
1 

 

 
 

BRUNA KELLEN DA SILVA ROSA 
 
 

 
ANÁLISE DA SÉRIE SABERES E PRÁTICAS DA 

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 
 
 

 

 

Trabalho realizado na disciplina 6TCC607 

Trabalho de Conclusão de Curso, 

apresentado ao Departamento de Educação, 

do curso de Pedagogia, da Universidade 

Estadual de Londrina. 

 

Orientador(a): Célia Regina Vitaliano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2011 

 



2 

 

BRUNA KELLEN DA SILVA ROSA 
 

 
ANÁLISE DA SÉRIE SABERES E PRÁTICAS DA 

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 
_________________________________ 

Profª. Orientadora: Célia Regina Vitaliano. 
Universidade Estadual de Londrina 

 
_________________________________ 

Profª  Drª Simone Moura 
Universidade Estadual de Londrina 

 
 

_________________________________ 
Profª Paula Hisa 

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
 

Londrina,_____de________________de_______. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

Dedicatória 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha mãe, uma mulher guerreira, de fé 
e muito forte. Fonte das minhas forças, minhas inspirações e 
vitórias. Tudo o que conquistei até aqui é devido a ela, e ao 
amor incondicional a mim concedido. 

 
 

 
 
 
 

 



4 

 

 
Agradecimento 

 
Em primeiro lugar agradeço a Deus, por ter me concedido primeiro a aprovação no 

vestibular, e agora a conclusão deste trabalho, por ter colocado no meu caminho 

pessoas abençoadas, vieram em forma de mãe, pai, futuro marido e amigas 

inesquecíveis, agradeço e Ele pelos quatro anos de graduação, onde tive a 

oportunidade de adquirir conhecimento e experiência para me tornar uma 

profissional de qualidade, e por tudo de melhor que já me aconteceu nesses anos. 

Agradeço também meu noivo, que sempre esteve ao meu lado, como amigo fiel, 

inseparável, incansável, me levantou nos momentos de queda, secou minhas 

lágrimas nas minhas aflições, e agora vibra comigo este momento de conclusão do 

curso. 

As minhas fieis amigas Daniela e Vânia, que desde o primeiro ano me 

acompanharam nesta jornada, também como graduandas. Pelas manhãs 

agradáveis que tive na companhia delas, pelos abraços nas idencisões e pelo apoio 

nas certezas, pelos lanches e estágios compartilhados, agradeço pelo amor e 

paciência que tiveram comigo. E também a outra amiga da graduação Eliane, que 

mesmo sendo uma amizade mais recente também será inesquecível, por todas as 

conversas e momentos de companheirismo que tivemos isso é para que elas saibam 

que fazem parte da minha vida. 

E por ultimo queria agradecer a uma amiga querida que é exemplo de profissional, 

exemplo de mãe, e a irmã que Deus me deu em forma de amiga. Sempre me dando 

conselhos e sempre preocupada comigo. Quando a conheci ela ainda estava 

incompleta como mulher, hoje se realiza como mãe de duas princesinhas, Maria 

Eduarda e Ana Luísa. Este agradecimento é a forma com que expresso todo carinho 

e graditão desses sete anos de amizade com Maria Márcia, nada mais justo do que 

homenageá-la neste trabalho, ao qual ela me deu muita força para concluí-lo. 

 Por todas as meninas da escola em que trabalho, em especial a Tatiana, 

Daiane, Vanessa Nass, Vanessa Valim, Gisele, Joeni, Melyssa, Marilda e minha 

coordenadora Lílian, pelo apoio, incentivo e carinho que tiveram comigo. 

 Agradeço a minha orientadora professora Célia Regina Vitaliano, por todas as 

orientações, ajuda e momentos de transmissão de conhecimentos tão valiosos para  

mim e para a minha formação acadêmica e profissional. 

 



5 

 

Enfim por todas as pessoas que me apoiaram, me incentivaram direta ou 

indiretamente, e também por todas aquelas pessoas que nunca acreditaram em 

mim, que só me criticaram, que me desencorajaram, tenho muito que agradecê-las, 

pois me deram mais força para concluir meu curso e este trabalho. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

 

 
ROSA, Bruna Kellen da Silva. ANALISE DA SÉRIE SABERES E PRÁTICAS DA 
INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIENCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 2011. 46 
f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2011. 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os textos referentes a série Saberes 
e Práticas da Inclusão para a Educação Infantil disponível no site do Ministério de 
Educação e Cultura (MEC). Para atingir este objetivo iniciamos este trabalho com 
uma breve retrospectiva da Educação Especial, destacando os processos de 
segregação e integração, até os caminhos que levaram as propostas educacionais 
Inclusivas. Na sequencia analisamos as concepções de alguns pesquisadores, 
Freitas (2006), Blanco (1995) e Rodrigues (2006) sobre a formação de professores 
para a inclusão, as quais apontam as falhas dos cursos de Magistério e de 
Pedagogia, e também possíveis soluções para que os professores possam 
desempenhar melhor seu trabalho. Também apresentamos uma breve análise sobre 
a educação infantil, algumas concepções teóricas acerca da complexidade desta 
fase educacional, trazidas por Brandão (2007) e pelos documentos do MEC acima 
citados. Considerando os objetivos deste trabalho realizamos uma exaustiva análise 
em quatro livros; Saberes e Práticas para a Inclusão na Educação Infantil – 
Dificuldade de Comunicação e Sinalização Surdez, Saberes e Práticas para a 
Inclusão na Educação Infantil – Dificuldade de Comunicação Deficiência Visual, 
Saberes e Práticas para a Inclusão na Educação Infantil – Dificuldade de 
Comunicação Deficiência Física e Saberes e Práticas para a Inclusão na Educação 
Infantil – Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento. Considerando os conteúdos dos textos analisados os resultados 
apresentados foram que a educação infantil é uma etapa muito importante para a 
formação humana, para a criança com deficiência a relação social que acontece na 
sala de aula é muito importante para que ela possa se desenvolver completamente 
como criança e futuramente como ser humano. Os textos trazem orientações às 
práticas docentes dos profissionais da educação inclusiva para que possam 
aprimorar e atualizar seus conhecimentos e a didática de sala de aula.    
  
 
 
Palavras-Chave: Inclusão, Educação Infantil, Saberes e Práticas. 
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INTRODUÇÃO 

 
O interesse pelo tema deste trabalho surgiu no terceiro ano da 

graduação, quando tivemos a disciplina de Educação Especial, ministrada por duas 

professoras Simone Moura e Celia Regina Vitaliano que me orientou divinamente 

neste trabalho. 

As duas docentes muito bem capacitadas e empenhadas na 

disciplina nos mostrar todos os lados da educação para a criança deficiente, o que 

eles necessitam e o que nós educadores necessitamos deles enquanto mediadores 

do conhecimento. 

Eu que no primeiro ano da graduação quando ouvi falar “da tal 

Educação Especial” me revirei e afirmei que jamais conseguiria trabalhar ou me 

interessar por este tema. E foi bem ao contrário que aconteceu, o interesse se 

aprofundou após uma palestra com uma deficiente visual que nos apresentou um 

verdadeiro arsenal didático, até mesmo um relógio de pulso com os números em 

braile e uma calculadora que sonorizava a soma. Vi então que o preconceito e as 

limitações estão em nós, que colocamos os obstáculos até mesmo em nossos 

caminhos. 

Neste último ano da graduação tivemos a disciplina de libras, 

ministrada pela professora Cleusa, que é surda, aprendemos os conceitos principais 

de Libras e alguns gestos importantes na comunicação com pessoas surdas. Ela 

nos levou no ILES, para que conhecêssemos as crianças atendidas, os professores 

e todos os métodos de ensino utilizados pela escola. 

Tudo isso se tornou um incentivo para que eu terminasse este 

trabalho, que através da analise da série Saberes e Práticas para a inclusão na 

Educação Infantil, pude abranger meus conhecimentos e despertar mais interesse 

pelo tema. E a certeza de que após a formação acadêmica, e uma especialização na 

área da Educação Especial conseguirei me encontrar e me realizar como 

profissional.   
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL, INTEGRAÇÃO E 

INCLUSÃO. 

