças a fim de adaptar os métodos de educação a 
elas, facilitando o processo de aprendizagem. Surge uma ênfase na 
imagem da criança como um anjo, “testemunho da inocência batismal” 
e, por isso, próximo de Cristo (LOUREIRO, 2005, p. 36). 

 

Um outro ciclo começa a surgir, a educação com um caráter cristão. Começou 

a preocupação em ajudar a criança a adquirir o princípio da razão e a fazer dela um 

adulto cristão e racional. Esse paradigma norteou a educação do século XIX e XX.  

Na atualidade a criança é vista como um sujeito de direitos, situado 

historicamente e que precisa ter as suas necessidades físicas, cognitivas, 

psicológicas, emocionais e sociais supridas, caracterizando um atendimento integral 

e integrado da criança. Ela deve ter todos os seus direitos respeitados. 

Segundo Fraboni (1998) a transformação “tecnológico-científica e mudança 

ético-social, cumpre todos os requisitos para tornar efetiva a conquista do salto na 
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educação da criança, legitimando-a finalmente como figura social, como sujeito de 

direitos enquanto sujeito social”. 

 Foi pensando na criança como um ser particular, com características bem 

diferentes dos adultos, e como portadora de direitos enquanto cidadão, é que a 

educação infantil precisa fazer mudanças pontuais, tornando o atendimento às 

crianças de 0 a 5 anos ainda mais específico, exigindo do educador uma postura 

consciente de como deve ser realizado o trabalho com as crianças pequenas, quais 

as suas necessidades enquanto criança e enquanto cidadão. 

 

1.3 A Inclusão escolar no contexto da Educação Infantil Inclusiva  

 

Inclusão escolar é acolher todas as pessoas, sem exceção, no sistema de 

ensino, independentemente de cor, classe social e condições físicas e psicológicas. 

O termo é associado mais comumente à inclusão educacional de pessoas com 

deficiência física e mental. 

A inclusão pressupõe que todas as crianças e alunos tenham uma resposta 

educativa num ambiente regular que lhes proporcione o desenvolvimento das suas 

capacidades. A inclusão escolar prevê a integração de alunos público alvo da 

Educação Especial em classes de aula regulares, compartilhando as mesmas 

experiências e aprendizados com os estudantes sem eficiência. Este princípio vem 

expresso na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) que toma uma dimensão 

que vai além da inserção dos portadores de deficiências, pois esses não são os únicos 

excluídos do processo educacional. É fato constatado que o nosso sistema regular de 

ensino, programado para atender aquele aluno “ ideal”, com bom desempenho 

psicolinguístico, motivado, sem problemas intrínsecos de aprendizagem, e oriundo de 

um ambiente sócio familiar que lhe proporciona estimulação adequada, tem se 

mostrado incapaz de lidar com o número cada vez maior de alunos que, devido a 

problemas sociais, culturais, psicológicos e/ou de aprendizagem, fracassam na escola 

(GLAT, 2000. p. 18). 

Desde o século XVII, no cenário mundial fala-se sobre a educação de pessoas 

com deficiência, mas sempre se esbarrando em inúmeros empecilhos, tornando esse 

grupo em um peso para a sociedade, mercado de trabalho e contexto educacional. 

Foram muitos os obstáculos que favoreceram a negação do direito à educação na 

prática escolar comum e negando as potencialidades das pessoas com deficiência. 
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Um novo olhar de homem e sua integração na sociedade vem gerando 

profundas transformações na educação de pessoas com deficiência, excluindo o olhar 

assistencialista passando a valorizá-los como indivíduos dotados de potencial criativo 

e intelectual. Para solidificação do processo inclusivo na escola, faz-se necessário o 

seu início na Educação Infantil.  

Segundo Sousa (2015) é importante que a inclusão no sistema educacional se 

inicie na Educação Infantil. Este é um local no qual as questões suscitadas a respeito 

da diversidade e o encontro com o diferente acontecem em situações corriqueiras, 

diferente do que ocorre em outros níveis educacionais. A primeira infância é um lócus 

excepcional, este é o começo da escolarização, a partir do qual devemos discorrer e 

praticar uma verdadeira educação emancipatória. 

Os princípios dos direitos humanos e da cidadania prevê a eliminação da 

discriminação e exclusão em todos os contextos sociais abrangendo o contexto 

escolar para que todos os alunos tenham o direito de participação. A Educação Infantil 

foi fortemente marcada pelo cunho assistencialista, em que o atendimento as crianças 

de zero a seis anos no século XX eram ministrados por creches, escolas maternais 

ou internatos contemplando crianças pobres filhos de mães trabalhadoras, e 

ofereciam os cuidados básicos como garantia de vida para essas crianças. 

Nesse contexto, as crianças eram vistas como seres incompletos, por suas 

limitações e carências e essa ideia também estava presente na Educação Especial e 

tem influenciado a educação inclusiva. 

A proposta da educação inclusiva na Educação Infantil ainda é um desafio 

(Drago, 2011). O aluno é aceito em função do cumprimento das determinações legais 

e exigências dos pais, mas os alunos com deficiência ou risco para o desenvolvimento 

ainda estão à margem do sistema educacional, mesmo estando nas escolas. Esses 

alunos muitas vezes estão na escola tão somente para socialização, mas não 

interagem com seus pares, e estão excluídos da educação formal. É na Educação 

Infantil que se deve dar condições para que esses alunos se percebam como 

participantes do meio em que estão inseridos para que aconteça o desenvolvimento 

de suas potencialidades por meio da construção e a troca de saberes e valores. 

Segundo Arnais (2003) as instituições de Educação Infantil são espaços 

privilegiados para crianças com deficiência ou risco no desenvolvimento, uma vez que 

nesses locais há possibilidade de uma convivência com crianças de diferentes origens 

mediadas por adultos permitindo assim, as primeiras percepções da diversidade 
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humana. Se essas crianças ficassem apenas em casa com a família ou em ambiente 

segregado, estariam sendo excluídas dessa etapa tão especial para suas vidas. 

No cotidiano da Educação Infantil, é de fundamental importância o 

planejamento de atividades pedagógicas que contribuam para toda a sala, mas que 

permita a inclusão dos alunos Público Alvo da Educação Especial (PAEE), mas 

também que nesse processo os alunos que não tem diagnóstico, mas apresentem 

algum tipo de risco para o desenvolvimento. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1999) e as Diretrizes Nacionais para e Educação Especial na Educação 

Básica (BRASIL, 2002), destacam a necessidade da adaptação curricular e do 

processo avaliativo, sendo necessárias adaptações tanto físicas quanto pedagógicas 

e de pessoal, em virtude das necessidades apresentadas pelos alunos com 

deficiências e/ou risco de desenvolvimento. 

Segundo o MEC/SEESP (1995), a Estimulação Precoce (EP) tem se 

apresentado como uma ferramenta essencial ao se buscar o desenvolvimento 

neuropsicomotor (DNPM), principalmente para crianças com risco no 

desenvolvimento e/ou deficiência. A carência ou a sobrecarga de estimulação precoce 

nos primeiros anos de vida diminuem o ritmo natural do processo evolutivo infantil 

(BRASIL, 1995). Haeussler e Rodriguez (2005) endossam esse olhar ao enfatizar a 

importância do estímulo adequado no cotidiano escolar e destaca mudanças positivas 

nas crianças que participam desse processo no início da vida. 

Didonet (2001), Haeussler e Rodriguez (2005), Falkenbach, Drexsler e Werle 

(2007) têm apresentado a importância de técnicas estimulação precoce por meio do 

brincar para o amadurecimento cognitivo da criança na educação infantil. Todavia, 

faz-se necessária a formação do pedagogo voltado para a Educação Infantil (EI) a fim 

de subsidiar o profissional no seu trabalho futuro (BRASIL, 2006). 

 Com o aumento da mão de obra feminina no mercado de trabalho as mães 

começaram a colocar seus filhos mais cedo na escola, e esta por sua vez se tornou 

uma extensão dos cuidados e valores familiares que por necessidade deveriam ser 

transmitidos e compartilhados  

Os espaços escolares se tornaram lugares de confiança e amparo. Foi uma 

grande oportunidade para a escola de contribuir para a formação destes pequenos, e 

assim numa parceria plausível construir uma sociedade melhor, algumas destas 

crianças permanecem mais tempo durante o dia nas escolas do que em suas casas, 

pois existia também a modalidade integral. 
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Uma consequência visível foi a qualificação cada vez maior do professor, pois 

seu papel neste contexto, tornou-se crucial, cabe, no entanto, um olhar mais atento a 

isso, pois uma vez que que a família compartilha o cuidado de seus filhos com esse 

profissional, passa ser também um agente responsável ou coparticipante na formação 

de caracteres desta criança, daí a necessidade de que este profissional e suas 

práticas pedagógicas sejam melhoradas, questionadas se necessário ou revistas. 

O desenvolvimento infantil vem sendo cada vez mais estudado pelos 

educadores, principalmente por aqueles profissionais que trabalham com a educação 

infantil, ela tem se expandido nos últimos tempos, onde a sociedade está mais 

consciente da importância das experiências da primeira infância, o que motiva 

demandas por uma educação institucional para crianças de zero a seis anos. Esta 

então se divide em duas etapas: as crianças de zero a três anos (creche) e de quatro 

a seis anos (pré-escola); e a criança a partir dos 6 anos que frequenta a educação 

infantil pode ter uma melhor integração aos níveis subsequentes. 

As experiências nesse período influenciam, por toda a vida, a criança e sua 

relação com as pessoas ao seu redor. Esta é também uma fase de maior 

vulnerabilidade, que demanda proteção especial e um ambiente seguro, acolhedor e 

propício ao desenvolvimento de suas potencialidades. 
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2 A ESTIMULAÇÃO PRECOCE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O estímulo precoce tem como objetivo desenvolver e potencializar por meio de 

exercícios, jogos, atividades, técnicas e outros recursos as atividades do cérebro das 

crianças, beneficiando seu lado intelectual, físico e afetivo, uma criança bem 

estimulada aproveitará sua capacidade de aprendizagem e de adaptação ao seu 

meio, de uma forma simples, intensa e rápida. 

A Secretaria de Educação Especial do MEC define a EP como um “[...] conjunto 

dinâmico de atividades e de recursos humanos e ambientais incentivadores que são 

destinados a proporcionar à criança, nos seus primeiros anos de vida, experiências 

significativas para alcançar pleno desenvolvimento no seu processo evolutivo” 

(BRASIL, 1995, p. 11).  

O estímulo une adaptabilidade do cérebro à capacidade de aprendizagem, é 

uma forma de orientação do potencial e das capacidades dos pequenos, estimulando 

a criança abre-se um leque de oportunidades e experiências que o fará explorar, 

adquirir habilidades e entender o que ocorre ao seu redor (PERIN, 2010, p. 7). 

Esse processo torna indiscutível o seu benefício para qualquer criança, 

independentemente de sua condição física, intelectual ou emocional, portanto, 

indispensável na educação Infantil. 

Quando se fala de Educação Infantil, tanto na creche como na pré-escolas, 

existem objetivos sociais, educacionais e políticos a serem atingidos. Em se tratando 

dos objetivos sociais, destaca-se em primeiro plano a oportunidade de a mulher-mãe 

inserir-se na vida social, econômica, cultural e política; quanto aos objetivos 

educacionais, a Educação Infantil tem o papel de “[...] promover a aprendizagem, 

mediar o processo de construção de conhecimentos e habilidades por parte da 

criança, procurando ajudá-la a ir o mais longe possível neste processo” (DIDONET, 

2001, p. 15); e ao objetivo político, trata-se de reconhecer a criança como cidadão 

desde o seu nascimento. 

Didonet (2001) ainda defende a ideia de que a escola não pode ser um lugar 

de apenas cuidar da criança, mas deve estimulá-las ao desenvolvimento de forma 

integral por meio de uma proposta educacional adequada. 

Deldime e Vermeulen (2004, p. 12) asseguram que as crianças se desenvolvem 

por meio de uma diversidade de estímulos que recebem e que influenciam seu 
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crescimento. Segundo os autores “[...] nenhuma criança cresce numa redoma de 

vidro; seu desenvolvimento sofre a influência do estatuto socioeconômico, a 

ascendência étnica e cultural de seu meio familiar”, o que as torna únicas enquanto 

seres humanos. 

Gat (2000) destaca a importância da EP enquanto vertente preventiva. As 

crianças que apresentam transtornos em seu desenvolvimento ou possuem o risco de 

vir apresentá-los, deveriam receber as intervenções necessárias para promover e 

potencializar o seu desenvolvimento, possibilitando-lhes sua integração no ambiente 

familiar, escolar e social, assim como sua autonomia pessoal. Os primeiros anos de 

vida são os mais importantes para o desenvolvimento das habilidades da criança. Os 

ganhos que ela pode alcançar dependem das dificuldades que apresenta e da rapidez 

com que recebe os estímulos apropriados. Porém, para algumas delas, as etapas do 

desenvolvimento são diferentes e é preciso respeitar o tempo e a individualidade. O 

estímulo dessas habilidades é importante para o seu desenvolvimento. Muitas 

atividades interessantes podem ser realizadas em casa, pela família ou cuidadores.  

Falkenbach, Drexsler e Werle (2007) em seus estudos destacaram a 

importância da relação da mãe com a criança PAEE e/ou risco de desenvolvimento 

mostrando que quando há um apoio institucional, mais especificamente creche/escola 

de EI, essa relação se aperfeiçoa. Há necessidade de qualificar não apenas a criança, 

mas a família. Há expressivo ganho quando o trabalho de EP em sala de aula comum 

articula com a família a proposta educacional. 

O envolvimento de pais e cuidadores no processo de estimulação das crianças 

com alterações no desenvolvimento é imprescindível. Os pais devem ser vistos como 

protagonistas na ação junto à equipe de Atenção Básica com o objetivo principal de 

fortalecer o vínculo e promover o cuidado integral. A atividade em um formato lúdico 

denota a concepção do brincar como uma atividade atrativa e, portanto, facilitadora 

de interação (FUJISAWA; MANZINI, 2006). 

Isso demonstra que o brincar dirigido, quer junto a família ou no contexto 

escolar, se apresenta como fundamental tanto no desenvolvimento cognitivo e motor 

da criança, quanto na sua socialização, o que pode se dar por meio do ambiente 

propício e experiências simples, tais como tocar, perceber e comparar, entrar, sair, 

montar e desmontar. 

Dessa forma, torna-se relevante investigar com os profissionais que trabalham 

com a EI sua formação, seus conhecimentos e concepções sobre a EP, a 
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possibilidade de seu emprego em sala de aula, além do potencial que lhe atribuem na 

inclusão das crianças com desvios no DNPM normal na escola. A partir da análise 

dessa investigação, podem ser identificadas eventuais fragilidades na formação e na 

prática profissional voltada para a EI. Possibilita-se, também, a proposta de medidas 

de capacitação para o estímulo do DNPM normal para a criança. 

 

2.1 As Capacidades Motoras / a Estimulação Precoce 

 

No decorrer dos primeiros anos de vida, há algumas mudanças muito grandes 

em relação a tudo que se refere à capacidade de movimento dos seres humanos. 

A criança passa de uma situação de total dependência das pessoas que a 

cuidam a uma autonomia completa, do movimento descoordenado e incontrolado ao 

controle e à coordenação quase total. 

Durante o primeiro ano de vida, ocorre uma grande quantidade de aquisições 

muitos importantes, as quais serão definitivas para o desenvolvimento posterior. 

Passa-se de alguns movimentos iniciais involuntários a um controle de movimentos; 

modifica-se a posição do corpo e começa a ser possível movimentar-se caminhando; 

inicia-se a preensão com os dedos da mão, bem como as primeiras aquisições 

perceptivo-motoras (BASSEDAS, 1999). 

Quando nasce, o bebê está provido de uma série de reflexos arcaicos, 

movimentos não controlados conscientemente, porque se trata de respostas a 

estímulos externos que não passam pela zona do córtex cerebral. O seu sistema 

nervoso central está preparado para iniciar uma maturação muito importante, que será 

a base de todo o desenvolvimento posterior. Esse desenvolvimento neuromotor 

baseia-se nas leis cefalocaudal e proximodistal, através das quais ocorre o processo 

de mielinização (recobrimento das células e das ramificações nervosas de mielina que 

facilita a efetivação de conexões nervosas) (BASSEDAS, 1999).  

Outro aspecto importante que se desenvolve no primeiro ano de vida é a 

possibilidade de usar as mãos para agarrar e explorar os objetos. Os recém-nascidos 

têm um reflexo denominado de preensão, mediante o qual fecham a mão quando um 

objeto toca em sua palma. Esse reflexo vai desaparecendo, e aos poucos, o bebê 

esforça-se tentando dirigir sua mão até o lugar em que sua vista vê um objeto 

interessante. Aos poucos vai fazendo movimentos mais precisos utilizando a oposição 

entre os quatros dedos da mão e o dedo polegar para pegar um objeto.  
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Dessa maneira conseguirá o avanço que lhe permitirá precisar mais seus 

gestos, continuar com mais capacidade os jogos de dar e pegar, soltar e segurar, pôr 

e tirar, que lhe serão muito proveitosos para experimentar as características dos 

objetos e o resultado de suas ações e, dessa maneira, evoluir em suas capacidades 

cognitivas (BASSEDAS, 1999). 

Ao final do primeiro ano de vida, ou em torno dele, obtém-se uma aquisição 

muito importante para o desenvolvimento posterior: a possibilidade de caminhar 

autonomamente. Essa aquisição, do ponto de vista psicomotor, é básica para evoluir 

até o domínio e o conhecimento das possibilidades do corpo. De acordo com Borba 

(2008): Torna-se necessário estimular as crianças para que se desenvolvam 

satisfatoriamente, dentro de um padrão considerado normal, respeitando o período de 

maturação de cada um dos sistemas cerebrais.  

Seguindo uma classificação das habilidades, podemos diferenciar entre as 

habilidades de locomoção e de deslocamento, as de não locomoção e, portanto, de 

estabilidade e equilíbrio e, finalmente, as de projeção-recepção e manipulação (RUIZ 

PEREZ. 1987, p. 33). 

Nesta fase que todos os pilares devem ser reforçados e alguns construídos. 

Nesta etapa da vida é que a criança irá experimentar um mundo até então 

desconhecido, vai sair do cuidado de seus pais, para uma experiência única, como 

fazer novos amigos, começa a ver e descobrir diferenças, novos conhecimentos em 

diversas áreas são-lhe apresentados. 

Destaca-se que a principal conquista da criança na etapa da educação infantil 

em relação ao seu esquema corporal é que, graças ao movimento e às ações que 

realiza, chega a um conhecimento do seu próprio corpo e de suas possibilidades. 