 
Na antiguidade, mais especificamente nas sociedades grega e 

romana, o homem ideal era o soldado, forte, alto, de porte atlético, honrado e fiel aos 

deuses cultuados pela sociedade. 

Todo aquele que tivesse algo de diferente dos padrões tradicionais, 

era enclausurado e, até mesmo jogado de penhascos como forma de perdão, pois 

um deficiente era considerado um castigo, vindo pela cólera dos Deuses.  

Já na era Cristã, o monoteísmo e o mandamento de amar o próximo 

faziam com que bebês que nasciam com alguma deficiência fossem aceitos pelos 

pais e pela igreja, que muitas vezes, quando concedida à guarda à igreja, os tutores 

os trancavam em torres, mostrando assim o cuidado e o não abandono com o 

deficiente. 

Por volta do século XV a segregação era inevitável, os rótulos de 

retardado e idiota imunizavam os deficientes de qualquer educação formal. Ninguém 

queria assumir a responsabilidade de manter financeiramente um deficiente. Assim 

foram construídos os hospitais, também conhecidos como hospícios, locais que 

recebiam esses “doentes” e lhes davam tratamento clínico (PESSOTTI, 1984).  

 Segundo Glat (2007), no século XVII os médicos foram os primeiros 

a se interessarem pela educação das crianças com deficiências, que se 

encontravam misturadas nos hospícios, sem diferenciação de idade ou “grau” de 

deficiência, principalmente mental.  

 Carvalho (1997) afirma que com os preceitos trazidos pela ciência 

moderna (observação, descrição e classificação), a valorização das ciências naturais 

e a teoria da evolução biológica, são criados em 1854 no Brasil, o Imperial Instituto 

dos Meninos cegos, que tinha o intuito no atendimento aos meninos cegos, e em 

1856 o Instituto dos Surdos-Mudos (atual Instituto Nacional da educação dos Surdos 

– INES). Ainda no final deste século foram criadas mais duas instituições para a 

educação de pessoas com retardo mental em Salvador e no Rio de Janeiro. 

Também no século XIX, é estatizada a educação primária, responsabilizando o 

município de sua realização, e a gratuidade a “todos” os cidadãos brasileiros, porém 

a maioria da população era trabalhadora e escreva e a eles era negado o acesso à 

escola e ao voto. 
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Já no início do século XX, é criado o Instituto Pestalozzi (1926), no 

Rio Grande do Sul como primeira instituição particular especializada no atendimento 

as crianças com deficiência mental.  

Para o atendimento nos institutos especializados, os deficientes 

eram analisados e diagnosticados a partir de: 

 
[...] enquadrar o indivíduo no tipo e ler nos corpos sinais que de uma 
ciência determinista constituía como índices de normalidade, 
anormalidade, ou degeneração. Era classificar o tipo segundo 
divisões inscritas na natureza, que repartiam e hierarquizavam a 
humanidade [...] (Carvalho, 1992: 275). 

 
Ainda no século XX a educação escolar não era prioridade para as 

pessoas com deficiência e sim o tratamento clínico, principalmente a deficiência 

intelectual, múltiplas e distúrbios emocionais severos (GLAT, 2007). 

Segundo Carvalho (1997) as classes especiais públicas vão surgir 

pautadas na necessidade cientifica da separação dos alunos normais e anormais, na 

pretensão da organização de salas de aula homogêneas. 

Com a estatização do ensino primário, responsabilizando o 

município pela gratuidade e cumprimento da educação primaria pública, junto a 

Constituição brasileira de 1934 que diz: A educação é direito de todos e deve ser 

ministrada pela família e pelos poderes públicos[...], a educação passa então a ser 

entendida como direito de todos, ministrada no lar, na escola se inspirando nos 

princípios e nas idéias de solidariedade humana (CARVALHO, 1997). 

Com um número pequeno de classes especiais nas escolas 

regulares e um espaço garantido pela legislação, é fundado em 1954, no Rio de 

Janeiro, a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que se 

desenvolve ocupando o espaço da educação especial na rede nacional. 

A APAE tem como parâmetro a organização National Association for 

Retarded Children dos Estados Unidos, com o objetivo a assistência social às 

crianças com deficiência. 

Antes de uma lei específica para a Educação Especial, eram criadas 

campanhas populares nacionais como; Campanha para Educação do surdo 

Brasileiro – CESB (1957), Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos 

Deficitários Visuais – CNERDV (1958) e Campanha Nacional de Educação do 
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Deficiente Mental – CADEME (1960) que estavam ligadas diretamente ao 

financiamento do Ministério da Educação e Cultura (CARVALHO, 1997). 

No início dos anos 60 do último século surge a Filosofia da 

Normalização que visava melhorar as condições de desenvolvimento humano, de 

vida, social e lazer, para os deficientes, o que era direito comum aos demais 

indivíduos da população, tornou-se a matriz política, filosófica e cientifica da 

Educação Especial. 

Seguindo a Filosofia da Normalização se desenvolveu o paradigma 

denominado Integração, que se dispôs a oferecer aos alunos deficientes o ambiente 

escolar mais acolhedor possível, preparando assim a criança da escola e classe 

especial para o ingresso a classe regular (GLAT, 2007). 

Na década de 70 a institucionalização da Educação Especial, com 

um sistema educacional público, visa garantir o acesso à escola às crianças com 

deficiência. Nesse período se tem um aumento significativo da procura das famílias 

com crianças deficientes, para matriculá-las em escolas regulares. 

Com a integração, novos métodos e técnicas de ensino mostraram a 

possibilidade de aprendizagem escolar das crianças com deficiência, consideradas 

fora dos padrões de educação regular formal. Segundo Glat (2007, p. 20) “o 

deficiente pode aprender”, tornou-se a palavra de ordem, resultando numa mudança 

de paradigma do modelo médico, predominante até então, para o modelo 

educacional. 

Em 1973, foi criado dentro do ministério da Educação, o Centro 

nacional de Educação Especial – CENESP (em 1986 foi transformado em Secretaria 

de Educação Especial – SEESP), que colocou a Educação Especial no 

planejamento das políticas públicas educacionais. Também pelo CENESP, foram 

implantado dois subsistemas da Educação Especial na rede pública de ensino 

através da criação de escolas e classes especiais. 

Tendo como conseqüência uma segregação sutil, a integração dos 

alunos com deficiência começa a ser revista, surgem novos modos de pensar sobre 

o melhoramento da Educação Especial e assim emerge uma nova proposta 

educacional denominada inclusão (GLAT, 2007). 

Arnais (2006) comenta que em meados dos anos 80 e início dos 

anos 90, internacionalmente surge um movimento “popular” que lutava a favor do fim 

do atendimento segregado a Educação Especial, que era fonte de discriminação, 



12 

 

opressão e exclusão social e educacional, atendendo um reduzido grupo de alunos 

denominados deficientes. 

Esse movimento se iniciou nos Estados Unidos com o nome REI 

“Regular Education Iniciative”, com objetivo de incluir os alunos com deficiência na 

escola regular. Defendendo a junção da Educação Especial com a regular, 

afirmando que a Educação Especial não caminha sozinha. Sendo assim ocorre à 

primeira defesa pela unificação de um sistema único de educação. 

A proposta do movimento era fazer com que todas as crianças 

deficientes, fossem para a sala de aula regular e tivessem acesso a uma educação 

de qualidade (ARNAIZ, 2006). 

O olhar não era mais na deficiência pessoal e intrínseca do aluno, 

mas proporcionar a ele condições de aprendizagem através do ambiente e de 

recursos adequados, promovendo assim seu desenvolvimento intelectual (GLAT, 

2007). 

No modelo atual de inclusão, esses alunos independentemente do 

tipo ou grau de comprometimento, devem estar totalmente inseridos nas classes 

regulares, cabendo a escola total responsabilidade de se transformar e se adequar 

as necessidades apresentadas por cada aluno com deficiência. Tornando assim 

possível oferecer uma educação adequada e de qualidade as necessidades dos 

alunos. 

A filosofia da inclusão defende uma educação eficaz para todos, 

apoiada nas escolas, enquanto comunidades educativas que devem satisfazer as 

necessidades de todos os alunos, independente das características pessoais, 

psicológicas ou sociais (tendo ou não deficiência)(GALT, 2007). 

A educação inclusiva tem de ser entendida como uma tentativa a 

mais de atender as dificuldades de aprendizagem de qualquer aluno no sistema 

educacional, e como um meio de assegurar aos alunos que apresentam alguma 

deficiência, tenham os mesmos direitos que os outros. 

Ainda de acordo com Arnaiz (2006) o conceito de inclusão aborda as 

diferentes situações que levam a exclusão social e educacional. Dessa forma, faz 

referencia não somente ao aluno com deficiência, que requer atendimento 

diferenciado, mas a todos os alunos das escolas. Ainda em tempo de 

amadurecimento, este conceito, nesse momento pode ser considerado uma agente 

de mudança conceitual. Especialmente quando defende que não basta que os 
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alunos com necessidades educacionais especiais estejam dentro das escolas 

comuns, mas que devem participar plenamente da vida escolar e social de sua 

comunidade escolar. 

A educação inclusiva é antes de tudo uma questão de direitos 

humanos, já que defende que não se pode segregar nenhuma pessoa que 

apresente alguma deficiência, ou dificuldade de aprendizagem. Também é vista 

como uma atitude, que representa um sistema de valores e crenças, não somente 

uma ação, mas um conjunto de ações (ARNAIZ, 2006). 

Uma vez adotado esse modelo de ensino, a escola deve acatar as 

decisões e ações de todos os integrantes que o adotaram, pois incluir significa ser 

parte de algo, fazer parte de um todo. 

A perspectiva da educação inclusiva, firmada na escola 

compreensiva e eficaz, traça um modelo curricular que inspira sobre como reformar 

as escolas, as praticas educativas e a formação de professores, com o objetivo de 

proporcionar uma educação de qualidade ajustada às características de todos os 

alunos (ARNAIZ, 2006). 
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2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
 

Segundo Blanco (1995) inovar significa ter uma atitude aberta á 

mudança, baseada na reflexão critica da própria tarefa, descobrindo novos caminhos 

que melhorem a qualidade do ensino e buscando a solução mais adequada a 

situações novas. Este desafio pressupõe uma mudança em nossa tradição 

pedagógica e um papel diferente do professor, o qual terá que ser capaz de analisar 

situações, identificar problemas e buscar soluções.  

Na sala de aula, a relação educacional é mais intensa entre aluno e 

professor, e os processos que se desenvolvem nela, são de importante decisão para 

a aprendizagem do aluno, influenciando positivamente ou negativamente no seu 

desenvolvimento escolar. 

Refletir sobre a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais na escola regular, inevitavelmente nos faz repensar na relação entre a 

formação docente e as práticas pedagógicas atuais. O que gera a preocupação no 

atendimento de qualidade aos alunos de inclusão (BLANCO, 1995). 

Desde os tempos mais remotos nos deparamos com teorias e 

práticas segregadoras, incluindo o acesso ao saber, poucos podiam participar de 

espaços sociais que produziam e transmitiam o saber. E assim foi gerada uma 

pedagogia da exclusão, com raízes firmadas nas condições sociais de humanidade 

em determinado momento histórico. Devido a isso um longo caminho tem sido 

percorrido entre a exclusão e a inclusão escolar e social (BLANCO, 1995). 

 Podemos ver que a preocupação em ensinar todos os alunos não é 

recente, quando analisamos a obra de João Amós Comênio (1592-1670), em sua 

Didática Magna (1957,p.33), vemos sua defesa no “Tratado da Arte Universal de 

Ensinar Tudo a Todos” lembra da preocupação em relação às pessoas com 

deficiência, que trouxe a grande novidade no século XVII, e ainda permanece como 

referência, e nos permite uma leitura atual da referida didática (FREITAS, 2006). 

No Capítulo IX da Didática Magna (ibidem, p.140), toda juventude, 

de ambos os sexos, devem ser enviadas às escolas, e alguns, sobretudo os 

estúpidos e os débeis por natureza, devem ser muito ajudados, como podemos ver: 

 
[...] com efeito, quanto mais alguém é de natureza lenta ou rude, 
tanto mais tem necessidade de ser ajudado, para que, quando, se 
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liberte da sua debilidade e da sua estupidez brutal. Não é possível 
encontrar um espírito tão infeliz, a que a cultura não possa trazer 
alguma melhoria. [...] 

 
 

De acordo com a autora a atenção educacional voltada para as 

pessoas com deficiência foi considerada uma novidade no século XVII, e só na 

metade do século XX pode ser incorporada pelas políticas públicas, tornando 

obrigatório, cursos de formação de professores tanto para a educação geral, quanto 

para a educação especial. 

Sabemos que refletir sobre a educação para todos implica pensar 

nas relações entre os alicerces da educação geral e da especial, a partir da 

formação geral e especial dos professores (BLANCO, 1995). 

Segundo Freitas (2006) as práticas pedagógicas na educação de 

alunos com necessidades educacionais especiais estão sujeitas às influencias do 

pensamento de que as pessoas com deficiência têm “dificuldade de aprender”, em 

razão de considerá-las portadoras de limitações orgânicas. Assim corre-se o risco de 

perpetuar a divisão especial – regular, baseadas nas condições orgânicas da 

população escolar: os mais lesados, sejam deficientes sensoriais, físicos ou mentais, 

não reuniriam condições de inclusão para ser incorporados pela educação regular. 

Na educação inclusiva existe um outro olhar, uma nova maneira de 

ver os outros e a educação. Para incluir todas as pessoas, a sociedade deve se 

modificar com base no entendimento de que é ela que precisa ser capaz de atender 

às necessidades de seus cidadãos. Desse modo, inclusão significa modificação da 

sociedade tendo como pré-requisito para a pessoa com necessidades especiais, 

buscar seu desenvolvimento e exercer sua cidadania. 

Para Freitas (2006) incluir e garantir uma educação de qualidade 

para todos é hoje, o fator mais importante na redefinição dos currículos escolares, 

instigando a coragem das escolas em assumir um sistema educacional “especial” 

para todos os alunos, e neste contexto que as atuais políticas públicas de educação 

se inserem. 

A formação do professor para a educação geral, contribui pouco 

para as práticas docentes com alunos com necessidades educacionais especiais, 

pois o foco é a escola regular, fazendo assim com que a aprendizagem talvez não 

se dê integralmente como deveria ser (FREITAS, 2006). 

De acordo com Rodrigues (2008) espera-se que o professor seja 
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competente num largo espectro de domínios que vão desde o conhecimento 

cientifico do que ensina à sua aplicação psicopedagógica, bem como em 

metodologias de ensino, de animação de grupos, atenção à diversidade, etc. 

Pode-se pensar que este problema se resolveria com a adição de 

mais conteúdos à formação e, eventualmente com a extensão dos currículos de 

formação. Mas esta certamente não parece ser a solução. 

Isso porque o caráter multifacetado e autonômico da profissão de 

professor implica em modelos diversificados de formação, modelos que não se 

podem centrar na simples aquisição de saberes teóricos. 

Freitas (2006) afirma que a profissão de professor envolve um 

grande número de decisões que tradicionalmente são da sua responsabilidade e que 

lhe concedem um elevado grau de autonomia no cotidiano da sua profissão. Por isso 

é tão complicada a profissão e sua respectiva formação, tornando-se claro o motivo 

pelo qual o resultado é insuficiente de sua base teórica. 

Proporcionar informação era tradicionalmente um dos componentes 

principais do processo educativo. Porém, a profissão docente deixou de estar tão 

intimamente comprometida com um ensino baseado na informação. Pelo menos 

teoricamente todos os saberes do mundo estão ao alcance do cidadão comum. O 

papel do professor mudou de um transmissor de informação, passou a ser um 

facilitador do processo de aquisição de conhecimento (RODRIGUES, 2008). 