No final desta etapa, inicia-se uma progressiva tomada de consciência do 

corpo, uma interiorização que permitirá representá-lo com maior precisão e situá-lo no 

tempo e no espaço de maneira mais precisa, que não se acaba com a entrada na 

educação primária. Dos sete aos oito anos, pode-se dizer que há uma interiorização 

total do corpo e, a partir disso, é preciso ajustar-se às habilidades motoras, educando 

as suas próprias capacidades expressivas e ajustando as aptidões físicas básicas. No 

decorrer desta etapa da educação infantil, há um ajuste progressivo das habilidades 

motrizes básicas. 

Em geral, há uma gradativa independência (dissociação) motora, quer dizer, a 

capacidade de controlar em separado cada segmento motor, e uma coordenação 
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motora, ou seja, a possibilidade de encadear movimentos simples que se transformam 

em compostos e que vão sendo automatizados. 

No entanto a escola não pode ser um lugar apenas de cuidados físicos básicos 

e pessoais, mas um lugar também onde interações afetivas são criadas. Aqui a criança 

deve ser estimulada afetiva e socialmente falando, deve ser ajudada na construção 

de sua personalidade e seu conhecimento. 

O ambiente escolar deve proporcionar a esta criança espaço para que ela 

exerça sua criatividade, seu senso crítico. Mas cabe aqui sempre algumas 

observações. Este contato inicial de um ser em pleno desenvolvimento, com o outro, 

deve sempre ser com muito cuidado, atenção máxima e carinho, com muita paciência. 

O tempo de cada um deve ser respeitado, a interação deve ser prazerosa, por 

isso as atividades lúdicas devem ser prioridade, pois é brincando que se aprende, e 

na Educação Infantil isso é primordial para a aprendizagem.  

A educação infantil ajuda a desenvolver habilidades, promove o lúdico, o ético, 

a cidadania e os laços afetivos, propiciando à criança resultados efetivos para toda a 

vida. Estudos tem sido comprovado que é na educação infantil que se dá o melhor 

momento para se trabalhar a estimulação e por conseguinte a inclusão social desta 

criança. 

A expressão educação infantil entende-se como a primeira etapa da educação 

básica, e faz parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

sancionada em 20 de dezembro de 1996. 

A Constituição brasileira de 1988 já assegurava o direito de crianças de 0 a 5 

anos à educação em creches e pré-escolas e no Estatuto da Criança e do Adolescente 

de 1990, isso foi reafirmado: 

 
O reconhecimento de que a educação começa nos primeiros anos de 
vida fez com que a educação infantil fosse inserida na educação 
básica, como sua primeira etapa, é essencial também para o 
cumprimento de sua finalidade, afirmada no Art. 22 da Lei: “a 
educação básica tem por finalidade desenvolver o educando , 
assegurar – lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer – lhes meios para progredir no trabalho e nos 
estudos posteriores” (BRASIL, Constituição). 
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2.2 A Estimulação Precoce no Brasil 

 

No Brasil, os primeiros programas de estimulação precoce aconteceram nas 

décadas de 1970/1980 nas escolas de educação especial. Era de forma muito 

diversificada. O Ministério de Educação e Cultura (MEC) regulamentou este 

atendimento na década de 1990. Planos de trabalho foram estabelecidos nessa área 

por meio das Diretrizes Educacionais sobre Estimulação Precoce (Brasil 1995). 

Alguns avanços na época se fizeram notar, pois a estrutura e os princípios 

básicos do trabalho com crianças com necessidades especiais entre 0 e 3 anos de 

idade foram delineados. Apesar de que a estimulação precoce continua sendo o 

primeiro programa na área da educação especial, na sua grande maioria ainda é 

oferecido em instituições especializadas. Depois de quase três décadas desde que 

surgiu o primeiro documento norteador da estimulação precoce brasileira ainda há 

críticas e caminhos a serem melhorados, alguns pesquisadores no Brasil ressaltam 

estes problemas, a saber: A desvalorização da interação entre a mãe e seu filho 

durante os atendimentos (BOLSANELLO, 1998); a carência de investigações e 

literatura científica na área (BOLSANELLO, 2003); a falta de programas de orientação 

e apoio aos pais (PEREIRA-SILVA; DESSEN, 2003); a atuação profissional 

multidisciplinar, valorizando a deficiência da criança e a não participação da família no 

trabalho (BOLSANELLO, 1998; HANSEL, 2004). 

Alguns obstáculos precisam ser vencidos, a atuação dos profissionais, a 

interação da família, o ambiente adequado, espaços físicos suficientes, a qualificação 

do pessoal de apoio, um projeto pedagógico mais completo. 

Mesmo assim, a estimulação precoce tem avançado e produzido ganhos 

significativos. Os avanços conquistados devem se estender tanto em relação aos 

domínios do desenvolvimento cognitivo, motor, de linguagem e afetivo, quanto aos 

domínios considerados como integradores, tais como o desenvolvimento das 

competências sociais ou a melhora do estado de saúde da criança.  

Os resultados devem ser produzidos nas famílias, facilitando a sua 

adaptabilidade e capacidade de resolver problemas relacionados ao desenvolvimento 

dos filhos. A comprovação de um índice elevado de defasagens no desenvolvimento 

infantil tem proporcionado a implantação de programas de seguimento dessas 

crianças (GURALNICK, 2000). 
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2.3 Estimulação Necessária e a Deficiência  

 

Sabe-se que os primeiros anos de vida de uma criança é um período em que 

ocorre o desenvolvimento de habilidades cognitivas, físicas, sociais e afetivas, as 

quais podem ser afetadas positivamente, por meio de um ambiente que favoreça a 

estimulação, ou negativamente, por diversos fatores de risco, por isso essa criança 

deve ter um acompanhamento para que receba atividades que favoreçam a 

estimulação de diferentes habilidades por meio de brincadeiras e outras ações que 

envolvam estímulos visuais, auditivos, neuropsicomotores, entre outros.  

A estimulação precoce (EP), como abordagem de caráter sistemático e 

sequencial, utiliza técnicas e recursos terapêuticos capazes de estimular todos os 

domínios que interferem na maturação da criança, de forma a favorecer o 

desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, linguístico e social, evitando ou 

amenizando eventuais prejuízos (BRASIL, 2016). 

É importante é a preocupação com o desenvolvimento da criança, que precisa 

ser ajudada continuamente, incentivando-a e auxiliando nas dificuldades, mas sempre 

lembrando que o ideal é que ela aprenda naturalmente. Não se deve esquecer, porém, 

que o estímulo de um adulto é muito importante para as crianças. Outro fator é que 

qualquer alteração ou distúrbio no desenvolvimento psicomotor deverá ser avaliado 

por um médico pediatra e por um neuropediatra, que farão o diagnóstico. Algumas 

destas instituições possuem programa de estimulação precoce que deve ser uma 

ação educacional que visa prevenir os desafios de desenvolvimento infantil, por se 

tratar de um processo educacional, tem uma ação globalizada sobre a criança e suas 

necessidades: 

 
O estímulo precoce que recebe a criança é essencial e constitui a base 
do seu desenvolvimento futuro. Como o próprio nome já diz, o estímulo 
tem como objetivo desenvolver e potencializar, através de jogos, 
exercícios, técnicas, atividades, e de outros recursos, as funções do 
cérebro da criança beneficiando seu lado intelectual, seu físico e sua 
afetividade. O conceito básico do mesmo se prende à importância da 
estimulação, ou seja, ao conjunto onde ações que tendem a 
proporcionar à criança as experiências necessárias, a partir de seu 
nascimento, para lhe garantir o desenvolvimento máximo de seu 
potencial (ESTIMULAÇÃO PRECOCE, 1996, p. 09). 

 

O papel da Estimulação Precoce é através de atividades variadas e busca o 

desenvolvimento mental do deficiente, nos primeiros anos de vida, e este 
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desenvolvimento pode alcançar sua plenitude com fim de evitar ou minimizar as 

consequências da deficiência. 
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3 FORMAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS 

 

Nos últimos dez anos, ocorreram avanços importantes em relação à formação 

de professores no Brasil, a começar pela legislação que aprovou a Lei de Diretrizes e 

Bases número 9394 em 1996. Com objetivo de provocar mudanças em todos os níveis 

da educação, houve finalmente uma reorganização: educação básica - que abarca a 

educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e ensino superior (PLETSCH, 

2005). 

A LDB dedica um capítulo inteiro à formação de professores, pontuando os 

fundamentos metodológicos, os tipos e as modalidades de ensino, também 

estabelecendo as instituições responsáveis pelos cursos de formação inicial dos 

professores. No artigo 13, a LDB estabelece as incumbências dos professores, 

independentemente da etapa escolar em que atuam. 

No artigo 87 nas Disposições Transitórias (Título IX)1, a LDB instituiu a "Década 

da Educação", durante a qual todos os professores da educação básica deveriam ser 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço.  

Vale lembrar que as Disposições Transitórias não se sobrepõem às definições 

da LDB. Por isso, o artigo 62 revogou o disposto nas Disposições Transitórias. Assim, 

continua-se admitindo professores formados em cursos de nível médio, na 

modalidade normal, para a educação infantil e as quatro primeiras séries do ensino 

fundamental. Literalmente: 

O Art. 62 diz que 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 exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 

2000). 

Segundo Mendes (2002), o investimento na formação docente em nível 

superior por si só não resolverá a complexidade dos problemas educacionais 

brasileiros historicamente reproduzidos, como, por exemplo, o analfabetismo e outras 

debilidades .É preciso compreender que mudanças na educação para atender ao 

paradigma vigente de inclusão educacional dependem de diversos fatores, como, por 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602009000100010#back1
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exemplo, o contexto social, econômico e cultural em que se insere a escola, as 

concepções e representações sociais relativas à deficiência e, por fim, os recursos 

materiais e os financiamentos disponíveis à escola . 

A proposta do MEC (2000) inserida nas Diretrizes para a Formação de 

Professores da Educação Básica em Cursos de Nível Superior , destaca as 

competências que devem ser dominadas para o desenvolvimento profissional, são 

elas: a compreensão do papel social da escola, o domínio dos conteúdos, a 

interdisciplinaridade, o conhecimento dos processos de investigação, o 

gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional e o comprometimento com os 

valores estéticos, políticos e éticos inspiradores da sociedade democrática 

De acordo com Gasparini (2016), a educação de professores, seu desempenho 

e o trato do conhecimento é de fundamental importância ao delineamento de novos 

rumos na prática pedagógica. Quanto maior e mais rica for sua história de vida e 

profissional, maiores serão as possibilidades do desempenho de uma prática 

educacional significativa.  

Quanto ao currículo identifica-se problemas na formação inicial dos professores 

que são: desconsideração do repertório de conhecimentos dos professores no 

planejamento e desenvolvimento de ações pedagógicas, o uso desarticulado e o 

tratamento inadequado dos conteúdos das várias áreas do conhecimento na prática 

pedagógica, a falta de oportunidades para o seu desenvolvimento cultural, o 

tratamento restritivo da sua atuação profissional, se limitando apenas à sala de aula e 

não participando na formulação do projeto político pedagógico da escola, falta de 

estímulo para uma postura investigativa, capaz de relacionar teoria e prática, ausência 

de conteúdos relativos às novas tecnologias da informação e comunicação, a 

desconsideração das especificidades próprias dos níveis e ou modalidades de ensino 

em que são atendidos os alunos da educação básica, a desconsideração das 

especificidades das áreas do conhecimento que compõem o quadro curricular na 

educação básica (MEC, 2000 p. 24-34). 

Estudos mais recentes de autores como Bueno, (1999); Carneiro, (1999); 

Magalhães, (1999); Glat, (2000); Nogueira, (2002); Ferreira, (2003); Pletsch, (2003); 

Antunes, (2006); Fontes, (2006) afirmam a necessidade da melhoria da formação de 

professores por exemplo para a promoção eficaz da inclusão de alunos com 

necessidades especiais em rede regular de ensino. A realidade evidenciada por uma 
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pesquisa recente em âmbito nacional mostrou que os professores, de maneira geral, 

não estão preparados para receber em sua sala de aula alunos especiais. 

Castro (2002) mostrou numa pesquisa realizada numa rede municipal de 

determinada região do País que os professores, de modo geral, não se sentem 

capacitados para receber um aluno com deficiência, apesar de acreditarem nos 

méritos da inclusão. É o que se pode depreender das seguintes falas, proferidas por 

diferentes professores: 

▪ Eles [alunos especiais incluídos] exigem uma atenção que não temos condição 

de dar. 

▪ [...] Não temos condição de oferecer o que eles realmente necessitam, pois não 

somos educadoras especiais, apesar de termos boa vontade. 

▪ [...] Não temos preparo suficiente para fazer um trabalho com muitos resultados 

positivos. 

▪ [...] Há muito despreparo nas classes regulares e nos cursos de formação do 

magistério. 

▪ [...] Eu acho ruim [a inclusão], pois os professores precisam de conhecimento 

para trabalhar com esses alunos. 

▪ [...] Desde que não atrase muito o ritmo do grupo em geral pode acontecer. 

▪ [...] É um direito assegurado a todos. E é possível a inclusão se o sistema 

educacional estiver preparado a aceitar e tiver conhecimento específico para 

lidar com as diferenças. 

 

Além destes, outros estudos foram desenvolvidos e o resultado deixa claro que 

o professor necessita de uma formação continuada para a efetivação com qualidade 

da educação inclusiva. A opinião dos próprios professores e diretores sobre a inclusão 

educacional de alunos especiais em rede regular de ensino, a formação de 

professores foi destacada como um aspecto relevante para a implementação da 

proposta inclusiva (CARNEIRO, 1999; MAGALHÃES, 1999; TONINI; COSTAS, 2005). 

O grande desafio da Educação Para tanto, é elaborar políticas públicas 

educacionais voltadas para práticas mais inclusivas, adequar a formação de 

professores às novas exigências educacionais e definir um perfil profissional do 

professor, ou seja, habilidades e competências necessárias aos professores de 

acordo com a realidade brasileira (NUNES SOBRINHO; NAUJORKS, 2001). 
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De modo geral, a formação recebida pelos professores influencia diretamente 

no desenvolvimento dos alunos (LIBÂNEO, 1998). 

Ainda na formação se segue o modelo tradicional no Brasil. Dentre os cursos 

de Pedagogia e de Pedagogia com habilitação em Educação Especial, poucos são os 

que oferecem disciplinas ou conteúdos voltados para a educação de pessoas com 

necessidades especiais. 

As licenciaturas não estão preparadas para desempenhar a função de formar 

professores que saibam lidar com a heterogeneidade posta pela inclusão. Isso causa 

preocupação, pois os alunos bem ou mal estão sendo incluídos e cada vez mais as 

salas de aula se diversificam, embora, evidentemente, não no ritmo desejado, ainda 

é uma inclusão precária (GLAT; 2004).  

É oportuno lembrar que a própria LDB (1996), em seu artigo 59, reconhece a 

importância de se formar professores especializados para atender pessoas com 

necessidades especiais, sob quaisquer modalidades de ensino. 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: 

 
III – professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns. 

 

As linhas centrais dessa proposta constam do Plano Nacional de 

Educação (MEC, 2000), que aponta a integração entre professores da Educação 

Especial e da educação regular como uma das ações necessárias para efetivação da 

educação inclusiva. E acrescenta:  

Art. 8. As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na 

organização de suas classes: 

 
I – Professores das classes comuns e da educação especial 
capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais dos alunos; 
II – Condições para reflexão e elaboração teórica da educação 
inclusiva, com protagonismo dos professores, articulando experiência 
e conhecimento com as necessidades/possibilidades surgidas na 
relação pedagógica. 

 

Para que haja mudança efetiva na educação brasileira em relação à inclusão e 

para que ocorram mudanças efetivas no quadro educacional brasileiro em relação à 
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inclusão de alunos com necessidades especiais, nunca é demais lembrar a 

necessidade de combater os problemas educacionais gerais, como, por exemplo, o 

fracasso e evasão escolares e a deterioração da qualidade do ensino público. Incluir 

pessoas com necessidades especiais no atual contexto de precarização, não rompe 

por si só com o circuito da exclusão. Por isso, a proposta de inclusão não pode ser 

pensada de maneira desarticulada. 

 

3.1 A Educação Especial nos cursos de Pedagogia 

 

Estudos e pesquisas sobre a formação de professores, em especial sobre a 

formação inicial, têm sido desenvolvidos sob diferentes ângulos e concepções. Alguns 

desses estudos discutem sobre a importância de esta formação oferecer os 

conhecimentos necessários e essenciais para a atuação pedagógica dos professores 

em sala de aula, seja qual for a área de conhecimento. 

O curso de Pedagogia teve origem, no Brasil, com o Decreto-Lei no. 1190/39, 

de 4 de abril de 1939. Ao organizar a Faculdade Nacional de Filosofia, o mencionado 

Decreto estruturou-a em quatro seções: filosofia, ciências, letras e pedagogia, 

acrescentando, também, a didática como seção especial. 

Segundo Saviani (2008) as seções de filosofia, ciências e letras compreendiam, 

cada uma, diferentes cursos, mas a seção de pedagogia, assim como a seção 

especial de didática, era constituída de apenas um curso cujo nome era idêntico ao 

da seção. Surge, então, o curso de pedagogia, definido, a princípio, como um curso 

de bacharelado. 

No modelo de currículo implantado pelo Decreto no 1190/39 não havia na 

formação do pedagogo disciplinas relacionadas especificamente à Educação 

Especial. 

Essa estrutura prevaleceu até a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - Lei no 4.024 de 20 de dezembro de 1961. A partir 

dessa Lei e das alterações decorrentes do Parecer no 251 do Conselho Federal de 

Educação (CFE), aprovado em 1962, o curso passou a ter nova regulamentação. 

Na nova estrutura, o curso passou a ter duração de quatro anos, englobando o 

bacharelado e a licenciatura. Neste novo modelo, as disciplinas de licenciatura 

poderiam ser cursadas concomitantemente com o bacharelado. 
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Com a Lei da Reforma Universitária, no 5.540, de 28 de novembro de 1968, 

houve uma nova regulamentação do curso de Pedagogia, levada a efeito pelo Parecer 

CFE (Conselho federal de Educação) no 252/69, do qual resultou a Resolução CFE 

no 2/69, que fixou os conteúdos e a duração do curso de Pedagogia. 

De acordo com esta Resolução, a formação de professores para o ensino 

normal e de especialistas para as atividades de administração, supervisão e inspeção 

escolar deveria ser realizada no curso de graduação em Pedagogia, fixando para esta 

formação o título único de licenciado com modalidades diversas de habilitação 

(Saviani, 2008). 

O currículo apresentava um núcleo comum, composto pelas seguintes 

disciplinas: Sociologia Geral, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, 

História da Educação e Didática. Além do núcleo comum, o currículo contemplava as 

habilitações específicas. 