Por ser influenciado pela experiência de seu próprio processo 

escolar, e pelas representações das práticas escolares, quem inicia um curso de 

formação já traz consigo uma idéia preconcebida de aluno. Na maioria das vezes, o 

professor idealiza um aluno, sem se dar conta de que trabalhar com a diversidade é 

algo intrínseco à natureza da atuação docente e de que não faz sentido pensa-la 

como uma condição excepcional (FREITAS, 2006).  

Ainda de acordo com a autora, freqüentemente os cursos de 

formação acabam reforçando os estereótipos, quando toma como referencia um 

aluno-padrão idealizado. Como conseqüência muitos professores ingressam na 

profissão com visões estereotipadas que levam bastante tempo para se desfazer, 

outros não superam nunca, realizando uma prática que exclui muitos alunos na 

escola. 

Para efetivar a inclusão é necessário, transformar a escola regular 

em uma estrutura organizativa, começando por desfazer práticas segregacionistas, o 
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que implica em questionar novas concepções e valores, abandonando modelos que 

discriminem pessoas com necessidades educacionais especiais, ou qualquer aluno 

(FREITAS, 2006). 

Com a finalidade do bom desempenho como professor de um novo 

contexto, a postura diante dos alunos tem de ser mudada. De dono absoluto do 

saber, o educador passa intermediário entre o conhecimento acumulado e a 

necessidade do aluno. 

É necessário um compromisso com o sucesso da aprendizagem de 

todos os alunos, que exige ao professor que (des) considere suas diferenças 

culturais, sociais e pessoais e, sob hipótese alguma, as reafirme como causa de 

desigualdade ou exclusão (FREITAS, 2006).   

Após discutirmos sobre a formação de professores e analisarmos as 

abordagens trazidas pelos autores acima citados, como seqüência deste trabalho, 

no próximo tópico trataremos da educação infantil, que é uma das etapas da 

educação básica e também é parte  e foco do presente estudo.   
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3. EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
A educação e os cuidados na infância são amplamente 

reconhecidos como fatores fundamentais do desenvolvimento global da criança, o 

que coloca para os sistemas de ensino o desafio de organizar projetos pedagógicos 

que promovam a inclusão de todas as crianças (BRASIL, 2006). 

A Educação Infantil, não somente a de crianças com necessidades 

educacionais especiais, é uma situação educativa complexa que exige uma analise 

lúcida e critica dos entornos do contexto escolar, das condições concretas 

existentes, dos conteúdos propostos e das estratégias e alternativas metodológicas 

que atendam as necessidades de desenvolvimento, da interação, da comunicação, 

autonomia, socialização e participação nas brincadeiras e atividades lúdicas 

(BRASIL, 2006). 

Brandão (2007) afirma que por determinação da LDB, a Educação 

Infantil possui a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças em 

seus aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, de forma que complemente a 

ação da família e da comunidade, sendo considerada como primeira etapa da 

educação básica (BRANDÃO, 2003.p.84). Esta mesma lei determina que a 

Educação Infantil escolar seja dividida em creches e pré-escolas (as primeiras 

creches), atendendo crianças de 0 a 3 anos, ficando a faixa de 4 a 6 anos para as 

pré-escolas, que por sua vez, deverão adotar objetivos educacionais, 

transformando-se em instituições de educação, segundo as diretrizes curriculares 

nacionais especificas para a educação infantil. 

O currículo na educação infantil é organizado de forma a oferecer 

múltiplos espaços de experiências e elaboração de conhecimentos, utilização de 

diferentes linguagens, construção da identidade, processos de socialização e 

desenvolvimento da autonomia, elementos que se constituem em aprendizagens 

essenciais, das quais todos os alunos devem participar mesmo aqueles que 

necessitam de apoio e suportes efetivos contínuos (BRANDÃO, 2007). 

Para instigar o desenvolvimento do aluno, o conteúdo e as 

atividades devem levar em consideração o principio da aprendizagem significativa: 

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

significados e sentidos atribuídos pelos mesmos. Para isso, há necessidade de 
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cooperação e troca com a família, que informa sobre os gostos, preferências, 

rejeições, vivencias e informações que o aluno já possui (BRASIL, 2006). 

Para que as crianças com necessidades educacionais especiais 

possam participar com sucesso desse programa em creches e pré-escolas há 

necessidades de professores empenhados na interação, acolhida e escuta dessas 

crianças, interessados em compreender suas necessidades e desejos, e disponíveis 

para interpretar suas formas de expressão e comunicação, muitas vezes diferentes 

daquelas das demais crianças da mesma faixa etária. (BRASIL, 2006).  

Dessa forma, o processo de avaliação na perspectiva da educação 

inclusiva e da aprendizagem significativa não está centrado apenas no 

desenvolvimento da habilidades e competências, nem na capacidade de assimilar 

conteúdos e acumular informações, mas sim na possibilidade de pensar, fazer 

escolhas, agir com autonomia, relacionar-se com o outro e com o objeto de 

conhecimento, de comunicar-se, expressar sentimentos, idéias, resolver problemas, 

criar soluções, desenvolver a imaginação e participar criticamente da cultura para 

transformação de sua comunidade (BRASIL, 2006). 

As diretrizes nacionais para a educação especial ma educação 

básica (BRASIL, 2001) recomenda a inclusão de crianças com deficiência, em 

programas de creches e pré-escolas que tenham por objetivo o desenvolvimento 

integral, o acesso a informação e ao conhecimento historicamente acumulado, 

dividindo essa tarefa com os pais e serviços da comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

4 - A PESQUISA 

 

4.1 - OBJETIVO DA PESQUISA: 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar os textos contidos na Série 

Saberes e Práticas da inclusão referentes à Educação infantil em relação às 

deficiências: física, sudez, deficiência visual e dificuldades acentuadas de 

aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento. Estas análises visam 

identificar as orientações contidas nesses textos que favorecem a formação do 

professor para atender em contextos escolares tal população.  
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4.2 - MÉTODO 

 
O presente trabalho foi realizado por meio uma pesquisa documental 

, a qual consiste na coleta, classificação, seleção difusa e utilização de toda a 

espécie de informações, compreendendo também as técnicas e os métodos que 

facilitam a sua busca e a sua identificação (FACHIN, 2006). 

 Os textos analisados foram os que estão disponíveis na página do 

MEC referente ao catálogo de publicação da área de Educação Especial, sendo 4 

textos que compõem a série Saberes e Praticas para a Inclusão na Educação 

Infantil, os livros analisados foram: Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 

limitações no processo de desenvolvimento, Dificuldades de comunicação e 

sinalização – Surdez, Dificuldades de comunicação e sinalização - Deficiência Física 

e Dificuldades de comunicação e sinalização – Deficiência Visual.   
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando as análises realizadas a partir da leitura dos textos 

acima descritos, apresentaremos a seguir uma síntese sobre os resultados obtidos 

em cada um dos livros pesquisados levando em conta os objetivos deste estudo. 

 
Deficiência Auditiva/Surdez 

 
Considerando as orientações contidas no livro: Saberes e Práticas 

para a Inclusão na Educação Infantil – Dificuldades de comunicação e sinalização – 

Surdez (BRASÍLIA, 2006, pgs. 19 a 39). A surdez consiste na perda maior ou menor 

da percepção normal dos sons. Verifica-se a existência de vários tipos de pessoas 

com surdez, de acordo com os diferentes graus de perda da audição. 

Sob o aspecto da interferência na aquisição da linguagem e da fala, 

o déficit auditivo pode ser definido como perda média em decibéis, na zona 

conversacional (freqüência de 500 – 1000 – 2000 hertz) para o melhor ouvido. 