As habilitações previstas eram: Orientação Educacional, Administração 

Escolar, Supervisão Escolar, Inspeção Escolar, Ensino das disciplinas e atividades 

práticas dos Cursos Normais, Administração Escolar para o exercício na escola de 1o 

grau, Supervisão Escolar para o exercício na escola de 1o grau, Inspeção Escolar 

para o exercício na escola de 1o grau. 

O estudante poderia cursar, no máximo, duas habilitações concomitantemente, 

sendo permitido seu retorno para obter novas habilitações mediante complementação 

de estudos, as quais seriam apostiladas no diploma (MAZZOTA, 1993; SAVIANI, 

2008). Não havia, até este momento, habilitação prevista para formação em Educação 

Especial no ensino superior. 

A partir da década de 1960, algumas iniciativas de formação na área de 

Educação Especial foram sendo criadas em alguns Estados do país, como é o caso, 

por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul, que, já no ano de 1962, iniciou, na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), as aulas do primeiro Curso de 

Extensão Universitária que foi o marco na formação de recursos humanos para a 

Educação Especial. 

No entanto, foi apenas no ano de 1972 que o primeiro curso de formação de 

professores de excepcionais (área de ensino de deficientes mentais) do país foi 

instalado no Estado de São Paulo, em nível superior, como habilitação específica do 

Curso de Pedagogia. Tal iniciativa foi tomada pela Faculdade Pestalozzi de Ciências, 

Educação e Tecnologia, no município de Franca (SP). O curso de Pedagogia oferecia, 
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além das habilitações em Administração Escolar de 1o e 2o Graus, Orientação 

Educacional de 1o e 2o Graus e Ensino de Disciplinas e Atividades Práticas do Curso 

Normal (Magistério), habilitação em “Educação de Excepcionais Deficientes Mentais. 

Após esta primeira iniciativa, outras foram implementadas: em 1973 pelo 

Colégio Universitário da Universidade Mackenzie (habilitação para o “Magistério de 

Deficientes Mentais”), pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Habilitação 

em “Educação de Deficientes da Audiocomunicação”) e pelas Faculdades 

Metropolitanas Unidas (FMU); em 1975, pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas (“Habilitação em Magistério para Deficientes Mentais”); e, em 1976, pela 

Faculdade “Auxilium” de Filosofia, Ciências e Letras (“Habilitação em Magistério para 

Deficientes Mentais”) e pela Universidade de Mogi das Cruzes (“Habilitação em 

Educação de Deficientes da Audiocomunicação” – reconhecida apenas em 1978). 

Todas essas habilitações eram oferecidas no curso de Pedagogia (MAZZOTA, 1993). 

Apenas no ano de 1977 concretizou-se a implantação da Educação Especial 

como habilitação específica no curso de Pedagogia em uma Universidade Pública 

Estadual. 

O Conselho Nacional de Educação – CNE através da Resolução CNE/CP N° 

1/2006 e o Plano Nacional de Educação – PNE estabeleceu que os cursos deveriam 

obedecer, em quaisquer de seus níveis e modalidades, dentre outros, “a inclusão das 

questões relativas à educação dos alunos com necessidades especiais e das 

questões de gênero e de etnia nos programas de formação” (Brasil, 2001a). Portanto 

no que se refere à formação do professor para atuação com alunos com NEE 

(Necessidades Especiais) na escola regular, o PNE trouxe como meta a inclusão, em 

todos os cursos de formação profissional, de nível médio e superior, “conhecimentos 

sobre educação das pessoas com necessidades especiais, na perspectiva da 

integração social” (Brasil, 2001a). 

Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP no 1/2002 definiu 

que as instituições de ensino superior deveriam prever em sua organização curricular 

formação docente voltada para a atenção à diversidade que contemplasse 

conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com NEE. Da mesma forma, seu 

Parecer (CNE/CP N° 9/2001), homologado no ano de 2001, reforça que A educação 

básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma política de integração dos 

alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns dos sistemas 

de ensino. Isso exige que a formação dos professores das diferentes etapas da 
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educação básica inclua conhecimentos relativos à educação desses alunos (BRASIL, 

2001b, p. 26). 

Como sabemos, não é função do curso de Pedagogia formar especialistas em 

Educação Especial. Mas que pelo menos o curso ofereça conhecimentos básicos 

sobre diferentes códigos de linguagem e a importância de cada um. Entender o meio 

social, as necessidades e as diferenças deveriam fazer parte deste currículo para que 

o pedagogo, compreendendo os processos assuma um compromisso de contribuir 

para a formação de uma sociedade melhor: 

 
Nessa perspectiva, destaca-se a importância desses profissionais 
conhecerem as políticas de educação inclusiva e compreenderem 
suas implicações organizacionais e pedagógicas, para a 
democratização da Educação Básica no país. A inclusão não é uma 
modalidade, mas um princípio do trabalho educativo (BRASIL, 2005b, 
p. 12). 

 

De acordo com o Parecer anteriormente citado, a inclusão e a atenção às 

necessidades educacionais especiais são exigências constitutivas da educação 

escolar como um todo. Por isso, os professores devem sentir-se sempre desafiados a 

trabalhar com postura ética profissional, acolhendo os alunos que demonstrem 

qualquer tipo de deficiência. 

Autores como Glat e Nogueira (2002), Freitas (2007), entre outros, têm 

reafirmado a importância da melhoria da formação do professor como condição 

necessária para a efetiva inclusão de alunos com NEE no ensino regular, os 

professores, de maneira geral, não estão preparados para receber em sua sala de 

aula alunos com tais necessidades. 

Magalhães (1999), em uma pesquisa realizada na rede municipal de educação 

do Rio de Janeiro, ouviu a opinião de professores e diretores sobre a inclusão 

educacional de alunos com NEE na rede regular de ensino, segundo a qual a 

formação de professores foi destacada como um aspecto relevante para a 

implementação da proposta inclusiva. 

Mesmo antes da promulgação da LDB de 1996, a Portaria MEC no 1793, de 

dezembro de 1994 (BRASIL, 1994), recomendou, em seu artigo 1o, a inclusão da 

disciplina “Aspectos Ético-Político-Educacionais da Normalização e Integração da 

Pessoa Portadora de Necessidades Especiais”, prioritariamente, nos cursos de 

Pedagogia, Psicologia e demais Licenciaturas. 
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No entanto, Chacon (2001), com o objetivo de realizar um estudo sobre as 

respostas das universidades brasileiras a essa mesma Portaria, analisou as 

disciplinas das grades curriculares e suas respectivas ementas e/ou conteúdos dos 

cursos de Pedagogia e Psicologia das universidades federais de todo o Brasil e das 

estaduais e particulares dos Estados de São Paulo e Mato Grosso e, com os 

resultados obtidos, constatou que apenas 13 dos 58 cursos de Pedagogia e Psicologia 

apresentaram alterações na grade curricular, o que significa uma quantidade de 

cursos muito baixa, equivalendo a apenas 22,5% do total de cursos estudados. 

Quando falamos sobre a formação do professor para a atuação nos anos 

iniciais do ensino fundamental com alunos com NEE, damos ênfase à sua formação 

geral, dada nos cursos de Pedagogia, e não mais à formação do professor habilitado 

em Educação Especial. 

Torna-se imprescindível que, na formação em Pedagogia, o futuro professor do 

ensino regular adquira os conhecimentos essenciais e necessários para o 

desenvolvimento de trabalhos colaborativos com especialistas em Educação 

Especial, visando a inclusão desse aluno, no sistema regular de ensino. 

Segundo Alonso (2013) ter um segundo professor na sala de aula, é uma ação 

prática para apoiar o professor de ensino regular e que este esteja presente durante 

todas as aulas ou em alguns momentos, nas mais diversas modalidades: intérprete, 

apoio, monitor ou auxiliar. Esse professor poderá possuir formação específica, básica 

ou poderá ser um estagiário. A participação do professor do AEE poderá ocorrer na 

elaboração do planejamento e no suporte quanto à compreensão das condições de 

aprendizagem dos alunos, como forma de auxiliar a equipe pedagógica. 

A figura de um especialista na escola daria o suporte necessário para que o 

trabalho prático seja bem executado. Conhecimento de diferentes metodologias 

ajudam no processo de desenvolvimento dessa criança, estes dois profissionais 

devem trabalhar em colaboração um com o outro. 

Como afirma Tardif (2002), os professores, em sua ação pedagógica, 

mobilizam e se apoiam em uma série de saberes provenientes de diferentes fontes.  

Vale ressaltar também que para uma boa prática pedagógica do professor, 

todas as condições devem ser favoráveis, o ambiente escolar, os materiais, os 

recursos pedagógicos, os recursos humanos, tudo contribui para uma boa atuação 

com alunos com ou sem necessidades especiais. 
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Segundo Campos (1999) e Freitas (2007) pensar numa política de formação de 

professores implica tratar, com a mesma seriedade, a formação inicial, as condições 

de trabalho, salário e carreira e a formação continuada, na busca por uma educação 

de qualidade, que garanta a efetiva inclusão de todos. 

Embora não determinante para o desenvolvimento profissional, a formação 

acadêmica possui um papel fundamental na atuação docente, pois é nela que os 

futuros professores irão adquirir os conhecimentos essenciais que fundamentarão sua 

prática. 

De acordo com Mazzota (1993) e Cartolano (1998) cabe aos cursos superiores 

de formação e, neste caso particular, aos cursos de Pedagogia, criar nos futuros 

professores uma consciência crítica sobre a realidade na qual irão trabalhar, bem 

como fornece uma boa formação teórica e prática, básica e comum a todos, 

independentemente da clientela para a qual ensinarão no futuro, que lhes possibilite 

uma ação educacional eficaz . 

Atender alunos com necessidades especiais exige do profissional docente uma 

atenção maior, que vai além da sua sala de aula, exige adaptabilidade, intervenções 

e uma flexibilidade no ato de ensinar, ele não pode se ater em um padrão apenas, 

pelo contrário, por conta das necessidades específicas desse aluno existe a 

necessidade de novas e diferentes formas de apresentar o conteúdo escolar, para que 

lhe proporcione uma maior compreensão. 

Os professores alegam (com toda razão) que em seus cursos de formação não 

tiveram a oportunidade de estudar a respeito, nem de estagiar com alunos da 

educação especial. Muitos resistem, negando-se a trabalhar com esse alunado 

enquanto outros os aceitam, para não criarem áreas de atrito com a direção das 

escolas (CARVALHO, 2004, p. 27). 

E a ausência de uma preocupação clara, direta e objetiva com a formação do 

professor na perspectiva da educação inclusiva nas atuais Diretrizes de formação 

docente pode agravar ainda mais esse processo. 

De acordo com Macedo (2010) alguns cursos de Pedagogia de algumas 

Universidades Públicas, não têm contemplado nos princípios que norteiam sua 

Proposta Político-Pedagógica a formação do futuro professor para a perspectiva da 

educação inclusiva. Mas há indicação que todos os cursos têm contemplado as 

exigências da Resolução CNE/CP No 1/2006, quanto à formação do professor para a 

consciência da diversidade, uma vez que oferecem, no mínimo, uma disciplina 
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obrigatória sobre Educação Especial em sua matriz curricular, além de outras 

disciplinas não específicas que abordam conteúdos ou tópicos relacionados a essa 

temática. 

Apesar do avanço das discussões e estudos dessa área do conhecimento nos 

cursos de Pedagogia, consideramos que a Educação Especial pode, ainda, conquistar 

mais espaço no currículo desses cursos e das licenciaturas em geral. 

Talvez não por meio de disciplinas específicas, mas por meio de conteúdos ou 

tópicos relacionados ao assunto em outras disciplinas da matriz curricular.  

Afinal, estamos discutindo sobre a formação do professor que irá atuar, nas 

salas de ensino regular, com diferentes alunos, incluindo-se alunos com NEE.  

Mas alcançar esse espaço no currículo não é tarefa fácil. Como sabemos, a 

área de currículo é uma área de tensão, e, por este motivo, é preciso ter bastante 

cautela ao se defender a tese de diluição de um conteúdo específico em disciplinas 

de diferentes áreas do saber.  

Muito irá depender, também, dos princípios que norteiam a Proposta 

Pedagógica dos cursos. É imperativo que se discuta a necessidade da inserção nos 

cursos de formação de professores a questão da inclusão escolar, em suas diferentes 

dimensões – respeitando as singularidades de cada conteúdo curricular –, com vista 

a formar um profissional consciente e preparado para a atuação na perspectiva da 

educação inclusiva.  

Todavia, sabemos que o oferecimento de disciplinas específicas relacionadas 

à Educação Especial na matriz curricular obrigatória é, muitas vezes, a única garantia 

de que o licenciando terá contato efetivo com esta área do saber.  

Essas disciplinas específicas não podem garantir, por si só, a melhoria na 

formação do professor que atua com crianças com NEE na rede regular de ensino, 

mas é um campo de forças do qual não se pode ausentar.  

De acordo com Chacon (2001), os profissionais da área que atuam na formação 

desses professores constituem, sem dúvida, um “grupo de pressão”, cujo papel é, 

acima de tudo, político: 

 
Assim, no momento de reestruturação curricular, os formadores da 
área de Educação Especial devem posicionar-se de maneira a 
evidenciar aos demais formadores a importância e a necessidade dos 
conhecimentos dessa área para a formação do professor, a fim de que 
seja conquistado o devido espaço, na matriz curricular (CHACON, 
2001). 
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3.2 Desafios do Professor da Educação Infantil em uma perspectiva inclusiva  

 

No século XVI havia um conceito de que indivíduos com deficiência eram 

ineducáveis, e crianças que nasciam com quaisquer deficiências, e de acordo com 

Cambi (1999) na sociedade medieval, a criança chegava a ser considerada ao como 

um animal, a mortalidade infantil era elevada e isso desfavorecia a relação de afeto 

entre crianças e adultos. No entanto, em seus aspectos físicos e psicológicos, a 

criança era vista de outra maneira, como “pequenos homens”. 

A sociedade dita normal, queria na verdade se proteger do que era considerado 

anormal e diferente, e estas crianças eram cuidadas em asilos e manicômios, com o 

argumento de que ali seriam melhor tratadas e protegidas. 

Este era o cenário que se configurava na idade media, com isso no século XIX 

quando a escolaridade já era obrigatória, as escolas regulares se viram impotentes 

para atender os alunos difíceis e estes passaram a ser encaminhados para as classes 

especiais: 

 
O acesso à educação especial para portadores de deficiências vai 
crescendo, mas as oportunidades se ampliam lentamente para a 
população em geral. A grande proliferação das classes e escolas 
especiais só ocorre depois das duas grandes guerras mundiais. A 
montagem da indústria da reabilitação de mutilados da Guerra, fez 
com que o olhar para crianças e jovens com deficiência tivesse uma 
amplitude maior na sociedade (MENDES 2006). 

 

Durante muito tempo se acreditou que criança deficiente era aquela que era 

incapaz de frequentar uma classe comum, e ao apresentar qualquer problema deveria 

ser encaminhada sempre para uma classe separada. De acordo com SASSAKI 

(1997), o percurso histórico da educação especial delibera quatro fases: a fase da 

exclusão, da segregação, da integração e da inclusão. 

Os movimentos sociais trabalharam muito pela conscientização dos danos ä 

própria sociedade quanto à segregação e marginalização das pessoas, e aos poucos 

foi se fortalecendo a ideia de que as crianças com deficiência deveriam se integrar às 

crianças sem deficiência, participar de suas atividades, ter os mesmos direitos pra 

fazer valer então o conceito de inclusão. 

E isto acontecendo traz benefícios também para o aluno sem deficiência que 

através desta integração aprende exatamente como lidar com as diferenças: 
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Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos (UNESCO, 1994, p.1). 

 

Segundo Rosa (2010) um grande benefício dessa inclusão é a capacidade de 

auto aceitação gerada através da convivência. O fantasma da não aceitação que 

assombra os jovens na adolescência pode ser eliminado graças ao convívio. Os 

alunos desenvolvem na convivência senso de auto aceitação e autovalorização, por 

sua vez os alunos ditos “normais” aprendem a lidar com diversidade e aceitar as 

limitações de cada um; aprendem lições de tolerância, solidariedade e compromisso 

com o próximo, acabam se tornando mais sensíveis à discriminação e tendem a 

procurar ajudar para evitá-las. Crianças que convivem com deficientes aceitam mais 

facilmente o uso da cadeira de rodas, muletas, aparelho de surdez, óculos especiais, 

etc. 

Em 1994 na Espanha foi assinado um documento, por ocasião da “Conferência 

Mundial Sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade,” documento 

este assinado por 92 países que dizia: “todos os alunos devem aprender juntos, 

sempre que possível, independente das dificuldades e diferenças que se apresentem 

(ESPANHA, 1994, p.18): 

 
No Brasil a Lei de Diretrizes e Bases em 1996, reforça que esta criança 
deverá ser incluída, se possível nas classes normais, salvo em grande 
dificuldade detectada, deverá ser inserida em classes especiais, ou 
escola e serviço especializado (BRASIL,1996). 

 

Mesmo com tanta clareza sobre o assunto a realidade ainda é diferente. É 

notório que há resistências ainda que precisam ser superadas, a começar pelos 

professores que se sentem despreparados e toda vez que se deparam com o 

problema têm a tentação de recorrer a um profissional da área da saúde, é comum 

ouvirmos “não sou capaz”, “não faço ideia” não sei”. O pedagógico acaba sendo 

colocado de lado, e um círculo de frustração se forma. Por isso cabe aos cursos de 

Pedagogia, que são as academias formadoras deste profissional, incluir no seu 

currículo um olhar mais profundo na questão da inclusão: 

 
A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos 
os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 
especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse 
atendimento e orienta alunos e professores quanto a sua utilização 
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nas turmas comuns do ensino regular (…). A inclusão escolar tem 
início na educação infantil e, onde se desenvolvem as bases 
necessárias para a construção de seu conhecimento e seu 
desenvolvimento global. Nesta etapa, o lúdico, o acesso às formas 
diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos 
físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência 
com as diferenças favorecem as relações interpessoais o respeito e a 
valorização da criança (PORTAL MEC 2013). 

 

A questão da inclusão de fato passa por uma melhor estruturação da formação 

docente, pois estes se sentem muitas vezes impotentes diante de uma demanda de 

inclusão. Mas não há dúvida que são eles os agentes principais, pois são os 

moldadores e ao lado dos pais, os responsáveis pelo sucesso ou fracasso deste aluno.  

Nos últimos anos, o curso de Pedagogia no Brasil tem sofrido com a baixa 

procura, e interesse. Além do mais o próprio curso no seu conteúdo não contempla 

em todas os anos a questão da inclusão, ficando muitas vezes na questão teórica. 