Pela área da saúde e, tradicionalmente, pela área educacional, o 

indivíduo com surdez pode ser considerado: 

 Parcialmente surdo (com deficiência auditiva – DA) 

a) Pessoa com surdez leve – indivíduo que apresenta perda auditiva 

de até quarenta decibéis. Essa perda impede que o indivíduo perceba igualmente 

todos os fonemas das palavras. Essa perda auditiva não impede a aquisição normal 

da língua oral, mas poderá ser a causa de algum problema articulatório na leitura 

e/ou na escrita. 

b) Pessoa com surdez moderada – indivíduo que apresenta perda 

auditiva entre quarenta e setenta decibéis. Esses limites se encontram no nível da 

percepção da palavra, sendo necessária uma voz de certa intensidade para que seja 

convenientemente percebida. Sua compreensão verbal está intimamente ligada a 

sua aptidão para a percepção visual. 

Surdo 

a) Pessoa com surdez severa – indivíduo que apresenta perda 

auditiva entre setenta e noventa decibéis. Este tipo de perda vai permitir que ele 

identifique alguns ruídos familiares e poderá perceber apenas a voz forte, podendo 

chegar até aos quatro ou cinco anos sem aprender a falar. 
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A compreensão verbal vai depender, em grande parte, de sua 

aptidão para utilizar a percepção visual e para observar o contexto das situações. 

b) Pessoa com surdez profunda – indivíduo que apresenta perda 

auditiva superior a noventa decibéis. A gravidade dessa perda é tal que o priva das 

informações auditivas necessárias para perceber e identificar a voz humana, 

impedindo-o de adquirir a língua oral. Esse indivíduo geralmente utiliza uma 

linguagem gestual, e poderá ter pleno desenvolvimento lingüístico por meio da 

língua de sinais. 

Após as considerações e classificações dos graus de surdez, 

passaremos analisar as práticas pedagógicas que possibilitam o desenvolvimento e 

aprendizagem da criança com deficiência auditiva.  Proporcionando a ela recursos 

gestuais e visuais, para promover sua interação com a classe (BRASIL, 2006). 

 Conforme o estabelecido na Resolução do CNE Nº 02/2001, a 

educação dos alunos com surdez pode ser bilíngüe, facultando-lhes e às suas 

famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequadas, ouvindo os 

profissionais especializados em cada caso. 

A opção por uma educação bilíngüe oferece às crianças com surdez 

o ensino da língua de sinais como primeira língua (L1) e o da língua portuguesa 

como segunda língua (L2). 

A inclusão de aluno com surdez leve e moderada, em princípio, pode 

ocorrer 

naturalmente em creches e classes comuns da pré-escola regular, 

onde a língua portuguesa é a língua de instrução e onde ele conte com apoio de 

salas de recursos para a aquisição da LIBRAS e para o desenvolvimento da língua 

portuguesa (oral e escrita) (BRASIL, 2006). 

A presença de um professor/instrutor com surdez proporcionará à 

criança a aquisição da LIBRAS e o desenvolvimento do processo de identificação 

com seu semelhante. Dessa forma, ela também aprenderá a conviver e aceitar a 

diferença, desenvolvendo a auto-estima. 

O professor regente de turmas da educação infantil pode ser ouvinte 

ou surdo. No caso de o professor regente ser surdo, o professor ouvinte deve dar a 

seus alunos o suporte para que possam desenvolver o aprendizado da língua 

portuguesa. 
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No caso de o professor regente ser ouvinte, é preciso que tenha um 

bom conhecimento da LIBRAS para desenvolver a proposta curricular com seus 

alunos e, também, um bom conhecimento da metodologia do ensino de língua 

portuguesa instrumental. Nesse caso, o ensino da LIBRAS deverá ser desenvolvido 

com as crianças, em momento específico, por professor surdo (BRASIL, 2006). 

A seguir será apresentado um quadro que mostra orientações para 

as práticas dos professores em sala de aula trazidas pelo livro da série Saberes e 

Práticas da Inclusão na Educação Infantil – Dificuldade de Comunicação e 

Sinalização Deficiência Auditiva/Surdez e discussões trazidas por outros autores 

referente a deficiência discutida pelo livro 

Sugestões apresentadas pelo livro Saberes e Práticas da Inclusão na Educação 
Infantil – Dificuldade de Comunicação e Sinalização – Deficiência Auditiva/Surdez 

Professor surdo: 
- ser regente de turmas de creche ou pré-escolas, desenvolvendo o currículo em 

LIBRAS; 
- proporcionar ao aluno com surdez a aquisição da LIBRAS; 
- participar do apoio pedagógico ao aluno na sala de apoio ou sala de recursos, 

desenvolvendo atividades como contar histórias, ler poesias e ensinar brincadeiras; 
- auxiliar na construção da identidade da criança com surdez, servindo como 

modelo; 
- ensinar LIBRAS para as crianças ouvintes, funcionários e toda comunidade 

escolar; 
- auxiliar os professores ouvintes regentes das turmas que têm alunos com 

surdez; 
- participar, juntamente com o professor ouvinte, de encontros, eventos e 

reuniões na comunidade escolar. 
Professor ouvinte: 

- ser regente de turmas de creche ou pré-escola, desenvolvendo o currículo, 
utilizando a língua de sinais e facilitando o acesso e apropriação da língua portuguesa 
escrita; 

- oferecer apoio pedagógico aos demais professores regentes quanto ao 
planejamento, execução, avaliação do processo educativo que envolva crianças surdas; 

- participar de encontros, eventos e reuniões na comunidade escolar, e com a 
coordenação da educação especial; 

- participar do apoio pedagógico ao aluno na sala comum, na sala de apoio ou na 
sala de recursos; 

- desenvolver atividades que favoreçam a interação surdo-ouvinte e a 
participação da criança com surdez em atividades cívicas ou comemorativas da escola; 

- proporcionar ao aluno com surdez o aprendizado da língua portuguesa como 
segunda língua, atendo-se a aspectos pragmáticos e funcionais da linguagem. 
Dada as sugestões acima, vemos que tanto o professor surdo, como o professor ouvinte 
deve estar envolvido na educação e relação com aluno com surdez. 
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Em sua pesquisa Silva (2008) nos apresenta sua ideia da condição 

de escrita da criança surda quando fala que em razão de sua condição sensorial e 

lingüística, o indivíduo surdo manifesta dificuldades acentuadas no aprendizado da 

escrita alfabética.  A busca de superação de tais dificuldades sugere que se 

conheçam as raízes do problema, que tem suas primeiras manifestações nos anos 

de educação infantil. A educação infantil é o tempo da vida escolar no qual ocorrem 

os primeiros contatos da criança com o mundo letrado. Para a criança ouvinte, esse 

tempo escolar se constitui uma oportunidade privilegiada para adentrar ao mundo da 

escrita.  

 Como foi visto acima e de acordo com o livro Saberes e Práticas 

da Inclusão na Educação Infantil – Dificuldade de comunicação e sinalização – 

Surdez (BRASÍLIA, 2006) o aluno surdo tem direito a educação bilíngüe, tendo como 

língua principal LIBRAS, depois Araújo e Lacerda (2008) reforçam que apesar da 

importância de favorecer e iniciar o desenvolvimento da língua de sinais a partir do 

diagnóstico, grande parte dos surdos é exposta inicialmente apenas à linguagem 

oral, acarretando um relevante atraso de linguagem e conseqüente prejuízo no 

processo de significação. É neste contexto, com dificuldades para o 

desenvolvimento de uma língua oral, apoiada em aspectos oral-auditivos (língua dos 

pais ouvintes), e sem uma língua estruturada, apoiada em aspectos viso-espaciais 

(língua da comunidade surda) que a criança surda chega, freqüentemente, à escola, 

convidada a constituir-se leitora/escritora de uma língua que não domina português. 

E nesta transição de ensino a aprendizagem do aluno surdo se torna diferente da 

criança ouvinte que se insere no mundo da escrita com mais facilidade, como afirma 

a autora acima Silva (2008). 

Com o olhar voltado para a formação do professor, Batista (2005) 

aponta que todavia, muitos professores ainda não têm sido devidamente formados 

para atuar com os alunos deficientes, sendo que, no caso dos surdos, observa-se 

dificuldades no que diz respeito à comunicação e ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

  O livro apresentado para analise deste trabalho traz sugestões 

para que o professor tanto ouvinte como surdo possa aprimorar suas práticas 

pedagógicas e vivencias com o aluno surdo, embora como também já foi discutido, a 

formação do decente encontra-se um pouco debilitada para o ensino de crianças 
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com deficiência. Batista (2005) analisa que muitos professores não se encontram 

capacitados para desempenhar sua função de educação e transmissor de 

conhecimento para o aluno surdo, análises que corroboram com Silva (2008) no que 

se refere à dificuldade de escrita da criança surda vinculado a má formação do 

professor para atuar nesta área do ensino.  

Finalizando a discussão Araújo e Lacerda 
 
 
Deficiência Visual 

 
Considerando as orientações contidas no livro: Saberes e Práticas 

para a Inclusão na Educação Infantil – Dificuldades de comunicação e sinalização – 

Deficiência Visual (BRASÍLIA, 2006, pgs. 13 a 68). As crianças com deficiência 

visual são as crianças cegas e com baixa visão. A definição educacional diz que são 

cegas as crianças que não têm visão suficiente para aprender a ler em tinta, e 

necessitam, portanto, utilizar outros sentidos (tátil, auditivo, olfativo, gustativo e 

cinestésico) no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. O acesso à 

leitura e escrita dar-se-á pelo sistema braile. Entre essas crianças, há as que não 

podem ver nada, outras que têm apenas percepção de luz, algumas podem 

perceber claro, escuro e delinear algumas formas. A mínima percepção de luz ou de 

vulto pode ser muito útil para a orientação no espaço, movimentação e habilidades 

de independência. 

As crianças com baixa visão apresentam as mais diferentes 

condições visuais. É importante que a professora saiba quais as causas da perda 

visual, seu tipo, as necessidades específicas dessa criança, como e de que maneira 

essas crianças podem ver melhor. Para isso, é necessário que a família e a escola 

recebam informações do oftalmologista especializado em baixa visão e orientação 

do professor especializado acerca do funcionamento visual dessas crianças. 

Há crianças que podem apresentar as seguintes dificuldades visuais: 

a) Acuidade visual reduzida: a criança apresenta dificuldade para ver 

de longe, precisa aproximar-se bastante para poder ver bem pessoas e objetos, 

mesmo que utilize recursos ópticos. 

b) Campo visual restrito: uma criança que enxerga bem tem um 

campo visual de 180 graus na horizontal e vertical, o que possibilita interagir, 

localizar-se e orientar-se bem no ambiente. Já as crianças com baixa visão, 
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dependendo do tipo de problema visual, podem possuir um campo visual bastante 

restrito, o que pode prejudicar sua orientação e locomoção no espaço. 

c) Visão de cores e sensibilidade aos contrastes: há algumas 

alterações visuais nas quais as crianças são incapazes de distinguir determinadas 

cores como verde, vermelho, azul, marrom; outras crianças distinguem cores 

vibrantes, com bastante luminância (amarelo, laranja e verde fluorescente). 

d) Adaptação à iluminação: algumas crianças com baixa visão 

podem apresentar sensibilidade exagerada à luz, que ocasiona desconforto visual, 

ofuscamento, irritabilidade, lacrimejamento, dor de cabeça e nos olhos. 

As causas mais freqüentes de deficiência visual na primeira infância 

são: 

• coriorretinite por toxoplasmose congênita (infestação pelo 

protozoário Gondi na gestação); 

• catarata por síndrome da rubéola congênita (mãe adquire rubéola 

na gestação); 

• retinopatia por prematuridade, hemorragias e lesões vasculares; 

• malformações oculares, encefalopatias e síndromes; 

• atrofia óptica por infecções, vírus, bactérias, alterações no sistema 

nervoso central por anóxia ou hipóxia, meningite, encefalite e hidrocefalia, e 

• deficiência visual cortical pelas causas já citadas, drogas de todos 

os tipos e quadros convulsivos. 

A seguir será apresentado um quadro que mostra orientações para 

as práticas dos professores em sala de aula trazidas pelo livro da série Saberes e 

Práticas da Inclusão na Educação Infantil – Dificuldade de e Comunicação 

Sinalização Deficiência Visual e discussões trazidas por outros autores referente à  



28 

 

deficiência discutida pelo livro. 

Sugestões apresentadas pelo livro Saberes e Práticas da Inclusão na Educação 
Infantil – Dificuldade de Comunicação e Sinalização – Deficiência Visual 

 Os professores da creche e pré-escola podem aprender com os pais os meios 
que encontraram e quais os códigos que estabeleceram para se comunicar com 
suas crianças. 

 . Os pais e educadores devem estar atentos para essa necessidade básica de 
continência que a criança com deficiência visual tem para que ela se mova com 
segurança. Ela deve ser encorajada a mover-se, a explorar o ambiente próximo, 
adquirir independência ao rolar, sentar-se e engatinhar para poder mover-se 
espontaneamente, e assim descobrir o mundo. 

 A organização do espaço e tempo para o movimento devem ser muito bem 
planejados na creche para que a criança com deficiência visual tenha desejo de 
mover-se, de explorar o mundo, de fazer diferenciações em diferentes planos: no seu 
próprio corpo, no espaço, nos objetos e nas ações. 

• O educador continente saberá perceber os sinais de comunicação da criança 
que não sabe falar ou que fala pouco. É importante que a interpretação dos 
desejos, necessidades e pensamentos da criança sejam verbalizados para ela.  

• A qualidade da relação, da interação, comunicação e organização da rotina 
diária permite à criança com deficiência visual perceber indícios que ajudam a 
antecipar os acontecimentos e compreender as ações. Esses indícios podem ser a 
voz, passos, cheiros, movimento, maneira de pegar, e são elementos essenciais 
para antecipação, previsão, elaboração do pensamento e planejamento para ação. 

• O professor deve acolher essa dificuldade, encorajando os pais e as crianças a 
desenvolverem em conjunto atividades corporais de locomoção e independência. 
Torna-se assim importante: 
•  Ajudar as mães a encontrarem formas de trocas afetivas que levem à 
independência e autonomia; 
•  Incentivar as mães a deixarem a criança se movimentar autonomamente no 
espaço, explorar o ambiente com o corpo, colocar obstáculos para que a criança 
aprenda a ultrapassá-los; 
•  Ajudar as mães a lidarem com as atividades de rotina diária, alimentação, higiene 
e de orientação e mobilidade; 
• Planejar situações-problema e ajudas necessárias para sua resolução, e 

• Proporcionar brincadeiras e atividades de integração sensorial: balanço, rede, gira-
gira, gangorra, barquinho, são atividades que favorecem o equilíbrio, a segurança e o 
movimento espontâneo. 
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Batista (2005) apresenta algumas crenças sobre o planejamento de 

ensino para esses alunos, sistematizadas em quatro categorias, apresentadas a 

seguir. 

A discriminação tátil constitui-se em habilidade básica, que deve ser 

bem treinada em crianças cegas. Considera-se, assim, o tato como a principal forma 

de obtenção de informação para o cego. Sugere-se que o tato deve ser treinado 

• A professora deve encorajá-las para as atividades físicas: subir, escalar, 
correr, pular, escorregar, balançar, dar cambalhotas etc. Essas são atividades que 
ativam o labirinto e fortalecem a musculatura. 

• O professor deve compreender que algumas crianças com deficiência visual 
podem não mostrar interesse por brincadeiras imitativas ou jogo simbólico, isso 
porque não podem aprender por meio da observação visual ou pela imitação. 

• A professora deve estar consciente que a forma que a criança com deficiência 
visual utiliza para adquirir e organizar suas experiências sensoriais, as noções de 
tempo e espaço são completamente diferentes da da criança vidente. A informação 
verbal, a descrição do ambiente, objetos e acontecimentos são fundamentais para o 
processo de aprendizagem e construção do conhecimento, mas não é suficiente. A 
criança precisa viver a ação com seu próprio corpo e com todos os sentidos de 
forma integrada para poder formar os conceitos. 