Desde a questão remuneratória, até aos espaços precários e péssimas instalações 

dos ambientes escolares o professor se depara com obstáculos que às vezes para 

ser transposto depende de sua única e exclusiva força de vontade. 

Deve-se produzir mais materiais voltados para as necessidades especiais, mas 

ao mesmo tempo orientação adequada, desde como detectar uma deficiência, quando 

esta não é tão visível assim. 

O ambiente escolar deve ser o lugar onde a criança deverá encontrar os meios 

para realizar seus projetos de vida, a qualidade de ensino é, portanto, condição 

necessária tanto na sua formação intelectual quanto moral, sem formação de 

qualidade a criança poderá ver seus projetos frustrados no futuro (SERRANO, 2018): 

 
A escola é o meio onde a criança retira recursos para atuar por meio 
das condutas educativas disponíveis a ele. O ambiente escolar deve 
ser planejado e estruturado, pois é por meio deste método que o 
desenvolvimento infantil e será promovido e terá um papel decisivo no 
future do indivíduo. Para que haja esse planejamento e estruturação 
adequada. Faz necessário a ampliação do raio de abrangência da 
reflexão pedagógica. É importante que haja uma grande reflexão no 
planejamento diante de todas as condutas realizadas na escolar, como 
o espaço onde será realizada a atividade, a área que deverá ser 
ocupada, os materiais e os instrumentos utilizados, os objetos 
colocados ao alcance das crianças, a disposição da mobília, entre 
outros aspectos fundamentais para uma boa utilização da educação 
(ALVES, 2012, p. 48). 
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Segundo Nassif (2010) a Educação deve ter o compromisso de formar sujeitos 

com conhecimento e consciência cidadã. A educação também é mediadora, ou seja, 

serve de instrumento, de meio para a concretização de um modelo ideal de sociedade 

(SILVA, 2010). 

Sendo assim, e de acordo com MEC (2013) a escola deve, portanto, rever a 

maneira como encara os educandos com dificuldades de aprendizagem e buscar 

estratégias que venham de encontro às suas necessidades de modo a romper com 

as discriminações, preconceitos, e principalmente com a exclusão, pois esta (a 

exclusão) sem dúvida não contribuirá para que este ideal de sociedade se concretize. 
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4 METODOLOGIA 

 

Os caminhos e recursos metodológicos utilizados nesse estudo tem por 

finalidade analisar o que pensam os professores quanto a formação inicial e 

continuada para atuação na Educação Infantil em sala de aula comum em uma 

perspectiva inclusiva. Nessa perspectiva a pesquisa insere-se em uma abordagem 

quanti-qualitativa. Segundo Creswell (2007), esta é uma abordagem que permite 

práticas de pesquisa que se posicionam entre os seus polos. Segundo o autor, 

o conceito teve origem no ano de 1959 quando Campbell e Fiske utilizaram métodos 

múltiplos para estudar a validade das características psicológicas. Ela permite 

instrumentos de coleta de dados qualitativos, combinados com quantitativos visando 

a triangulação dos dados, com o foco voltado para o problema de pesquisa. 

A abordagem quantitativa abarca a operacionalização e a mensuração apurada 

de um construto específico, bem como a capacidade de realizar comparações entre 

grupos e a possibilidade de examinar associações entre variáveis de interesse na 

realização da pesquisa. É realizada para compreender e enfatizar o raciocínio 

lógico e todas as informações que se possam mensurar sobre as experiências 

humanas. Todavia, a mensuração realizada a partir dos dados, em geral, desloca a 

informação de seu contexto original (CASTRO et al., 2010).  

Em contrapartida, a abordagem qualitativa tem a capacidade de gerar 

informações mais detalhadas das experiências humanas que são analisadas no 

contexto real que essas ocorrem. Ela está mais relacionada no levantamento de dados 

sobre as motivações em compreender e interpretar determinados comportamentos, a 

opinião e expectativas dos indivíduos de um grupo. As limitações dessa abordagem 

incluem as dificuldades de realizar uma integração confiável das informações obtidas 

e as relações entre elas. 

Nesse estudo optou-se por essa abordagem para melhor compreensão do 

cenário estudado. Assim, o foco na abordagem quantitativa encontra-se no registro 

numérico dos dados apontados por meio do questionário das opiniões dos professores 

da Educação Infantil das diferentes unidades escolares quanto o que pensam sobre 

sua formação e ações desenvolvidas junto às crianças com deficiência e/ou risco de 

desenvolvimento. 
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Dentre os diferentes tipos de pesquisa escolheu-se a exploratória. Pois este 

tipo de pesquisa permite ao pesquisador familiarizar-se com o objeto que está sendo 

investigado na pesquisa, mais especificamente as ações de professores de Educação 

Infantil quanto ao trabalho desenvolvido junto a crianças com DI e/ou risco de 

desenvolvimento a partir de suas percepções. Ela busca por meio dos seus métodos 

e critérios, uma proximidade da realidade do objeto estudado. 

 

4.1 Local do estudo 

 

O local escolhido foi uma rede particular de ensino com abrangência nacional, 

porém para esse estudo foi delimitado o estado de São de Paulo, denominado União 

Central Brasileira, que abriga oito regiões administrativas, com 85 unidades escolares, 

3.356 professores 71.643 alunos na Educação Básica. Em todas as unidades 

escolares do estado há Educação Infantil, com um total de 748 classe e 656 

professores. Cada região administrativa está dividida da seguinte maneira:  

 

• Região Administrativa Central da Capital – REGIĀO 1 compreende o total de 

quinze unidades escolares; 

• Região Administrativa Central do Estado – REGIĀO 2 compreende o total de 

nove unidades escolares;  

• Região Administrativa Leste da Capital – REGIĀO 3 compreende o total de seis 

unidades escolares; 

• Região Administrativa Oeste do Estado – REGIĀO 4 compreende o total de 

doze unidades escolares; 

• Região Administrativa Sul do Estado – REGIĀO 5 compreende o total de quinze 

unidades escolares;  

• Região Administrativa Sudeste da Capital – REGIĀO 6 compreende o total de 

nove unidades escolares; 

• Região Administrativa Sudoeste do Estado – REGIĀO 7 compreende o total de 

oito unidades escolares. 
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Figura 1 – Mapa com indicação da localização das regiões administrativas da rede participante 
do estudo no estado de São Paulo 

 

Fonte: Mapa-Regiões 

 

4.2 Perfil dos professores  

 

A seleção para os professores participantes desse estudo foi aleatória. Enviou-

se um e-mail para os professores de Educação Infantil que compõem o quadro da 

rede de ensino participante desse estudo no Estado de São Paulo, convidando-os a 

responderem ao questionário que estava em anexo. Dos 656 professores que 

receberam o convite, 153 decidiram participar, sendo que destes 127 preencheram 

integralmente o questionário. O Quadro 3 apresenta a caracterização dos 

participantes por regiões administrativas no estado. 
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Quadro 3 – Características dos professores de Educação Infantil participantes do estudo  

 
Fonte: Instrumento de pesquisa elaborado e aplicado pelo pesquisador 

 

A idade dos professores varia entre 20 a 59 anos, sendo que das associações 

Paulistana, Paulista Central, Paulista Leste, Paulista Sudoeste e Paulista Sul, a 

maioria dos professores, encontram-se na faixa etária entre 30 a 39 anos.  

A predominância é o sexo feminino. Quanto à formação, todos os participantes 

possuem curso superior, ou seja, formação em Pedagogia. Do grupo que já concluiu 

a graduação, 65 delas cursaram a Pós-Graduação Lato Sensu, sendo 28 em 

Psicopedagogia, 3 em Gestão Escolar, 4 em Educação Infantil, 10 em Educação 

Especial e 12 em outros cursos. Desses, um grupo tem cursos de formação 

continuada, sendo 14 em Inclusão e 34 em Estimulação Precoce/Educação Infantil. 

Desse grupo 1 tem formação Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 

4.3 Instrumento de coleta de dados  

 

Foi utilizado um questionário com o objetivo de coletar informações sobre a 

percepção dos professores quanto a sua formação inicial e complementar e sua 

influência em sua atuação em sala de aula na Educação Infantil em uma perspectiva 

inclusiva.  

O questionário era composto de 5 seções:  
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• A primeira, trata-se do convite para a participação do estudo acompanhado do 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

• A segunda, dados gerais dos professores participantes, tais como: idade, sexo 

e formação.  

• A terceira seção, com cinco perguntas refere-se a características da docência 

na Educação Infantil.  

• A quarta, com quatro questões, sobre atuação profissional.  

• E para finalizar, a quinta seção, visando perceber a relação preparo /formação 

que a instituição do Ensino Superior ofereceu.  

 

O questionário foi preparado para ser respondido entre, aproximadamente, dez 

a quinze minutos, e, somente pesquisador e orientadora tiveram acesso às 

informações.  

 

4.4 Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados a luz do referencial teórico em eixos de análises, e 

utilizamos a sigla PR (Professor Respondente, para preservar o anonimato). 
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Esta seção teve por objetivo apresentar eixos temáticos construídos ao longo 

do estudo, por meio dos resultados encontrados as respostas descritivas do 

questionário e com as bases teóricas apontadas no início da investigação, procurando 

compreender o que pensam os professores de Educação Infantil quanto a importância 

da sua formação para atuação e como é realizado o processo de estimulação precoce 

na prática pedagógica desses professores junto com crianças com deficiência e/ ou 

risco para o desenvolvimento de crianças, na idade de 4 e 5 anos, em uma rede de 

ensino particular. 

Os resultados foram apresentados em sequência temática, sendo que, 

primeiramente, serão exibidos os dados do olhar dos professores participantes quanto 

a formação docente, inicial e continuada em uma perspectiva inclusiva; em seguida 

dados referentes a atuação dos professores na Educação Infantil; e finalmente os 

desafios do professor frente à Educação Infantil Inclusiva. 

 

5.1 Formação Inicial dos Professores para Educação Infantil em uma 

perspectiva inclusiva 

 

5.1.1 Formação recebida da Instituição de Ensino Superior  

 

A formação inicial de professores da Educação Infantil inclusiva deve capacitar 

os professores a olharem para além das competências dos alunos, deixando de focar 

apenas em suas limitações, bem como adaptar planejamentos e procedimentos de 

ensino a fim de atingir a todos no contexto de sala de aula a despeito das diferenças. 

É nesse contexto que se destaca a importância de que formação inicial e continuada 

sejam realidade que contribuíam com o cotidiano escolar. A pesquisa neste quesito 

teve inicialmente como finalidade delinear as percepções dos professores quanto as 

contribuições da formação inicial para atuação na Educação Infantil inclusiva.  

Nesse cenário, são históricas questões enfrentadas na formação inicial, uma 

vez que o professor é elemento crucial enquanto mediador no processo educacional, 

por meio de sua ação pedagógica, (Saviani, 2005). Diante dessa realidade, o Quadro 

4 apresenta os olhares dos professores quanto a sua formação inicial. 
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Quadro 4 – Olhar dos professores quanto ao preparo/formação que receberam na Educação 
Superior para a sua atuação na Educação Infantil em uma perspectiva inclusiva 

Eixo Temático  Participantes Resposta 

afirmativas 

% N 

A Universidade ofereceu boa formação sobre 

inclusão na Educação Infantil 

153 71  

36,6

2 

26 

A Universidade ofereceu apenas orientação 

básica sobre inclusão 

153 71  

32,3

9 

23 

Faltou interação entre teoria/prática, apenas 

estágio 

153 71  

19,7

2 

14 

Resposta incoerente com a pergunta 153 71  

11,2

6 

8 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados relacionados no quadro anterior referem-se a um universo de 140 

respostas de 153 participantes, destes 71 responderam “sim”, perfazendo 50,7% dos 

entrevistados que responderam a esta questão. Do total de participantes 69 

responderam “não” num total de 49,3% das 71 respostas. As justificativas positivas 

foram organizadas em 04 categorias de análise.  

No primeiro eixo temático, “a Universidade ofereceu boa formação sobre inclusão 

na Educação Infantil”, que constituiu 36,62% (26) das respostas, os professores 

enunciaram que a formação que receberam no Ensino Superior quanto a inclusão na 

Educação Infantil foi muito boa, conforme expressa pelo PR20: Com certeza! Foi uma 

boa formação. A Educação Infantil é a nossa base, e ali também é onde deve ser feita 

as intervenções, as prevenções para que esse aluno possa ter uma qualidade de vida 

tanto no ensino aprendizado, quanto na sua autoestima, fazendo se sentir importante. 

Essa ideia foi confirmada pelo PR15: Foi excelente‼ Outros professores 

valorizaram a sua formação na área e destacaram: “[...] na minha turma foi oferecido 

disciplinas eletivas, oficinas, e grupos de pesquisa que participei” (PR30). O PR 12 

acrescentou: “Recebemos preparos teóricos e estágios na prática que contribuíram 

para o entendimento da proposta inclusiva em sala comum”. 
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O papel do professor é indispensável na Educação Infantil, pois ele é o 

mediador entre a criança e o conhecimento. Esse profissional deve ser bem preparado 

para poder atuar com a diversidade em sala de aula.  

Segundo Damasceno e Santos (2016) o ato de educar é uma tarefa difícil que 

precisa ser desenvolvida com competências, habilidades, preparação para saber lidar 

com as dificuldades em ensinar. GADOTTI (1992, p. 9) ratifica essa ideia ao esclarecer 

que “[...] educar significa capacitar, potencializar para que o educando seja capaz de 

buscar a resposta do que pergunta, significa formar a autonomia”, portanto a 

profissionalização docente deve ser exercida com qualificação e preparação para 

atuar efetivamente. 

O segundo eixo temático diz respeito a “orientação básica oferecida na 

universidade quanto a inclusão na Educação Infantil”, que foi apresentado por 32,39% 

(23) dos sujeitos. Esse grupo de professores destacaram a insuficiência da formação 

inicial quanto a inclusão na Educação Infantil: 

 
Na faculdade recebi aulas e disciplinas sobre a inclusão. Porém, faz-
se necessário uma especialização. O que fora apresentado foi 
somente para compreender o contexto educacional na perspectiva 
inclusiva, mas falta a prática, o como fazer, o como desenvolver a 
inclusão e as dificuldades dos alunos (PR 35). 
 
Fiz a pedagogia e somente passei pela disciplina de inclusão para ter 
uma noção básica do que poderia encontrar em sala de aula. Resolvi 
fazer a pós-graduação em Libras por que me apaixonei pela história 
dos surdos, e vou me dedicar mais às o término da pós. Minha história 
com a cultura surda só está começando (PR40). 

 

Conforme a fala anterior das professoras, percebeu-se uma insatisfação quanto 

ao que receberam no Ensino Superior quanto a proposta de educação inclusiva na 

Educação Infantil. Mendes (2002) aponta para a necessidade de reformulação nos 

cursos de Pedagogia quando se trata de Educação Especial e inclusiva. A autora 

destaca a insuficiência na formação pelo fato de a teoria não estar associada à prática, 

consequentemente inconsistente para a formação dos professores do Ensino Básico.  

Outros professores destacaram também a insuficiência de conteúdo voltado 

para esta área, e que apesar dos cursos falarem sobre a inclusão e até constá-la em 

seus programas por meio de disciplinas, há necessidade que o assunto seja mais 

profundamente abordado. 
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Outra resposta que merece uma reflexão é: “Porém, nossas faculdades ainda 

vivem num mundo de faz de conta. A realidade é outra em sala de aula.”  

 A PR32 Expressou uma preocupação, pois o olhar deste, então aluno, e agora 

um professor passa pelo fato observado de que as Instituições de Ensino Superior, 

não estão levando a sério a questão da inclusão. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde há uma estimativa de que existem 

aproximadamente 650 milhões de pessoas com deficiências, cerca de 80% da 

população identificada acima, vivendo em países em desenvolvimento (KARR, 2011). 

Apesar disso, as deficiências ainda não fazem parte das linhas de pesquisa regulares, 

como acontece com as questões raciais, de gênero ou de etnia (GRECH, 2011). O 

tema continua a ser relegado a linhas marginais, quando se trata de aspectos do 

planejamento e elaboração de políticas. 

No quarto eixo temático encontram-se respostas relacionadas a: “teoria e 

prática”, categoria assinalada por 19,71% (14) dos sujeitos pesquisados. Vale 

ressaltar o baixo número dos docentes que enquanto estudantes realizaram seu 

estágio com ênfase na educação inclusiva, segundo o PR3, “[...] no decorrer do curso 

fiz estágio em uma escola de crianças especiais e foi muito gratificante, pude entender 

alguns comportamentos das crianças”.  

Enquanto o PR4 diz: “Tivemos algumas aulas e estágios, mas poderia ser 

melhor”. O estágio de um curso traz benefícios práticos para o exercício da formação 

pretendida. No olhar dos professores os cursos de formação inicial deveriam dar maior 

ênfase em práticas/ teóricas aumentando a possiblidade de que estes estudantes 

pudessem vivenciar tais experiências. Boldrin (2007) afirma que o professor deve: 

 
[...] assumir papel ativo no processo educativo intencional. Não 
concordamos com a separação entre concepção das práticas 
pedagógicas e execução do trabalho docente. Para nós, essas são 
faces da mesma moeda, e separá-las é perpetuar a divisão do trabalho 
[...]. O professor não pode ser reduzido a um prático que aplica 
fórmulas prontas, um mero repassador de conhecimento. A educação 
não comporta um profissional tão restrito, se quisermos transformar a 
sociedade. Por isso defendemos a Pedagogia como espaço de 
formação inicial dos professores da Educação Infantil. Defendemos 
para essa etapa educacional, profissionais com formação plena, 
capazes de entender e transformar o seu trabalho, não apenas 
executá-lo de forma pré-programada (BOLDRIN, 2007, p. 98). 

 

A teoria e prática não pode estar dissociada, uma vez que elas se completam. 

Guerra (1995) ratifica essa ideia ao falar sobre o Estágio Supervisionado como 
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elemento indispensável no processo de formação inicial e consiste em teoria e prática 

tendo em vista uma busca constante da realidade para uma elaboração conjunta do 

programa de trabalho na formação do educador.  

Desta forma, “[...] o estágio é o eixo central na formação de professores, pois é 

através dele que o profissional conhece os aspectos indispensáveis para a formação 

da construção da identidade e dos saberes do dia a dia” (PIMENTA E LIMA, 2004), 

tornando-se etapa imprescindível para o profissional estar apto a exercer sua função 

como educador. Por meio do estágio o estudante pode associar a teoria à prática 

preparando-o para o exercício de sua docência.  

Quanto a teoria, de acordo com o PR 9, ela ajuda em termos: “Sim em termos 

de teoria, mas na prática, é tudo muito diferente, a inclusão precisa de ajudas 

constantes para um pouco mais de desenvolvimento”. Boas (2018) afirma que:  

 
Ao analisarmos as práticas pedagógicas, cabe-nos inquietarmos com 
a separação que existe entre a teoria e a prática, cria-se então um 
círculo vicioso onde constatamos que a formação docente é 
construída antes e durante o caminho profissional do docente, e que 
se faz também no social onde a formação docente depende tanto das 
teorias, quanto das práticas desenvolvidas na vida escolar. 

 

O quarto eixo temático se relaciona a respostas inadequadas à pergunta. por 

11,26 % (08). 

As diferentes trajetórias de formação de educadores de ensino especial e de 

ensino regular hoje caminham para a educação inclusiva. Esta nova forma de pensar 

a educação, onde as diferenças são produzidas e valorizadas, e não apenas aceitas 

e toleradas, impondo um grande desafio para o sistema educativo. Se antes, havia 

uma cisão entre a formação dos dois profissionais, hoje os princípios da inclusão 

escolar exigem uma união entre os dois sistemas, de ensino regular e especial. 

Segundo Michels (2011), desde 1994, quando ocorreu, na Espanha, a Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade e foi aprovada 

a “Declaração de Salamanca de Princípios, Políticas e Práticas das Necessidades 

Educativas Especiais e uma Linha de Ação” (UNESCO, 1994), a formação de 

professores compõe a estrutura de ação para a inclusão. 

Barnard e Lan (2007, p. 2) referem-se ao problema quando afirmam: “[...] é 

irônico que nossa visão de diversidade seja tão limitada que raramente inclua as 

deficiências”. Se os estudantes se formam sem se envolver com tal tema nos 
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programas de curso e só percebem tais pessoas como quem precisa de ajuda, como 

essas pessoas poderão ser vistas como iguais a seus pares (BRYEN e SHAPIRO, 

1996). 

 

5.1.2 Formação Específica dos professores para atuação junto aos alunos da 

Educação Infantil em uma perspectiva inclusiva  

 

O benefício que a inserção das crianças na EI é um consenso entre os 

estudiosos da área. Crianças com e sem deficiência tem direito garantido por lei para 

participarem de uma educação de qualidade nesse nível de ensino. A EI de qualidade 

é aquela que promove o desenvolvimento que frequenta este espaço educacional 

(NUNES, KRAMER, 2013). 

A estimulação precoce é um meio de proporcionar às crianças público alvo da 

educação especial uma forma de o alcançar seu desenvolvimento. As atividades 

intencionais e diretas, proporcionam maior interação com os conhecimentos históricos 

e culturais do meio social em que as crianças estão inseridas. Para esse trabalho faz-

se necessário o preparo dos professores por meio de sua formação inicial. O Quadro 

5, apresenta o olhar do professor quanto a sua formação para atuação com a 

Estimulação Precoce. 

 

Quadro 5 – Olhar dos professores quanto ao preparo/formação específica que receberam 
para atuação com estimulação precoce na Educação Infantil inclusiva enquanto estudantes 
na Educação Superior  

 

Eixo Temático Participantes Resposta 

afirmativas 

% N 

O aluno como centro do processo de 
aprendizagem 

153 39 17,95 7 

Inter-relação professor de sala comum e 
especialistas 

153 39 5,13 2 

Tema trabalhado superficialmente 153 39 17,95 7 

Formação complementar/ Estágio em 
educação especial 

153 39 28,20 11 

Atividades lúdicas 153 39 7,70 3 

Aulas específicas 153 39 12,82 5 

Resposta incoerente com a pergunta 153 39 10,25 4 

Fonte: Dados da pesquisa 
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As respostas dos professores participantes foram organizadas em 6 eixos 

temáticos em que 135 professores responderam, sendo “Sim” 70,4% e “Não” 29,6%.  

O total dos professores que responderam “Sim”, perfaz um percentual de 

94,5%. 

O primeiro eixo temático foi “formação complementar/estágio em educação 

especial”, com 28,20 (11) professores responderam que obtiveram esta formação 

complementar em cursos, capacitações: 

 
Cursos, debates, fóruns, trocas de experiências. Vejo que há uma 
preocupação, em ter profissionais bem qualificados para atenderem 
esses alunos, profissionais que além de desempenhar um papel, de 
excelência, fazer a diferença na vida da criança (PR45). 

 

A formação complementar e o estágio em educação especial completam a 

prática necessária que o docente precisa para um incremento maior na sua forma de 

ensinar.  

Segundo Demo (2007, p. 11) “[...] investir na qualidade da aprendizagem do 

aluno é, acima de tudo, investir na qualidade docente”.  

Com isso se complementa de fato o ensino aprendizagem, já que este docente 

melhor capacitado produzirá por conseguinte aluno mais bem capacitado. 

O segundo eixo temático é “aluno como centro do processo aprendizagem” com 

17,95 % (7) dos professores. O PR56 esclareceu: “[...] o professor deve ensinar aquilo 

que o aluno necessita e não aquilo que o professor acha que o aluno precisa...”. 

Aqui cabe o reforço da metodologia ativa, que cada vez mais precisa ganhar 

espaço nos modelos ainda tradicionais de se ensinar.  

O professor não é mais o centro, claro que sua importância ainda é relevante, 

mas ele sai da figura central, para uma figura de mediação, ele passa a mediar as 

ações necessárias para a obtenção dos resultados desejados.  

O aluno como centro de suas ações o torna mais responsável, e por 

conseguinte podemos dele cobrar melhores resultados. 

Segundo Cohen (2017, p. 30): 

 
[...] alguns especialistas explicam que mais do que uma simples 
transferência de conhecimento, aprender está associado à 
capacidade de compreender e fazer uso de raciocínio crítico e 
analítico. Assim sendo, tira-se de cena a memorização para incentivar 
o desenvolvimento de estruturas cognitivas que facilitam a 
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recuperação de conhecimentos relevantes, quando estes vierem a ser 
necessários para a solução de problemas similares. 

 

O aluno como um ser em formação necessita ter espaço para que seu 

desenvolvimento não seja comprometido, segundo o PR23: 

 
Devemos promover situações diárias onde os alunos da Educação 
Infantil, cultivem o respeito, cidadania, o cuidar de si e do outro, 
aceitação, companheirismo e tantos outros valores necessários a 
formação de um cidadão justo. 

 

Fonseca (1998, p. 315) lembra que “o professor e o formador do futuro têm o 

dever de preparar o estudante para pensar, para aprender a serem flexíveis, ou seja, 

para serem aptos a sobreviverem na nossa aldeia de informações acelerada”. 

O PR 43, respondeu que se deve “adequar conhecimentos e aprendizados à 

capacidade da criança”. Segundo Freire (1996, p.141): 

 
Ensinar exige querer bem aos educados e o que dizer, mas, sobretudo 
que esperar de mim, se como professor, não me acho tomado. Por 
este outro saber, o de que preciso estar aberto ao gosto de querer 
bem, às vezes, à coragem de querer bens aos educados e à própria 
prática educativa de que participo. 

 

O terceiro eixo temático teve também a resposta de 17,95% dos professores 

(7) respondentes e denominou-se: “tema trabalhado superficialmente.” Segundo o PR 

34 foram “abordados alguns temas, é preciso aprofundar-se mais”. Enquanto que 

outro se expressou que “pouca coisa foi dada e acho que deveria ter dado mais ênfase 

neste assunto” (PR 11). 

Nota-se que há uma necessidade de que o conteúdo inclusão assuma um papel 

relevante na formação inicial, levando em conta o aumento de ingressantes na 

educação infantil de crianças com necessidades especiais. Na visão do PR 56, o que 

foi ensinado “foi pouco, poderia ter sido melhor”. 

O quarto eixo temático denomina-se “aulas específicas” com 12,82% (5) com 

destaque para a resposta do PR34:” Pesquisamos e realizamos vários métodos de 

ensinos para várias áreas da inclusão ou desenvolvimento comprometido”.  

Quando a IES se preocupa em especificar a disciplina de inclusão leva o 

docente enquanto aluno, a buscar um maior comprometimento no seu ensinar.  
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As disciplinas de inclusão deixam de ser aulas paralelas passando a integrar o 

currículo com papel importante para a formação da criança, especialmente na 

Educação Infantil.  

O PR 29 respondeu que “foi lhe ensinado quando aluno da IES, “Libras” - a 

linguagem brasileira de sinais”.  

De acordo com o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística- IBGE, 9,8 milhões de brasileiros possuem deficiência 

auditiva, o que representa 5,2% da população brasileira. Deste total 2,6 milhões 

são surdos e 7,2 milhões apresentam grande dificuldade para ouvir.  

O quinto eixo temático denominou-se: “resposta incoerentes com a pergunta” 

num total de 10,25% (4), como podemos ver nestas expressões: “Dando apoio em 

qualquer assunto relacionado com educação inclusiva”.  

O sexto eixo temático com 7,7% (3) foi: “atividades lúdicas”, conforme descrição 

do PR22 e 45: “Confeccionamos alguns jogos com o objetivo de tornar a 

aprendizagem significativa para cada grupo de alunos, como mapas táteis, jogos com 

diferentes texturas e tamanhos, jogos sonoros, utilização de diferentes materiais, 

como lixas, varal do alfabeto etc.” 

A importância da ludicidade no desenvolvimento da criança tem-se comprovado 

ao longo dos anos meio altamente eficaz.  

Aqui vimos que apenas 3 professores responderam que no IES tiveram 

atividades ou práticas e até mesmo orientação sobre o uso da ludicidade: 

 
A brincadeira e as atividades lúdicas são muito importantes para o 
desenvolvimento psicológico, social e cognitivo da criança, pois é 
através dela que ela consegue expressar os sentimentos dela em 
relação ao mundo social. As atividades lúdicas preparam a criança 
para o desempenho de papéis social para a compreensão do 
funcionamento do mundo, para demonstrar e vivenciar emoções 
(CAMINHO DO SABER, 2018, p. 10). 

 

Para Vygotsky (1984), “a brincadeira não é apenas uma dinâmica interna da 

criança, mas uma atividade dotada de um significado social que necessita de 

aprendizagem”. 

E finalmente a última categoria denominada “inter-relação professor de sala 

comum e especialistas” com 5,13% (2) o professor 90 expressou que: “Na inclusão o 

professor de classe regular necessita bem como a criança precisa do serviço de apoio 

e ajuda necessária de especialista ou terapeutas”.  
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Damiani (2008, p. 218) diz que “[...] pode-se pensar que o trabalho colaborativo 

entre professores apresenta potencial para enriquecer sua maneira de pensar, agir e 

resolver problemas, criando possibilidades de sucesso à difícil tarefa pedagógica”.  

A colaboração é também definida por Friend e Cook (1990) “como um estilo de 

interação entre, no mínimo, dois parceiros equivalentes, engajados num processo 

conjunto de tomada de decisão, trabalhando em direção a um objetivo comum”. 

A perspectiva inclusiva no ensino superior carece de uma análise mais 

cuidadosa é preciso entender que o mundo mudou, e numa velocidade espantosa 

vem exigindo de cada um de nós um repensar sobre quase tudo.  

Quando aquilo que deve ser mais precioso que é a educação deixa de cumprir 

seu papel social torna mais vulnerável a sociedade que vivemos. 

Nas respostas apresentadas vimos um baixo número de professores que 

tiveram enquanto estudantes a formação adequada no quesito inclusão. Por isso é 

comum encontrarmos professores que possuídos de temor, rejeitam muitas vezes 

cuidar deste aluno sem discriminá-lo.  

Alguns destes educadores são cônscios de suas debilidades, outros 

simplesmente ignoram. 

Também pudemos ver a importância de um especialista junto com este 

professor na sala comum.  

O maior número de respondentes deu-se na categoria formação complementar 

e estágio em educação especial, pois para estes professores foi o divisor de águas na 

compreensão da inclusão.  

De acordo com Martins e Silva (2014): 

 
O processo educativo formal tem a responsabilidade de contribuir 
objetivamente com a construção das competências para a gestão 
autônoma da aprendizagem. Não se trata, apenas, de uma aposta nas 
competências individuais para acessar, organizar, processar e utilizar 
informações para a sua participação social, mas sim de um 
desenvolvimento social do indivíduo que a escola pode e tem dever de 

participar objetivamente. 
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5.2 Formação continuada e atuação docente  

 

5.2.1 Orientações em relação ao trabalho a ser desenvolvido com alunos da 

educação infantil na perspectiva inclusiva 

 

A formação continuada assume a característica “[...] de suprir as deficiências 

da formação inicial, é também utilizada como caminho para a ascensão na carreira, 

tanto do ponto de vista econômico como de status, e ainda como o caminho para 

atualização e aprimoramento de técnicas necessárias aos profissionais da educação” 

(BRAGATTO, 2013, p. 73-74). 

A formação continuada de professores da Educação Infantil geralmente é 

realizada por meio de atividades aligeiradas e o professor tem pouco participação para 

expor suas reais necessidades para realização de um trabalho que contribua para 

transformação de sua prática.  

As vezes são cursos rápidos, palestras prontas que acabam homogeneizando 

o trabalho pedagógico.  

Os professores participantes desse estudo expressaram seu olhar falando 

sobre suas experiências quanto a orientação para o trabalho junto a alunos com 

deficiência e/ou risco para o desenvolvimento na Educação Infantil, conforme 

apresentado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Olhar dos professores quanto as orientações para o trabalho com alunos com 
deficiência e/ou risco para o desenvolvimento 

Eixo Temático Participantes Resposta 

afirmativas 

% N 

Professores recebem orientação 140 98 84,70 83 

Professores não recebem orientação ou 
recebem pouca orientação 

140 98 9,18 09 

Não sabe se receberá 140 98 6,12 06 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No Quadro 6, obteve-se 140 respostas quanto a orientações que recebem em 

relação ao trabalho a ser desenvolvido, destes 60% respondendo SIM total de 84 

professoras e 40% respondendo NÃO, total de 56. Quanto à pergunta: Quem faz a(s) 

orientações? obtivemos 98 respostas. Estas foram divididas em 3 eixos temáticos. 
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O primeiro eixo temático, “recebe orientação”, 84,7% (83), mostrou que a 

escola está se envolvendo na sua maioria em atender as demandas inclusivas e de 

alguma forma como podemos ver nas seguintes expressões dos entrevistados: 

Na sua maioria a orientação e apoio vem da orientação pedagógica, da 

coordenação pedagógica e direção escolar. O PR 40 destacou que o apoio vem do 

“SOE (Orientação Educacional) e especialistas que atendem os alunos como 

psicopedagoga e terapeuta ocupacional” vale ressaltar o atendimento com 

psicopedagoga e terapeuta ocupacional. 

De acordo com Vianna (2001), as tarefas do coordenador pedagógico, é 

coordenar e organizar o planejamento escolar; acompanhar a progressão do 

desenvolvimento dos objetivos da educação escolar; considerar a centralidade da 

aprendizagem; mediar e traduzir as determinações legais, funcionais e administrativas 

integradas harmonicamente com a proposta pedagógica; estimular o hábito da 

reflexão continuada e administrar a progressão das aprendizagens através de 

avaliação permanente. 

Quando se refere exclusivamente à questão das inclusões, é de fundamental 

importância a intervenção e apoio da Orientação e Coordenação Pedagógica, e isso 

ainda se somado a outras intervenções como Psicoterapeuta, Psicopedagoga, e 

Terapeuta familiar, com certeza haverá um incremento do aprendizado, uma 

diminuição acentuada dos problemas, e uma perspectiva inclusiva cumprindo de fato 

seu papel. Alguns entrevistados realçam a combinação, a integração do corpo 

administrativo, como na fala do PR 46: “Equipe de terapeutas que acompanham os 

alunos através das famílias e a psicopedagoga do Colégio” e “Ajuda externa de uma 

ONG onde o aluno faz acompanhamento”. 

Além das atribuições rotineiras do coordenador queremos destacar que ele 

também precisa “[...] refletir junto com o professor sobre o processo de inclusão de 

alunos com deficiência, considerando não apenas as questões legais, mas também 

as representações que o grupo tem acerca da deficiência e da permanência desses 

alunos no espaço escolar”. (AGUIAR, 2010, p. 149). 

Autores como Hashimoto (2003) e Aguiar (2012) dizem que por vezes, o 

professor não se mostra pronto para atender à demanda atual, precisando do apoio 

de outros profissionais no trabalho diário. Dentre os diferentes profissionais, o 

coordenador pedagógico tem se revelado como aquele imediato a quem o docente 
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pode pedir auxílio ou dividir dificuldades. O coordenador e ou orientador pedagógico 

se torna o profissional estratégico para o trabalho de inclusão com os professores. 

O segundo eixo temático denomina-se: “recebe orientação parcial ou não 

recebe”, com 9,18% (9), dos entrevistados. Cinco destes profissionais disseram que 

recebiam orientação parcial: “Quando tem é o profissional que cuida dela”. “A 

profissional que atende o aluno.” 

Aqui certamente é uma escola que tem um profissional qualificado e exclusivo 

para atender a demanda da deficiência e o professor por sua é acionado, quando 

necessário, e só recebe as orientações de como proceder sem, no entanto, se 

envolver na confecção das atividades e respostas, é apenas um executor. 

“Quando tenho dificuldade, busco informações para o assunto e estudo para 

facilitar o desenvolvimento das aulas. Pesquiso e busco recursos”. (PR81). 

A iniciativa do professor, sua automotivação e seu empenho pessoal em 

resolver a questão, é um indicativo positivo, pois este através de seu próprio fazer, 

terá melhores condições de executar com sucesso a questão inclusiva. 

O eixo temático de número três agrupou respostas que afirmaram “não sabe se 

receberá apoio” sobre orientações em relação ao trabalho a ser desenvolvido com os 

alunos de inclusão, 6,12% (06). O PR 12 afirma que: 

 
No momento ainda estou aguardando ter mais observações para 
contatar pais e escola. Aqui me parece que há uma demanda de 
inclusão, mas a escola ainda não se posicionou com ajuda e apoio 
para que este suposto aluno seja ajudado na sua necessidade. Talvez 
num estágio leve da deficiência, o que é claro na min há concepção 
não justifica, pois antes de tudo quando se trata de necessidades 
especiais, prevenção como sempre é um melhor remédio. 

 

A falta de planejamento, implantação de programas especiais, a pouca 

formação e informação de profissionais da educação, a acessibilidade, e acima de 

tudo o grande vilão desta história, o preconceito, ainda tem dificultado a estes 

cidadãos papéis e posições muito aquém de suas potencialidades. Os outros casos 

citados são: “Não foi preciso ainda, por isso não recebi orientações” “Não tenho alunos 

com risco para o desenvolvimento”. (PR35) “Não possuo tais alunos.” (PR47) “Seria a 

Coordenação Pedagógica já que no momento a escola não dispõe de uma psicóloga 

ou orientadora escolar.” “Não tenho casos espaciais”. 