• O professor deve compreender que a imagem e a linguagem visual não têm 
significado para a criança cega. Entretanto, ela pode lidar naturalmente com as 
tintas, conhecer verbalmente as preferências de cores e combinações realizadas 
pelas outras pessoas. Esse é um conhecimento universal, embora não tenha 
significado visual e estético para ela, pode ter um significado afetivo pelas escolhas 
das pessoas que lhes são significativas.  

• Criar, elaborar desenhos e recriar com texturas em relevo, argilas, formas e 
materiais diversificados são possibilidades interessantes não somente para 
crianças com deficiência visual, pois se constituem expressão por outras formas de 
linguagem que não a visual. 

• O professor deve estar consciente que figuras não têm significado para a 
criança cega, mas é importante que se descreva a imagem para que o aluno possa 
estabelecer relações a partir das suas próprias experiências. 

• Trabalhar com representação mental ajuda nas atividades de metacognição, 
isto é, refletir sobre sua própria aprendizagem, elaborar mapas conceituais e 
desenvolver o processo de antecipação e resolução de problemas. 
A educação de crianças em creche é fato recente na realidade educacional 
brasileira, principalmente no que diz respeito a um currículo que vai além da função 
social. A educação infantil tem se tornado espaço e tempo de formação humana, de 
aquisição de experiências significativas, construção da identidade, do conhecimento 
e participação na vida cultural da comunidade. 
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extensivamente na discriminação de diferentes materiais e de diferentes aspectos 

desses materiais, tais como forma, textura e peso. 

O que não é apreendido pelos olhos, deve ser ensinado por meio de 

modelos táteis. As professoras demonstram grande preocupação com a falta de 

material adequado, e parecem crer que esses recursos táteis, per se, permitiriam as 

aquisições de conhecimento pelos alunos cegos. 

Deve-se oferecer à criança cega uma grande quantidade de objetos, 

que a ajudarão a construir conceitos. As professoras pensam que deveria ser usada 

uma profusão de objetos, em tamanho real ou miniatura, e assumem que o ensino 

vai ser mais efetivo, quanto mais objetos forem oferecidos. As situações não 

facilmente apresentáveis ao tato provocam dúvidas e insegurança quanto à 

possibilidade dos alunos de ter acesso a esses conhecimentos, incluindo: a) 

elementos não facilmente miniaturizáveis, e/ou que perdem muitas de suas que à 

me d i d a   q u e   a   o r i e n t a ç ã o   d e   n a t u r e za inclusiva segue, torna-se 

cada vez mais necessário e complexo o processo de formação de professores da 

educação especial, seja na busca da definição de seus papéis no cenário 

educacional que se apresenta, seja no que diz respeito aos conhecimentos 

necessários para a consolidação de práticas pedagógicas e de condições de 

profissionalidade para o enfrentamento de uma realidade em mudança 

características nessa situação. Exemplos: conjunto de edifícios, acidentes geográfi 

cos (lago, montanha, etc); b) elementos que são inacessíveis ao toque, como bolha 

de sabão, fenômenos atmosféricos (nuvem, raio, arcoíris), entre outros; c) elementos 

que são perigosos ao toque: animais agressivos ou peçonhentos, objetos quentes, 

etc; d) elementos cujo toque é proibido ou pouco convencional, como é o caso de 

certas partes do corpo, certos animais (sapo), entre outros. 

Representações visuais devem se converter em representações 

táteis, para ensejar a formação de conceitos. Aqui, as professoras se referem, 

principalmente, a representações bidimensionais: figuras, fotografias, desenhos, 

mapas, esquemas. No caso do aluno cego, alguns recursos já foram desenvolvidos, 

e muito resta a fazer. 

Galvão (2006) acrescenta as considerações acima quando diz que 

fica evidenciada a importância da atuação do professor como mediador do processo 

de interação social da criança cega e seus colegas videntes. Ele é o guia desse 

mundo novo de símbolos e instrumentos, não só para as crianças cegas, mas 
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também e com muita relevância para as crianças videntes, que se comportam como 

um espelho do professor. 

Concluindo as idéias apresentadas por Batista (2005) e Galvão 

(2006), Dall’ Acqua (2007) afirma à me d i d a   q u e   a   o r i e n t a ç ã o   d e   n a t 

u r e za inclusiva segue, torna-se cada vez mais necessário e complexo o processo 

de formação de professores da educação especial, seja na busca da definição de 

seus papéis no cenário educacional que se apresenta, seja no que diz respeito aos 

conhecimentos necessários para a consolidação de práticas pedagógicas e de 

condições de profissionalidade para o enfrentamento de uma realidade em 

mudança. 

 
 
Deficiência Física 

 
Considerando as orientações contidas no livro: Saberes e Práticas 

para a Inclusão na Educação Infantil – Dificuldades de comunicação e sinalização – 

Deficiência Física (BRASÍLIA, 2006, pgs. 13 a 74). A deficiência física refere-se ao 

comprometimento do aparelho locomotor que compreende o sistema osteoarticular, 

o sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam 

quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir quadros 

de limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo(s) segmento(s) corpora 

(is) afetado(s) e o tipo de lesão ocorrida. 

A deficiência física pode apresentar comprometimentos diversos das 

funções motoras do organismo físico que variam em número e grau, de indivíduo 

para indivíduo dependendo das causas e da abrangência. 

Esses comprometimentos relativos a deficiência física podem 

apresentar-se como: 

• leve cambalear no andar; 

• necessidade do uso de muletas ou andador adequados para 

auxiliarem a execução da marcha; 

• uso de cadeira de rodas que pode ser manobrada pelo aluno; 

• uso de cadeira de rodas manobrada por terceiros devido á 

impossibilidade do aluno; 

• uso de cadeira de rodas motorizada que poderá ser acionada por 

qualquer parte do corpo onde predomine alguma função voluntária. 
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Esses problemas poderão estar associados ou não a: 

• dificuldades de linguagem ( disartria, anartia,...); 

• dificuldades visuais ( estrabismo, nistagmo, visão sub-normal,...); 

• dificuldades auditivas com possibilidade de compensação com uso 

de aparelho específico; 

• semi-dependência para atividades da vida diária (AVD); higiene; 

alimentação; uso do banheiro; escrita; desenho; atividades que necessitem 

coordenação motora fina. 

• problemas do desenvolvimento cognitivo: dificuldades para o 

“fazer”; dificuldades para o “compreender o que está sendo visto”; dificuldades para 

compreender a linguagem. 

De uma forma mais simplificada podemos dizer que paralisia 

cerebral (PC) é uma deficiência motora ocasionada por uma lesão no cérebro. 

Quando se diz que uma criança tem paralisia cerebral significa que 

existe uma deficiência motora conseqüente de uma lesão no cérebro quando ele 

ainda não estava completamente desenvolvido. 

Ao contrário do que o termo sugere, “paralisia cerebral” não significa 

que o cérebro ficou paralisado. O que acontece é que ele não comanda 

corretamente os movimentos do corpo. Não manda ordens adequadas para os 

músculos, em conseqüência da lesão sofrida. 

Esta classificação tenta especificar o tipo da alteração de movimento 

que a criança apresenta: 

1 - Espástica: Os músculos são muitos tensos, o que limita ou 

impossibilita os movimentos do corpo. 

2 - Extrapiramidal: A lesão ocorreu em uma região do cérebro 

chamada núcleos da base. Os músculos possuem um grau de tensão variável, o que 

resulta em uma realização de movimentos indesejáveis, involuntários. 

2.1 - Atetóide: Há variação no grau de tensão dos músculos das 

extremidades do corpo (em relação aos braços, essa variação ocorre nas mãos), 

levando à realização de movimentos lentos, contínuos e indesejáveis, que são muito 

difíceis de dosar e controlar. 