Para Montoan (2006, p. 19), “educação inclusiva pode ser definida como a 

prática da inclusão de todos independente de seu talento, deficiência, origem 
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socioeconômica ou cultural, em escolas e salas de aula onde as necessidades desses 

alunos sejam satisfeitas” 

No entanto, como se pode ver neste tópico, há ainda uma resistência sobre o 

assunto de inclusão de alguns casos, visto que é só discutido ou tratado quando a 

demanda surge: “Se houver algum aluno com essa dificuldade, a orientadora 

educacional acredito que me dará alguma orientação.” Cabe sim discutir a prevenção, 

mesmo que numa escola não haja um caso específico, é papel da escola orientar, 

informar e até capacitar pois se os alunos ou profissionais não vivem a situação da 

inclusão na sua escola regular, fora dela há um mundo a ser observado nesta questão 

, e dos portões para fora da unidade escolar, a escola pode também fazer a diferença. 

A educação inclusiva tem força transformadora, e aponta para uma nova era 

educacional e social. O sistema educacional vigente está dividindo alunos e 4 muitas 

vezes, ignora o subjetivo, o afetivo, e desrespeita a diversidade inerente à espécie 

humana, necessitamos de uma sociedade que respeite a dignidade e as diferenças 

humanas.  

A educação, como um processo com constantes transformações deve ser 

acompanhada por todos os profissionais da área, seja do setor administrativo, 

coorporativo, tecnológico, pedagógico e até psicológico. Hoje, professores, alunos, 

pais e comunidade em geral têm necessidades diferenciadas de um tempo atrás.  

A escola, enquanto responsável na formação do indivíduo, precisa acompanhar 

as mudanças da sociedade. A questão da inclusão de crianças com necessidades 

educativas especiais na rede regular de ensino insere-se no contexto das discussões, 

cada mais em evidência, relativas à integração de pessoas portadoras de deficiências 

enquanto cidadãos, com seus respectivos direitos e deveres de participação e 

contribuição social. 

 

5.2.2 Olhar dos professores quanto as orientações para o trabalho com 

alunos com deficiência e/ou risco para o desenvolvimento 

 

 Os professores participantes falaram sobre as orientações que recebem da 

instituição que trabalham quando recebem alunos público alvo da Educação especial 

e/ou identificam no cotidiano de sala de aula na Educação Infantil. 

Questão 1.3 2: Você recebe orientações em relação ao trabalho a ser desenvolvido com os 

alunos? 
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Quadro 7 – Olhar dos professores quanto às orientações que recebem quanto ao trabalho as 
ser desenvolvidos junto a alunos com deficiência e/ou risco para o desenvolvimento  

Categoria Participantes Resposta 

afirmativas 

% N 

Procedimentos pedagógico / Assuntos 
diversos 

140 88 40,90 36 

DPAC, DISLEXIA, DISLALIA, DISCALCULIA, 

TODA, TDAH (COORDENAÇÃO MOTORA)  

140 

  

88 20,45 18 

Não recebe orientação 140 88 10,22 09 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Dessa temática, obteve-se 88 respostas que foram agrupadas em 6 eixos 

temáticos, e primeira delas é “procedimento pedagógico/assuntos diversos”, 40,90 % 

(36). O PR12 explica que quando são orientados na questão da inclusão se mostra 

por exemplo, “[...] como lidar e estimular o aluno caso tenha algum problema” e 

também “Maneira de efetuar o trabalho com eles “ Além disso há uma preocupação 

com o proceder na sala de aula, pois em se tratando de uma sala comum, de ensino 

regular, a forma de abordagem e procedimento tem que contemplar tanto o aluno com 

necessidades especiais quanto o aluno sem necessidades especiais. 

A relação professor/aluno, principalmente no âmbito da inclusão pode 

influenciar todo o processo interativo e pedagógico da escola. O olhar deste educador 

precisa ser um olhar além do que é visto, tem que ser o olhar do sentimento, do ser, 

do estar no lugar do outro, porque certamente o diferente assusta, o diferente nos tira 

a zona de conforto. 

Sobre essa questão, Glat (1993) comenta: 

 
As pessoas ditas anormais ou excepcionais nos perturbam porque não 
sabemos exatamente como lidar com elas. Então, para aliviar nossa 
tensão e nosso mal-estar, e diminuir a probabilidade de problemas, a 
tendência da sociedade como um todo, e cada um de nós 
individualmente, é afastar essas pessoas (ou nos afastar delas, o que 
vem a dar no mesmo (GLAT, 1993, p. 15). 

 

O PR 34 escreve que ao ser orientada aprendeu a “Como tratar a aluna, como 

não tratar (há diferença entre essas duas opções); leitura relacionada à dificuldade 

apresentada; a importância de estimular a criança, mesmo com suas aparentes 

limitações.” 

“Direcionamento de alunos para especialistas como: Psicopedagogo, 

neurologistas etc., atividades direcionadas e lúdicas.” No aprendizado por contraste 
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acredita-se que é mais prudente ensinar como não proceder, pois se trata de um 

momento mais difícil, é quando se faz necessário lembrar de que o aluno deve ser 

inserido no contexto normal da sala, e por conseguinte deve ser tratada da melhor 

maneira possível, evitar o preconceito e unir as informações técnicas e médicas 

obtidas pra se obter o resultado desejado. 

De Acordo com Sanchez, (2005) a educação inclusiva visa apoiar as 

qualidades e necessidades de cada um e de todos os alunos da escola. Deve se 

pensar na heterogeneidade do alunado como uma questão normal do grupo/classe e 

pôr em prática um delineamento educativo que permita aos docentes utilizar os 

diferentes níveis instrumentais e atitudinais como recursos intrapessoais e 

interpessoais que beneficiem todos os alunos. 

O segundo eixo temático “desenvolvimento acadêmico”, teve 29,54% (26), 

aqui a preocupação segundo os entrevistados com o desenvolvimento acadêmico dos 

alunos conforme expressa os PR 11, e PR12: “Desenvolvimento da aprendizagem e 

dificuldades a serem trabalhadas” e “Seu desenvolvimento acadêmico”. 

Deve ser uma constante preocupação do professor o desenvolvimento 

acadêmico de seu aluno, afinal o objetivo do ensinar é fazer com que o que aprende 

se torne autor de sua própria história, escritor de suas próprias página e autônomo. O 

PR 112 enfatiza a orientação sobre como se deve trabalhar para o “Desenvolvimento 

de cada aluno”, isso leva a `reflexão de que cada indivíduo deve ser tratado como se 

fosse único, pois cada único tem um mundo à parte, um universo que é só dele, e por 

isso se preocupar com esse desenvolvimento individual, fará com que de fato a 

questão da inclusão se dê por completo. 

O terceiro eixo temático teve 10,22 % das respostas num total de (09) 

respondentes foi agrupada em “deficiências diversas”, “Coordenação Motora“ 

“Dislexias” “Dislalia” “Discalculia”, “TDAH, Déficit de Atenção, comportamentos 

inadequados, autismo” que são tratados caso a caso, e o professor é apoiado tanto 

pela equipe pedagógica, quanto da Direção, e há um encaminhamento em casos mais 

agudos para especialistas. 

O trabalho de detecção destas deficiências é um trabalho em conjunto, pois é 

requerido a aproximação com os pais e demais agentes da unidade, como retrata o 

PR 34: “todos são chamados a colaborar, desde nós que nos envolvemos tempo todo 

com a criança , como monitores, funcionários em geral, pra que essa criança de fato 

se sinta acolhida, incluída”. 
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De acordo com Vasconcelos (1989) os alunos vêm para a escola com menos 

limites trabalhados pela família e muitos pais chegam até mesmo a passar toda 

responsabilidade para a escola. Ela é parte integrante do processo educativo dos 

alunos, seu desenvolvimento na escola é insubstituível e extremamente necessário. 

A quarta categoria com 10,22% (09) agrupou “não recebe orientação”. Citam-

se alguns professores que corroboram essa análise, o PR 23: Não recebi orientação, 

ainda não tiver esse tipo de procedimento. 

O corpo docente deve ser preparado para a inclusão de crianças com NEE. 

Porém, há falta de preparo e conhecimento por parte dos professores. 

Para que a inclusão ocorra é necessário um aperfeiçoamento constante dos 

professores com o domínio de instrumentos e referenciais para evoluir suas práticas 

pedagógicas. E com a participação da família no ambiente escolar, a inclusão 

realizada com facilidade. Apesar das respostas sobre este assunto terem sido 

menores do que aqueles que recebem orientação, é preocupante que ainda nestes 

tempos alguma instituição se omita de tal responsabilidade.  

É determinante para que se alcance as metas propostas pelas Leis e Diretrizes 

Bases, LDB, se atenda os parâmetros curriculares que a escola se comprometa a 

exercer seu papel principal que é de formar todos os caracteres sociais, orientar todas 

as formas de procedimento pedagógico e acadêmico do aluno, capacite seus 

educadores de forma a priorizar as diferenças. 

A formação do professor é fundamental no processo de inclusão. Contudo, ele 

precisa ser apoiado e valorizado, pois sozinho não poderá efetivar a construção de 

uma escola fundamentada numa concepção inclusiva. Para tanto, faz-se necessário, 

conforme aborda a Declaração de Salamanca: “a preparação de todo o pessoal que 

constitui a educação, como fator chave para a promoção e progresso das escolas 

inclusivas.” (Salamanca,1994, p. 27)  

Neste tópico o foco foi saber se a escola onde ele atua quando orienta, tem o 

foco na questão inclusiva. Das 88 respostas 81 (92,04%) atestaram que quanto à 

orientação os assuntos voltados para a inclusão são tratados. Cerca de 40 % a 

preocupação é o procedimento pedagógico, ou seja, se esse professor está de acordo 

com os parâmetros pedagógicos requeridos. 

Com quase 30%, o assunto do desenvolvimento acadêmico do aluno é 

abordado, e menos de 21% os assuntos abordados se referem diretamente às 

deficiências.  
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Mesmo justificando que algumas unidades não possuem alunos com 

necessidades especiais, reafirmamos que o papel da escola regular é conscientizar 

dentro e fora do contexto escolar a necessidade de se reconhecer as diferenças, 

trabalhar as deficiências e exaltar a igualdade. 

O professor assume-se como um mediador na construção do conhecimento e 

não mais como um mero transmissor de conteúdos estanques e desvinculados da 

realidade” (MARQUES, 2008 p. 182) 

Segundo Ostetto (2000) O planejamento do professor também é enfatizado 

como elemento essencial para que a inclusão educacional possa ser concretizada. No 

que se diz respeito ao planejamento, ele engloba toda a ação do professor, sendo 

uma atitude crítica e reflexiva do mesmo. 

 

Quadro 8 – Olhar dos professores quanto as contribuições dos assuntos tratados para a 
realização trabalho com alunos com deficiência e/ou risco para o desenvolvimento  

Eixo Temático  Participantes Resposta 

afirmativas 

% N 

Os assuntos contribuem 140 86 87,20 75 

Os assuntos as vezes contribuem 140 86 8,14 07 

Os assuntos não contribuem 140 86 6,98 06 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A questão 1.3.3, os dados foram organizados em 3 eixos temáticos. No primeiro 

eixo “os assuntos contribuem”, que constituiu 87,20% (75) das respostas, mostra um 

índice muito bom, pois ante ao desafio da inclusão na educação como um todo estes 

índices mostram que as escolas estão trilhando um bom caminho quando se trata de 

formar, capacitar e inspirar nossos professores sobre causa inclusiva. De acordo com 

PR 45, os assuntos tratados contribuiriam muito pois me ajudou. “Dando suporte na 

orientação até mesmo aos pais com relação as tarefas do aluno”. Outro enfatizou o 

seguinte: “através dos temas abordados fiquei mais tranquila em relação aos meus 

alunos, pois a identificação dos distúrbios ou dificuldade de aprendizagem se dá a 

partir dos sete anos com um diagnóstico profissional.  

A medida que o professor passa a receber a orientação adequada sobre a 

questão da inclusão, sente-se mais seguro na condução de seu trabalho em sala de 

aula conforme expressa o PR 8: “pois cada assunto nos ajuda a refletir como devemos 

trabalhar, e quais os recursos utilizar pra trabalhar com cada criança”. 
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O papel do professor é fundamental no andamento das atividades na Educação 

Infantil, pois ele é o mediador entre a criança e o conhecimento. Assim sendo, é 

extremamente necessário que esse profissional esteja em uma constante busca por 

aprender sobre o desenvolvimento de crianças e a forma como elas veem e sentem o 

mundo, criando oportunidades para elas manifestarem seus pensamentos, 

linguagem, criatividade, reações, imaginação, ideias e relações sociais (EDITORIAL 

DOM BOSCO, 2018). 

Segundo Palhares (2004, p. 20) “Para educar, cuidar e permitir que nossas 

crianças cresçam como sujeitos é preciso, também, constituir educadores sujeitos. 

Sujeitos brincantes, sujeitos criativos, sujeitos livres do jugo da sobrevivência. É 

preciso sonhar com um lugar onde a criança possa realizar sua infância, onde o adulto 

possa realizar sua vida”  

Ainda temos relato de PR 78 que falou da importância entre a escola e os pais 

pois estes se não se unirem , haverá dificuldades quanto ao desenvolvimento deste 

aluno; “Se a escola e os pais não se unirem quanto ao problema do aluno, o segundo 

eixo diz respeito a: “os assuntos as vezes contribuem” e foi assinalada por 8,14% (07) 

dos sujeitos. O PR 92 respondeu que contribui às vezes somente porque depende da 

aceitação desta criança que muitas vezes cria um bloqueio por conta da educação 

que recebe em casa: “as vezes. Cada criança tem uma criação diferente em casa, 

acaba havendo um bloqueio de aceitação “ 

De acordo com Braga (2016) cabe à escola educar as crianças para que elas 

tenham maturidade para pensar em alternativas, nos problemas que as gerações 

anteriores deixam como herança e nos novos desafios que serão enfrentados e para 

que isso aconteça, é preciso que família e escola caminhem juntas, cumprindo cada 

uma o seu papel tendo em vista que pais e professores têm que reconhecer seus 

papéis na educação das crianças, para que nenhuma instância esteja ausente de 

seus deveres como tem acontecido atualmente.  

O terceiro eixo temático “os assuntos não contribuem”, teve 6,98 % (06) dos 

sujeitos envolvidos. Estas respostas na sua maioria disseram que as orientações não 

contribuíram por conta de que na sua sala, ou escola, não há alunos em situação de 

risco: “Não tenho aluno nessa situação”, “Não tenho casos especiais”. No entanto 

reforça-se que uma escola inclusiva, deve ter na sua essência a responsabilidade de 

formar, especialmente no professor a cultura da inclusão levando em conta que 
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mesmo que não haja no momento uma situação que exija o proceder específico, a 

prevenção, a orientação deve sempre servir de base.  

A escola é uma instituição com papel essencial na sociedade. O compromisso 

da escola em nossas vidas vai além de somente ensinar conteúdos de matemática, 

português, história e intermediar a entrada no vestibular. A escola traz junto de seus 

objetivos a formação do caráter, valores e princípios morais, que direcionará o aluno 

a utilizar os conhecimentos aprendidos de maneira eficaz, para que sejam aplicados 

em favor da sociedade e de uma realidade melhor para todos.  

 De acordo com Freire (2007, p.20), há uma necessidade de o educador 

assumir o “compromisso com os destinos do país. Compromisso com seu povo. Com 

o homem concreto. Compromisso com o ser mais deste homem”. 

 O PR 1 disse que quando necessário ele mesmo busca fazer sua própria 

pesquisa sobre o assunto: “Procuro fazer minhas próprias pesquisas em relação ao 

assunto “. Interessante aqui enfatizar que apesar de que cabe sim ao professor 

enquanto sujeito autônomo e parte interessada, buscar conhecimento sim, mas 

também cabe à escola a responsabilidade principal de atualizar esse professor na 

busca do entendimento das questões relacionadas com a inclusão. 

 O professor tem deixado de ser um mero transmissor de conhecimentos para 

ser mais um orientador, um estimulador de todos os processos que levam os alunos 

a construírem seus conceitos, valores, atitudes e habilidades que lhes permitam 

crescer como pessoas, como cidadãos e futuros trabalhadores, desempenhando uma 

influência verdadeiramente construtiva (SANTOS, 2017).  

Como a maioria dos sujeitos responderam, a orientação dada pela escola, 

especialmente a orientação por parte do apoio pedagógico tem contribuído e muito 

para seu desenvolvimento profissional segundo o PR 3: “Posso ajudar no diagnóstico 

de possíveis problemas que podem ajudar para que esse aluno seja respeitado em 

suas dificuldades e trabalhado para seu desenvolvimento acadêmico e social.” 

 Em caso específico o PR 4 acrescenta:  

 
Acredito que sempre podemos, juntas, professora e coordenadora, 
crescer na compreensão e forma de tratamento da aluna. Desde o 
começo do ano tenho percebido mudanças e melhorias em seu 
comportamento (que no início era de se jogar no chão ao ser 
contrariada e bater a cabeça no mesmo. 
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O PR 5 acredita que as orientações são o Norte para direcionar o trabalho para 

o desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem: "sim, são o norte para 

direcionar o trabalho para o desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem."  

Apesar de que alguns dos sujeitos também responderam que as orientações 

não contribuem para seu aprendizado e desenvolvimento quanto Professor, e que se 

necessário ele busca sozinho esta capacitação, na grande maioria este papel cabe a 

escola, acrescentando ainda a parceria com a família e demais agentes da instituição. 

Segundo Freire (1979), a ação docente é a base de uma boa formação escolar 

e contribui para a construção de uma sociedade pensante. Entretanto, para que isso 

seja possível, o docente precisa assumir seu verdadeiro compromisso e encarar o 

caminho do aprender a ensinar.  

Evidentemente, ensinar é uma responsabilidade que precisa ser trabalhada e 

desenvolvida. Um educador precisa sempre, a cada dia, renovar sua forma 

pedagógica para, da melhor maneira, atender a seus alunos, pois é por meio do 

comprometimento e da “paixão” pela profissão e pela educação que o educador pode, 

verdadeiramente, assumir o seu papel e se interessar em realmente aprender a 

ensinar.  

Muitas vezes por conta da própria formação do professor, este se encontra 

fragilizado diante das demandas inclusivas, pois se depara na sala de aula com 

problemas e necessidades que na sua graduação não foi lhe ensinado, mas não raro 

também é encontrar por parte da coordenação pedagógica, esta mesma falta de 

preparo, cria-se então uma insegurança pedagógica, e compromete o 

desenvolvimento do todo, professor, aluno, e escola. 

As capacitações e treinamentos, como mencionados pelos sujeitos 

entrevistados devem ser contínuos.  

O PR 7 afirma isso quando diz: “Sim, pois é possível aplicar práticas 

pedagógicas que sejam adequadas à Educação Infantil, mas que futuramente farão 

diferença para os alunos com possíveis apresentações de transtornos de 

aprendizagem”. Ainda de acordo com a PR 8 “através dos temas abordados fiquei 

mais tranquila em relação aos meus alunos, pois a identificação dos distúrbios ou 

dificuldade de aprendizagem se dá a partir dos sete anos com um diagnóstico 

profissional”. 

Também neste tópico houve ênfase no aspecto do ambiente escolar, de acordo 

com Forquin (1993) o espaço escolar deve ser visto como um “mundo social”, pois 
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segundo o autor, a escola tem “características de vida própria, seus ritmos e seus 

ritos, sua linguagem [...]”.  

Nesse “mundo social” apresentado pelo autor, as experiências de um sujeito 

enriquecem as experiências dos outros sujeitos, nessas trocas muitas vezes acontece 

o processo de ensino aprendizagem.  

Todavia, é necessário refletir que no ambiente escolar, assim como em outros 

espaços, a aprendizagem não acontecesse apenas de maneira vertical, ou seja, os 

mais velhos ensinam os mais novos, pelo contrário, o que vai determinar essa 

aprendizagem é o “tamanho” da experiência de cada sujeito (CAMARGO; DE PAULA, 

2013). 

 

5.3 Desafios do professor frente à educação Inclusiva na Educação Infantil 

 

5.3.1 Trabalho Inclusivo na Educação Infantil: desafios 

 

São muitos os desafios para uma proposta de educação Inclusiva na educação 

Infantil, principalmente quando se trata da Estimulação Precoce, tão necessário nesse 

nível de ensino.  

O olhar dos professores é imprescindível, quanto a estimulação precoce, o 

trabalho pedagógico e a inclusão de crianças na Educação Infantil. Desafios que 

envolvem os professores gestores, pais e toda comunidades escolar, conforme 

expresso no Quadro 9. 

 
Quadro 9 – Olhar dos professores quanto aos desafios para a realização trabalho com alunos 
com deficiência e/ou risco para o desenvolvimento na Educação Infantil  

Categoria Participantes Resposta 

afirmativas 

% N 

Falta de preparo docente 153 123 47,97 59 

Falta de adequação/ auxilio de profissionais 153 123 33,33 41 

Preconceito/apoio dos pais e colegas 153 123 18,70 23 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na questão 2.1 os dados foram organizados em 3 eixos temáticos. O primeiro 

se refere à falta de preparo do docente, em que 47,98 (59) dos sujeitos responderam, 

o PR 32 lembra que na graduação que fez foi estudado muito superficialmente sobre 
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inclusão: “Porque na nossa graduação estudamos muito superficialmente sobre 

inclusão”. Na mesma linha o PR 2 alega que falta formação nesta área para os 

professores “Falta formação na área para os professores”. “Para trabalhar com uma 

criança problema, o profissional precisa ter preparo ou vocação caso contrário os dos 

irão sofrer as consequências” (PR 57). Aqui a percepção da vocação é um item que 

chama a atenção, mas mais uma vez a ênfase está na má formação do professor 

especificamente na área de inclusão. 

De fato, para que haja uma educação de qualidade e voltada para todos, a 

questão da formação dos professores é fundamental. Segundo Prieto (2006) para 

atender tanto ao ensino regular quanto às necessidades especiais os professores 

devem ser capacitados, para: analisar os domínios de conhecimentos atuais dos 

alunos, as diferentes necessidades demandadas nos seus processos de 

aprendizagem, bem como elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, além de 

prever formas de avaliar os alunos para que as informações sirvam para retroalimentar 

seu planejamento e aprimorar o atendimento aos alunos.  

“Nossa formação nos dá uma pequena prévia de como trabalhar a inclusão, 

porém quando se tem uma criança inclusiva sentimos a alta de um preparo maior. As 

crianças são bem receptivas, mas demoram um pouco a compreender.” (PR 35) Essa 

é uma expressão de outro professor que corrobora a necessidade de se aumentar no 

currículo de formação de docência as questões relacionadas à inclusão. 

Da parte do PR 3 há uma declaração reconhecendo suas debilidades, porém 

aceitando desafio, e por si mesma vai buscar solução para realizar um bom trabalho: 

“Porque não me acho totalmente capacitada para trabalhar com a inclusão. porém 

pesquiso para fazer um bom trabalho com o aluno.” Outro pesquisado alega as muitas 

atividades que tem que desenvolver na sala de aula, e desabafa:” quase não há tempo 

para desempenhar tantas atribuições. A inclusão é muito bonita no papel, mas que, 

em alguns casos, pode "atrapalhar" e constranger as próprias crianças inclusas. 

Geralmente, são colocadas de lado pelos próprios colegas de classe”. Tal afirmação 

denota uma desconexão entre o que de fato o professor entende como parte de suas 

atribuições e sua capacidade de domínio do assunto da inclusão. 

De acordo com Siems (2010) alega a falta de capacitação dos professores no 

Brasil por ser muito recente a educação inclusiva. E afirma ser necessário mais 

investimento nos processos de formação para reconstruir práticas educacionais. 
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Para abarcar os alunos com necessidades especiais, Freitas (2006, p.20) 

enfatiza que esta formação deve: “ocorrer na ótica da educação inclusiva, como 

formação de especialista, mas também como parte integrante da formação geral dos 

profissionais da educação, a quem cabe atuar a fim de reestruturar suas práticas 

pedagógicas para o processo de inclusão educacional”.  

O fato de se ter uma formação que ainda não contemple a educação inclusiva 

para Educação Infantil, há necessidade deum a formação continuada para que os 

professores tenham segurança para desenvolver um trabalho junto com as crianças 

público-alvo da Educação Especial em sala de aula comum. 

O segundo eixo temático: “falta adequação /auxilio de profissionais” teve 

33,33% (41) dos sujeitos envolvidos. Nessa categoria obteve-se 41 respostas que 

atribuíram à falta de cooperação muitas vezes da Coordenação pedagógica, e em 

alguns casos, o desconhecimento da questão inclusiva por parte da própria área 

pedagógica, como podemos constatar na declaração de PR 5 “Falta Ajuda e 

cooperação por parte da coordenação, falta de conhecimento e apoio da coordenação 

geralmente atrapalha o processo”.  

Em outras respostas constatou-se que o assunto de inclusão é pouco falado 

nas capacitações, as condições da escola, seu espaço físico, são inadequados os 

materiais de apoio são escassos, e em alguns lugares nem material de apoio existe. 

O layout da escola muitas vezes é uma barreira para receber alunos com certos tipos 

de deficiências, pois sua estrutura física não contempla a questão das necessidades 

especiais. O PR 7 relata que “[...] nem todas as escolas estão preparadas para receber 

alunos com certos tipos de inclusão, seja na estrutura do prédio da escola e o preparo 

do profissional também”, e acrescenta “Faz-se necessária a presença de 

fonoaudiologia e psicologia infantil escolar”. 

O terceiro eixo temático: “preconceito/apoio pais”, em que 18,70% (23) dos 

sujeitos responderam. Aqui uma constatação, a dificuldade que os próprios pais criam 

quanto à aceitação das deficiências de seus próprios filhos. Estes pais quando 

chegam na escola já chegam em posição vulnerável, com o estigma da discriminação, 

não portanto uma escola de ensino regular, e seus filho precisa ser incluído justamente 

neste ambiente, mas muitas vezes os pais querem um tratamento diferenciado, 

separado, quando na verdade a inclusão é justamente o contrário, e quando se trata 

de integração, o aluno especial justamente pra não se sentir “excluído” precisa estar 

no mesmo ambiente dos demais. 
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Algumas declarações dos professores: 

 
Um dos maiores desafios é com a falta de aceitação ou informação da 
família (PR 3)  
A Aceitação Dos Pais Para Procurar Um Profissional (PR 4). 
Fora a dificuldade em trabalhar com a criança por ser "diferente", 
temos também a rejeição dos Pais e das crianças em relação ao aluno 
especial (PR 26). 
Acredito que sim, porque é a idade em que os pais não querem aceitar 
que seu filho possa ter alguma dificuldade, assim atrasando o 
desenvolvimento da criança (PR 62). 

 

É percebido ainda pelos pesquisados o preconceito, por parte dos demais 

alunos, também de sua parte, que se sentindo incapaz de lidar com a questão, 

simplesmente opta pelo mais fácil: rejeitar. “Porque ainda existe muito preconceito e 

pouca especialização, porque ainda existe preconceito a esse respeito”. 

Ferreira (2009) quando coordenador da ONG Ed-TODOS fez um estudo 

exploratório qualitativo de pequena escala da violação dos direitos de crianças e 

jovens com deficiência em duas cidades nordestinas, que teve como objetivo 

aprofundar e sistematizar o conhecimento existente sobre experiências de 

discriminação vividas por “essa população no âmbito de suas famílias, escolas e 

comunidade” (FERREIRA, 2009, p.38). 

O estudo revelou que educadores(as) e pais de estudantes sem deficiência – 

os habitualmente denominados normais – expressam claramente seu preconceito 

quanto à convivência entre seus filhos e os colegas com deficiência e revelam 

ignorância acerca dos benefícios de tal convivência. 

“Preconceitos geram inevitavelmente a não aceitação desses(as) alunos(as) e 

o seu isolamento na sala de aula e na rede de relações da escola. Ambos os atos são 

discriminatórios e estabelecem as raízes da exclusão na escola” (FERREIRA, 2009, 

p.43-44). A exclusão na escola, por parte dos alunos, como podemos inferir é reflexo 

do preconceito expressado claramente por pais e educadores tanto dentro quanto fora 

da escola.  

Por meio das respostas dessa questão ficou evidente as carências em vários 

aspectos na educação especial, o despreparo dos professores por conta de sua 

formação inicial, a estrutura da escola que na parte física, muitas vezes não está 

adaptada para receber os alunos com deficiência. Incluindo a necessidade de um 

corpo administrativo e equipe de apoio capacitados foi outro ponto a ser observado.  
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Apesar desse assunto ser um assunto novo no contexto brasileiro, já existe 

legislação que garante o atendimento de crianças com necessidades especiais nas 

escolas regulares: 

 
Construir uma sociedade inclusiva é um processo de suma 
importância para o desenvolvimento e preservação de um Estado 
democrático. Entende-se por inclusão o direito, a todos, do alcance 
continuado ao lugar comum da vida em comunidade, comunidade 
essa que deve estar orientada por ações de acolhimento à diversidade 
humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo 
na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com 
qualidade, em todas as dimensões da vida (BRASIL, 2001, p. 13). 

 

Se a educação é um direito assegurado pela Constituição Federal à todas as 

pessoas. Não poderia ser diferente quando se trata de crianças com deficiência. 

Embora seja assegurada por lei, a Educação Inclusiva ainda tem muitos obstáculos a 

serem superados tais como o despreparo dos professores e a falta de infraestrutura 

adequada para atender as pessoas com de deficiência da mesma forma que os outros 

estudantes sem deficiência. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao finalizar o estudo a que nos propusemos, buscamos resgatar nestas 

considerações finais os principais pontos tratados nessa pesquisa, para em seguida 

apresentar nossas conclusões. Durante todo estudo buscou-se analisar a percepção 

dos professores de uma rede de ensino particular quanto a importância da formação 

inicial e continuada para atuação na Educação Infantil em sala de aula comum em 

uma perspectiva inclusiva.  

A principal constatação como resultado da análise dos dados obtidos por meio 

do questionário foi a de que os cursos de Pedagogia ainda carecem de maior ênfase 

na inclusão em seus programas acadêmicos quanto a inclusão na Educação Infantil. 

O professor recém-formado quando se depara na sala de aula com um aluno de 

inclusão, encontra dificuldades, pois na sua formação inicial o assunto não foi tratado 

com profundidade, e em alguns casos os estágios também não favoreceram para a 

prática interligada a teoria no que se refere a Educação Infantil Inclusiva. Esse 

contexto indica a necessidade da formação continuada nas escolas, bem como a 

participação em curso de aperfeiçoamento para atender às demandas que se 

apresentam. 

Os professores, recém-formados, bem como os que já atuam por um tempo na 

Educação Infantil não se acham preparados para lidarem com alunos especiais em 

um contexto de sala de aula comum, porque não tiveram orientação adequada, 

práticas inclusivas e um conteúdo atualizado abarcasse com precisão a temática 

inclusiva. 

Também se evidenciou a necessidade de uma educação continuada, não 

somente para os professores como para a coordenação pedagógica pois algumas 

também não receberam formação adequada, e consequentemente não conseguem 

ajudar seus professores. 

Na pesquisa percebeu-se a evidência pontual conforme apontado na literatura 

a necessidade de as escolas estarem equipadas com material pedagógico adequados 

para atender a questões específicas de alunos público alvo da educação especial. da 

inclusão. O espaço físico também foi considerado e o acesso muitas vezes para esse 

aluno especial é dificultado por conta do Layout dos prédios. 
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Alguns respondentes também enfatizaram o aspecto da automotivação, 

buscando ele mesmo se inteirar e especializar-se no tema, sem o auxílio da 

coordenação ou escolar, e isso é preocupante pois dentro de uma unidade escolar, 

as atividades devem ser feitas, e as decisões também em equipe. 

A presença de um profissional especializado na área foi uma outra grande 

constatação e desejo da maioria, pois além de auxílio, estes conseguem detectar e 

antecipar eventuais problemas, corrigir rotas alteradas, influenciar no processo 

avaliativo, direcionar o docente para uma caminho mais prático e efetivo na análise 

de inclusão. 

Como desafio, algumas respostas confirmaram a dificuldade de alguns pais de 

aceitarem a deficiência do seu filho, e, por conseguinte a não colaboração com a 

escola, dificultando assim as intervenções. 

Os estímulos que as crianças recebem na Educação Infantil são indispensáveis 

para o seu desenvolvimento nas séries subsequentes, pois lhes permitem alcançar 

novas fases no desenvolvimento. A criança com deficiência e/ou risco para o 

desenvolvimento deve ser inserida em um ambiente que proporcione experiências 

enriquecedoras nos aspectos cognitivos, físicos, emocionais e sociais para o seu 

desenvolvimento plenos, o que é possível por meio da estimulação precoce. Quanto 

mais a criança com deficiência for inserida em um ambiente que proporcione 

experiências enriquecedoras nos aspectos cognitivos, físicos, emocionais e sociais 

mais se desenvolverá. 

Essa temática não se esgota neste trabalho. É fundamental que novas 

pesquisas sejam realizadas para investigar a estimulação precoce, a atuação docente 

e a inclusão da criança com deficiência na Educação Infantil, considerando que esta 

pesquisa foi uma amostra de uma realidade mais abrangente. Também se faz 

necessário uma política efetiva de Formação Continuada, uma reestruturação do 

espaço escolar com auxílio de equipes específicas, pois estas equipes de suporte sem 

dúvida farão toda a diferença nas execuções de atividades requeridas pela docência, 

pois além de apoio e suporte, contribuem para o dinamismo das atividades, 

aumentando assim o nível de acertos e resultados propostos pela escola ou grupo 

pedagógico. 

Houve um grande avanço na legislação, apesar de que este avanço legal não 

representa avanços nas práticas e, portanto, não houve reestruturação como 

proposto. Isso se percebe em muitas escolas, onde ainda o acesso do aluno deficiente 
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é dificultado, ora por falta de estrutura física, ora por falta de estrutura humana e 

pedagógica, sem falar ainda no alto grau de preconceito. 

O presente trabalho também contribuiu tanto para mim, enquanto 

administrador, quanto para os pares envolvidos uma mudança de postura e 

mentalidade; proporcionou uma melhora na formação continuada, melhorou a forma 

como lidar com os pais; a um melhor apoio de equipamentos para os docentes e 

estrutura física. Melhorou também a estrutura de recepção e um maior envolvimento 

das pessoas que trabalham na unidade escolar. 

Para mim a melhora foi acentuada, pois minha visão sobre o assunto e o 

conhecimento que tinha do mesmo, eram incipientes, além disso, contribuiu para que 

medidas urgentes fosse implementada, como compra de material próprio de inclusão, 

adaptação do espaço físico para acomodar alunos e ferramentas. Me fez buscar mais 

leituras sobre o assunto, além de ajudar na solução de problemas que já havia na rede 

onde atuava. 

Os meus pares, diretores, coordenadoras, professores, e funcionários 

reconhecendo seus limites procuraram também se capacitar melhor no assunto, 

buscando não só a literatura, mas também uma integração com entidades que já 

atuavam com alunos deficientes, bem como uma melhor integração com os demais 

atores da unidade onde atuavam, como funcionários , atendentes, monitores, e 

comunidade em geral, isto foi necessário para se entender o contexto histórico de 

cada aluno que necessitava de atenção e cuidado específico. Pois muitas vezes o 

professor trabalhava isolado na sala de aula, achando que dali pra fora o mundo do 

aluno que ele educa não lhe pertence mais. 



92 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, F. A. As dificuldades de aprendizagem e a ação do docente - disponível 

em www.psicologia.pt acesso em 17/09/2018.  
 
ALMEIDA, C. E. M. Educação Especial nos cursos de licenciatura das 
universidades do M.S., publicado em fev. 2005.  
 
ALONSO, D. Os desafios da educação inclusiva: foco nas redes de apoio - artigo 
publicado na Revista Nova Escola edição 01/02/2013, ed. Abril, São Paulo, 2013.  
 
AMPUDIA, R. O que é deficiência Intelectual. Publicado em Revista Nova escola, 
ed. 01/08/2011 São Paulo, ed. Abril, 2011.  
 
BARCELLOS, E. N; BERTINI, M. T; LIMA, T.S; DAS MIRAS, B; GROSSI, R. 
Inventário Portage a utilização do inventário como instrumento de avaliação no 
serviço de aconselhamento genético - publicado no VIII Encontro da Associação 
Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. Londrina, 2013- ISSN 12175-
960X.  
 
BASSEDAS, E. Aprender e Ensinar na Educação Infantil. Editora Artmed,  
 
BORGES, G. S. B. Estimulação Precoce, Trabalho Pedagógico e a Criança Com 
Deficiência na Creche, U. F. G. Educação 2016 
 
BRASIL, Ministério da Educação e Cultura 2007 p. 9).  
 
BRASIL, Constituição Brasileira. 2006.  
 
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). Parâmetros Nacionais 
de Qualidade para a Educação Infantil. 2006. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf. Acesso em: set. 2008.  
 
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC)/SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL (SEESP). Diretrizes educacionais sobre estimulação 
precoce: o portador de necessidades especiais. Brasília: MEC/SEESP, 1995.  
 
BRASIL. 1996. Congresso Nacional. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  
 
BRASIL. 2008. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, MEC, SEESP, janeiro de 2008. 
Disponível em: portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf. Acesso em setembro de 2008.  
 
BRASIL. Estimulação Precoce. Ministério da Educação e Cultura- CENESP, 1975.  
 

BRASIL. Constituição Brasileira, 2006. BRUNER, J. On Knowing: Essays for the 

Left Hand. Cambridge. Harvard, 1964.   
 
BRUNER, J. MACOS, M. A course of study. Educational Services Inc. Quarterly 



93 
 

Report, Spring-Summer, p. 3 -13, 1965.  
 
BRUNER, J. The growth of mind. American Psychologist, p. 20, 2017.  
 
CARDEIRA, A. R. Educação emocional em contexto escolar. Disponível em 
www.psicologia.pt, acesso 2012.  
 
COLEÇÃO - Educação Especial. p. 93, 1993.  
 
COLL C; PALÁCIOS, J; MARCHESI, A (organizadores). Desenvolvimento 
psicológico e educação. Psicologia da educação – ed. Artes médicas, Porto Alegre, 
1996.  
 
COLL, C. Aprender Conteúdos e Desenvolver Capacidades. Editora Artmed, São 
Paulo, 1986.  
 
CORDE. Coordenadoria nacional para integração da pessoa portadora de 
deficiência. Relatório sobre prevalência de deficiências, incapacidades e 
desvantagens - publicado em 2004. Niterói, 2004.  
 
CORTEZ, C. Z. As representações da infância na idade média - ISSN 2177- 6687, 
UEM 2011.  
 
COSTA, N; GOULART, A. Educação Integral e Inclusiva: escolas e cidades para 
todas e todos. Publicado por Instituto Rodrigo Mendes e DIVERSA, 02/09/2016.  
 
DELDIME, V., O Desenvolvimento Psicológico da Criança. 2. ed, p. 53 EDUSC –
PR, 2004. 
 
DEIMLING, N. N. M. A educação especial nos cursos de pedagogia; 
considerações sobre a formação de professores para a inclusão escolar - publicado 
em Educação Unisinos vol. 17 n.3, 2013.  
 
DIDONET, V. Creche: a que veio... para onde vai... Em Aberto, Brasília, v. 18, n. 73, 
p. 3-5, jul. 2001.  
 
DREXSLER, G. A relação mãe/criança com deficiência: sentimentos e e 
experiências. saúde coletiva [online]. 2008, vol.13.  
 
EDUCAÇÃO. Revista de – IDEAU - volume 5 n° 12, dezembro de 2010. EDUCAR em 
Revista. n°. 43, p. 65 - 79, Editora UFPR. jan./mar. Curitiba, 2012.  
 
FALKENBACH, Atos Prinz; A relação mãe/criança com deficiência: sentimentos e 
experiências. saúde coletiva [online]. 2008, vol.13.  
 
FEDERAL, Constituição– artigo 208, 1988 
 
FERNANDES, E. M; MONTEIRO, S. P. O serviço de estimulação precoce no Brasil 
após política de inclusão educacional - disponível em pesquisa e prática em 
educação ISSN 2595-1920 v.1 n.1 acesso junho 2018.  



94 
 

FERNANDES, E. M; SILVA, A. C. F; REDIG, H.G. A Disciplina Prática Pedagógica 
em Educação inclusiva no currículo das licenciaturas da UERJ. Uma proposta 
reflexiva, publicado em 2007.  
 
FORMIGONI, B. de M. S; Da idade média à idade Moderna: Um panorama geral da 
História social e da educação da criança - disponível em 
https//periódicos.fclar.unesp.br acesso 2010.  
 
FREITAS, H.C.L. de. 1999. A formação dos profissionais da educação básica em 
nível superior: desafios para as universidades e faculdades/centros de educação. In: 
M.A.V. BICUDO; C.A. da S. SILVA JUNIOR (orgs.), Formação do educador e 
Avaliação Educacional. São Paulo, Editora UNESP, vol. 2, p. 103 - 127. (Seminários 
e Debates).  
 
GENOVA, A. C. S. a Educação Infantil no Contexto Atual: direitos e perspectivas. 
Publicado em 04 de dezembro de 2013-A.  
 
GLAT, R. Educação inclusiva para alunos com necessidades especiais: 
Processos educacionais e diversidade. In: O uno e o diverso na educação. Marcos 
Daniel Longuini (organizador) - Uberlândia: EDUFU, 2011. p.75-91.  
 
HAEUSSLER, I. M.; RODRIGUEZ, S. Manual de estimulação Pré-escolar: um guia 
para pais e educadores. São Paulo: Ed. Planeta do Brasil, 2005.  
 
HANSEL, A. F. 2012-UFPR – Estimulação Precoce Baseada em Equipe 
Interdisciplinar e Participação Familiar: Concepções de Profissionais e Pais.  
 
HUGUET, T. Aprender e Ensinar na Educação Infantil. Editora Artmed, 2007, São 
Paulo Brasil.  
 
KRAMER. Revista de Educação do Cogeime, A n o 14 - n .27 p. 18, 2003. LDB, 

Brasil MEC 1996. LDB, publicado por CPT.com.br, 1996.  
 
LE GRAND PROPRIÉTAIRE (Ariès,1978: 6): Concepção De Infância E Educação 
Infantil: A Construção De Um Novo Perfil (Publicado em 12 de July de 2008 por 
Angela da Silva Soares).  
 
LYRA, G. J. H. As dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, patologias 
ou intervenções pedagógicas. disponível em https://semanaacademica.org.br, 
publicado em 2015, acesso 12/11/2018.  
 
MALUF, M. I. Brincar influencia no desenvolvimento neurológico infantil - Revista 
Psiquê, ed. 121, São Paulo: Ed. Escala- Fev.2017.  
 
MARQUES, R. A pedagogia de Jerome Bruner -publicado em Scribd 02/12/2011.  
 
MENDES, E. G. Universidade Federal de São Carlos, Programa de Pós- Graduação 
em Educação Especial.  
 
MILITÃO, A.N. Contribuições De Paulo Freire Para O Debate Sobre A Formação 



95 
 

Continuada De Professores Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente 
Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012 
 
MINISTÉRIO da educação, A estimulação precoce na educação Básica, Brasil 
2016  
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção 
Básica, Brasilia, 2016.  
 
NASCIMENTO, C. A. D.- Educação Pública-ISSN 1984-6290 2018) 
NEUROSABER, Aprendizagem, desenvolvimento e comportamento da infância 
e da adolescência - disponível em http//neurosaber.com.br – acesso em 05/2018  
 
PAPI, S. de O; SANTOS, E. de F. P; MOTA, M. D. Inclusão Escolar e a formação 
docente no curso de pedagogia. Publicado em Educação e Fronteira online. 
Dourado, MS v.4 n. 12 set. dez. 2014.  
 
PAZIANOTTO, J. T. B; A disciplina de fundamentos da educação especial no 
curso de pedagogia - artigo publicado em 2014-unimep.  
 
PEREZ, L. M. R. Desarrollo motor y actividades físicas. Gymnos. Madrid, 1987.  
 
PERIN, A. E. Estimulação Precoce: sinais de alerta e benefícios para o 
desenvolvimento - publicado na Revista de educação do IDEAU vol. 5 n. 12, Estação 
–RS, dez.2010.  
 
PLETSCH, M. D. A formação de professores para a educação inclusiva: 
legislação, diretrizes, políticas e resultados de pesquisas”. Artigo Publicado, Trabalho-
2005.  
 
POLLI, M. C. A importância da estimulação precoce no desenvolvimento 
cognitivo infantil em crianças com deficiência mental - trabalho publicado em 
dez.2010.  
 
REBELO, A. A educação infantil na nova LDB. Artigo publicado em 2017.  
 

REVISTA Brasileira de Educação v. 11 n. 33 set/dez. 2006. ROMANOWSKI, C. L; 
HOSDA, C. B. K. Curso de Pedagogia e a educação para prática educativa em 
uma perspectiva de educação inclusiva. Publicado no IX Amped Sul, 2012.  
 
SILVA, E. M. A Contribuição da Brincadeira na Educação Infantil e no 
Desenvolvimento da Criança. Publicado em 22 de outubro de 2012.  
 
SILVA, M.J. A - UFPI ISSN 2176-1396 – 2013 
 
SOARES, A. S. Concepção de infância na educação infantil. Disponível em 
webartigos.com, acesso em 12/07/2009.  
 
SOUSA, L. O., A Inclusão Escolar no Contexto da Educação Infantil. Disponível 
em: http://revista.fundacaoaprender.org.br/SOEJIMA, C. S; BOLSANELLO, M. A. 



96 
 

Programa de intervenção e atenção precoce na educação infantil - publicado em 
Educar em Revista, n.43 p. 65- 79, ed. UFPR, -Curitiba, 2012.  
 
SOLÉ, I. Aprender e Ensinar na Educação Infantil. Editora Artmed, São Paulo, 
2007.  
 
VYGOTSKY L. S. (Ivan Ivic; Edgar Pereira Coelho (org.) Coleção Educadores – 
Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, Recife, 2010.  
 
WENGZYNSKI, D. C. A Formação Continuada Face As Suas Contribuições Para 
A Docências (Soares Suzana Tozetto) – UEPG, 2012. 
 
WERLER, V. A relação mãe/criança com deficiência: sentimentos experiências. 
Saúde Coletiva Online. Vol. 13, 2008.  



97 
 

ANEXOS



98 
 

ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA SÃO PAULO 

Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado Estimulação 

Precoce: caracterização da atuação de docente na Educação Infantil, em instituições 

de uma rede educacional em diferentes regiões do Estado de São Paulo, sob 

responsabilidade do Mestrando Profissional em Educação Enildo Nascimento. A 

pesquisa é orientada pela professora Betânia Jacob Stange Lopes do Centro 

Universitário Adventista São Paulo. A justificativa para o estudo está embasada na 

importância de caracterizar a atuação dos docentes da Educação Infantil como forma 

de proporcionar condições para o aprimoramento do atendimento de criança com 

deficiência intelectual e / ou crianças de risco de desenvolvimento nesse nível de 

ensino. Assim, o objetivo da pesquisa é: caracterizar a atuação e desafios de 

professores da Educação Infantil envolvidos com a Estimulação Precoce, para 

crianças com deficiência intelectual e/ou de risco de desenvolvimento, em instituições 

de uma rede de ensino localizadas nas diferentes regiões do Estado de São Paulo. 

Você foi selecionado porque atende os requisitos de seleção dos participantes, a 

saber: atua na Educação Infantil e possui curso de graduação. Sua participação 

consistirá em responder um questionário, com duração aproximada de 15 a 20 

minutos. As perguntas não serão invasivas a sua intimidade e será assegurada a sua 

privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. Ninguém, além 

do pesquisador e da orientadora, terá acesso aos questionários, nem ao seu nome ou 

instituição na qual trabalha. O estudo implica benefícios aos participantes e também 

aos demais profissionais envolvidos com a inclusão na Educação Infantil por ser uma 

oportunidade de refletir sobre atuação profissional em uma perspectiva inclusiva e 

dessa forma, proporcionar condições para o aprimoramento do trabalho realizado em 

sala de aula. As informações coletadas durante a pesquisa serão analisadas e 

divulgadas em publicações e reuniões cientificas, com a garantia do sigilo sobre sua 

identidade. A participação no estudo é voluntária, não acarretará custos, nem será 

concedida nenhuma compensação financeira. O pesquisador está disponível para 

esclarecimentos, agora ou em qualquer horário (das 8:00 às 18:00). É dada a 
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liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem penalização alguma. 

 

Concordo: _______ 

Discordo: ________ 

 

Enildo Nascimento, Pesquisador responsável; Instituição: Centro Universitário 

Adventista São Paulo, Departamento: Programa do Mestrado Profissional em 

Educação. E-mail: enildo.nascimento@ucb.org.br. Tel: (19) 999066774. 

Profa. Dra. Betânia Jacob Stange Lopes, orientadora; Instituição: Centro 

Universitário Adventista São Paulo do Programa de Mestrado Profissional em 

Educação. Endereço: Estrada Municipal Pasto Walter Boger Km 3,4, lagoa Bonita, 

13165-000 – Engenheiro Coelho. Tel. (19) 38589334. 
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ANEXO 2 – AUTORIZAÇÃO 

 

Autorização 

Estimada Profa. Coordenadora do departamento de Educação União Central Brasileira da 
IASD.  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO  

Venho por meio deste, solicitar autorização para realizar uma pesquisa com as professoras 
de Educação Infantil nas escolas da União Central Brasileira da IASD no estado de São Paulo. 
O Estudo tem como tema  

OLHAR DOS PROFESSORES SOBRE SUA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM 
UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA, sob responsabilidade do mestrando em Educação Enildo 
Nascimento. A pesquisa é orientada pela professora Betania Jacob Stange Lopes do Centro 
Universitário Adventista São Paulo. 

 
A justificativa para o estudo está embasada na importância de caracterizar a atuação dos 
docentes da Educação Infantil como forma de proporcionar condições para o aprimoramento 
do atendimento de criança com deficiência e ou/ crianças de risco de desenvolvimento nesse 
nível de ensino. Assim, o objetivo da pesquisa é: caracterizar a atuação e desafios de 
professores da Educação Infantil envolvidos com a Estimulação Necessária, para crianças 
com deficiência e/ou de risco de desenvolvimento. 

A participação das professoras de Educação Infantil consistirá em responder um questionário, 
com duração aproximada de 15 a 20 minutos. As perguntas não serão invasivas a intimidade 
das professoras nem tão pouca da instituição e será assegurada a sua privacidade quanto 
aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. Ninguém, além do pesquisador e da 
orientadora, terá acesso aos resultados individuais dos questionários.  

O estudo implicará em benefícios aos participantes e também aos demais profissionais 
envolvidos com a inclusão na Educação Infantil por ser uma oportunidade de refletir sobre 
atuação profissional em uma perspectiva inclusiva e dessa forma, proporcionar condições 
para o aprimoramento do trabalho realizado em sala de aula.  

As informações coletadas durante a pesquisa serão analisadas e divulgadas em publicações 
e reuniões cientificas, com a garantia do sigilo sobre a identidade das professoras e da 
instituição mantenedora. A participação no estudo é voluntária, não acarretará custos, nem 
será concedida nenhuma compensação financeira. O pesquisador está disponível para 
esclarecimentos, agora ou em qualquer horário (das 8:00 às 18:00). Será dada a liberdade 
para o professor se recusar a participar em qualquer fase da pesquisa.  

Contando com a autorização desta instituição, coloco-me à disposição para qualquer 
esclarecimento.  

Enildo Nascimento Obs: O questionário para as professoras encontra-se no link 

https://goo.gl/Xs5b77.  
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APÊNDICES
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO 

 

Dados Gerais 

Idade: 

20 a 29: __ 

30 a 39: __ 

40 a 49: __ 

50 a 59: __ 

60 a 65: __ 

Sexo:  

Feminino: ___ Masculino: ___ 

Formação Docente 

Graduação: _____________________________________________________ 

Pós-Graduação: __________________________________________________ 

Formação continuada em Educação Infantil: ____________________________ 

Formação continuada em inclusão: ___________________________________ 

1. Características da docência na Educação Infantil: 

Nome da escola: _________________________________________________ 

Nome da cidade: _________________________________________________ 

1.1 Em sua sala de aula, você tem algum aluno "público alvo da Educação 
Especial"* (PAEE)? 

Sim ___ 

Não ___ 

Em caso afirmativo, qual a (s) necessidade (s) especial (ais)? 

_______________________________________________________________ 

1.2 Em sua sala de aula, você tem algum "aluno com risco para o 
desenvolvimento"**? 

Sim ___ 

Não ___ 

Descreva: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

*Considera-se aluno Público Alvo da Educação Especial (PAEE) aqueles com 
deficiência (física, intelectual e sensorial), transtorno do espectro autista (TEA) e altas 
habilidades/superdotação. 
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**Considera-se aluno com risco para o desenvolvimento na Educação Infantil aqueles 
com identificação de alterações no desenvolvimento e/ou indicadores de riscos para 
o desenvolvimento em qualquer área (Gonçales, 1988). 

Docência na Educação Infantil (continuação) 

1.3 Você recebe orientações em relação ao trabalho a ser desenvolvido com esses 
alunos? 

Sim ___ 

Não ___ 

1.3.1 Quem faz a(s) orientação(ões)? 

_______________________________________________________________ 

1.3.2 Quais são os assuntos tratados? 

_______________________________________________________________ 

1.3.3 Os assuntos contribuem para o seu trabalho? Explique: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

1.4 Quando você identifica um aluno com risco para o desenvolvimento, qual é o seu 
procedimento em relação a essa criança? Explique: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

Atuação Profissional 

2.1 Na sua opinião, há desafios para realizar um trabalho inclusivo na Educação 
Infantil? 

Sim ___ Não ___ 

Em caso positivo, por quê? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

2.2 Na sua opinião, há desafios para realizar a "Estimulação Necessária"* na 
Educação Infantil em contexto inclusivo? 

Sim ___ 

Não ___ 

Em caso positivo, por quê? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
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*Estimulação precoce refere-se a estratégias com o objetivo de desenvolver e 
potencializar as funções do cérebro, dos alunos PAEE e/ ou com risco, beneficiando 
o desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e da linguagem. 

Atuação Profissional 

2.3 Descreva as atividades que você realiza cotidianamente para esse grupo de 
crianças em sala de aula ou em ambientes externos e quem participa delas (criança 
com deficiência intelectual e/ ou risco no desenvolvimento e criança sem deficiência)? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

2.4 Há atuação conjunta com outro profissional? Se sim, qual profissional? Quando? 
O que cada um faz? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

2.5 Há planejamento para a intervenção visando a estimulação necessária das 
crianças com deficiência intelectual e/ ou risco no desenvolvimento? Como é feito? 
(exemplo: individualmente, elaborado por equipe) Você usualmente segue esse 
planejamento? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

2.6 Avaliação da criança com deficiência intelectual e/ ou risco no desenvolvimento. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Quem participa? 

___________________________________________________________________ 

Quando e como é feita? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

Há a aplicação de alguma escala do desenvolvimento infantil? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

Em caso positivo, qual? 

___________________________________________________________________ 

3 - Formação Preparo/formação que a instituição de ensino superior (IES) forneceu 

 

3.1 A instituição de ensino superior (IES) ofereceu preparo/formação para a sua 
atuação na Educação Infantil em uma perspectiva inclusiva? 

Sim ___ 
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Não ___ 

 

Em caso positivo, explique: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3.2 A instituição de ensino superior (IES) ofereceu preparo/formação para a sua 
atuação com estimulação necessária para esses alunos em uma perspectiva 
inclusiva? 

Sim ___ 

Não ___ 

 

Em caso positivo, explique: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

 

Muito obrigado pela sua participação!! 

 