2.2 - Coréico: Há variação no grau de tensão dos músculos das 

raízes dos membros (em relação ao braço, esta variação ocorre nos ombros), 

levando à realização de movimentos rápidos e indesejáveis. 
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2.3 - Distônico: Há um aumento repentino da tensão do músculo, 

levando à fixação temporária de um segmento do corpo em uma postura extrema; 

3 - Atáxico: A lesão ocorreu em uma região do cérebro chamada 

cerebelo, responsável, entre outras coisas, pelo equilíbrio. Os movimentos são 

incoordenados e bruscos. Pode haver a presença de um certo tremor. 

Cabe ressaltar que é muito comum haver uma combinação desses 

tipos de paralisia cerebral apresentados, caracterizando o que alguns autores 

chamam de paralisia cerebral mista. 

Dependendo da localização do corpo que foi afetada, os tipos abaixo 

apresentam subdivisões que poderíamos chamar de anatômicas; Diparesia: Quando 

os membros superiores apresentam melhor função do que os membros inferiores, 

isto é, quando eles apresentam menor acometimento. Hemiparesia: Quando apenas 

um lado do corpo é acometido, podendo ser o lado direito ou esquerdo. 

Tetraparesia: Quando os quatro membros estão igualmente comprometidos; 

As seqüelas decorrentes das lesões neurológicas e de outras 

patologias que comprometem a manifestação global e a interação social do 

indivíduo, em estado patológico podem ser irreversíveis, entretanto, não se deve 

considerá-las como doenças ou males. Fatores importantes como atenção, 

reabilitação física e educação, se aplicados correta e convenientemente por 

profissionais especializados, podem melhorar ou manter a capacidade funcional 

desse indivíduo, aproximando-o de um funcionamento cada vez mais próximo do 

normal. 

Os conhecimentos do educador a respeito da condição dos alunos e 

das estratégias pedagógicas para o seu atendimento é imprescindível dentro do 

processo de aprendizagem e formação dessa criança. Para isso, buscar ajuda e 

orientações com outros profissionais experientes, professores especializados e 

técnicos da saúde, bem como criatividade e disposição para o novo darão conta da 

grande maioria de dúvidas e incertezas. 

Atender as necessidades educacionais especiais dos alunos dentro 

da diversidade escolar requer uma postura educativa adequada, que abrange 

graduais e progressivas adaptações de acesso ao currículo, bem como adaptações 

de seus elementos. 
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A fim de acompanhar o progresso de cada aluno, os procedimentos 

de avaliação devem ser revistos, buscando uma proposta que respeite o 

desempenho e o processo de construção do conhecimento de cada um. 

O grande desafio é desenvolver uma pedagogia centrada no aluno 

capaz de propiciar o desenvolvimento de habilidades e competências de acordo com 

a capacidade motora, intelectual, enfim, uma pedagogia que atenda as diferenças 

individuais. 

A seguir será apresentado um quadro que mostra orientações para 

as práticas dos professores em sala de aula trazidas pelo livro da série Saberes e 

Práticas da Inclusão na Educação Infantil – Dificuldade de Comunicação e 

Sinalização Deficiência Física e discussões trazidas por outros autores referente a 

deficiência discutida pelo livro. 
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Sugestões apresentadas pelo livro Saberes e Práticas da Inclusão na 
Educação Infantil – Dificuldade de Comunicação e Sinalização – Deficiência 
Física 

A formação continuada do professor não é uma ação independente e isolada. 

É necessário que as escolas e todos os elementos que fazem parte do processo educacional se 

envolvam no sentido de gerar transformação e sensibilização para atender às necessidades 

educacionais especiais de seus alunos. 

Toda experiência pedagógica adquirida poderá ser estendida e aplicada com 

outras crianças cuja deficiência física tenha outras origens que não só a neurológica. 

O educador de creche, muitas vezes é quem sugere aos pais a necessidade 

de buscar orientação médica, embora o ideal seja a existência, na própria creche, de estrutura e 

suporte adequados da área da saúde para diagnósticos e tratamentos devidos. Diante disso, 

muitas vezes o professor fica solitário e a mercê de suas próprias inspirações, boa vontade, 

indagações e luta pertinaz. Quanto mais ele souber sobre o desenvolvimento infantil e quanto 

mais olhar para suas crianças tendo a posse desse conhecimento, mais cedo o diagnóstico 

poderá ser feito, possibilitando uma intervenção precisa e em tempo, pois somos elementos 

fundamentais para auxiliar o desenvolvimento pleno da criança, dentro de suas possibilidades, 

superando seus limites.  

Criar a possibilidade de expressão e registro de acordo com suas 

possibilidades motoras permitirá à criança com deficiência física superar as dificuldades que 

impedem o desenvolvimento de seu potencial. Oferecer estratégias que vão desde a adaptação 

dos instrumentos, tamanho do papel, posicionamento adequado, expressão livre sem modelos a 

seguir podem permitir que a criança, além de conseguir executar movimentos, mesmo que 

pequenos, sinta-se capaz e segura para construir seu campo de significantes, desenvolvendo seu 

pensamento e linguagem, facilitando seu processo de aprendizagem, e ajudando na solução de 

conflitos emocionais, uma vez que eles podem ser representados. 

Uma prática equilibrada e uma experiência centralizada na criança com 

deficiência física pode contribuir para evitar o desperdício de recursos e a frustração de 

esperanças, conseqüências freqüentes da mentalidade de que “o que é bom para um, é bom para 

todos”. Acreditar no potencial da criança é a imperiosa necessidade para a mudança na 

perspectiva social. 

O professor poderá orientar os pais com relação à disciplina dessa criança 

especial. 

Uma atividade que é planejada para a criança do período sensório-motor e 

pré-operatório envolve desde o seu preparo, passando pela motivação, pela curiosidade, 

permitindo a experiência para a descoberta, até chegar ao produto final. 

E, com relação aos recursos de aprendizagem, é importante ressaltar um dos 

princípios fundamentais da educação infantil: a criança aprende quando está preparada e 

motivada. 
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É muito importante observar o ritmo de desenvolvimento de cada criança, pois 

sua necessidade de experimentação, de manipulação e/ou de vivência poderá requerer um 

tempo mais prolongado, diversidade de estratégias, mergulhos repetidos nas experiências 

concretas para aquisição e assimilação de conhecimentos, enfim, que sejam respeitadas suas 

necessidades e seu jeito de aprender. 

A observação é uma estratégia muito importante para se descobrir que tipo de 

comportamento da criança poderá ser entendido como canal potencial de comunicação. 

O professor deve assumir o papel de aproximar os pais para que as 

necessidades de comunicação da criança sejam satisfeitas procurando estabelecer uma parceria 

de trocas de informações sobre o modo como criam soluções para compreender a criança na 

rotina diária, e assim estabelecer um padrão uniforme para o trabalho. 

Estimular adequadamente a criança, procurando suprir as carências em seu 

desenvolvimento global, cria oportunidades para experimentações, vivências, exploração do 

meio. Ao fornecer as devidas orientações à família, objetiva-se estabelecer uma parceria efetiva a 

favor do melhor desenvolvimento possível da criança, com vistas à sua real inclusão escolar e 

social. Essas são ações que propiciam uma melhor evolução global de toda criança. 

Na educação infantil, a organização dos alunos deverá ser cuidadosa, 

objetivando o agrupamento de crianças em níveis de desenvolvimento próximos para 

proporcionar melhores oportunidades de troca, parcerias, ajuda mútua e outras relações 

importantes.  

O estímulo do professor é fundamental nessas situações, porque a criança sabe melhor 

que todos que a representação feita por ela não se aproxima com a mesma fidelidade da 

representação que os colegas fizeram e, muito menos, do objeto real. O seu esforço e dedicação 

deverão ser levados em conta e valorizados para que ela possa sentir-se produtiva e participante. 

O material pedagógico precisa ser adaptado às condições de manipulação e de uso da 

criança, sendo que, para isso, a criatividade e inventividade do professor são fundamentais. 

É importante destacar que, na educação infantil, constitui aspecto relevante a aquisição 

de conceitos relacionados às atividades de vida diária, à saúde e independência pessoal e social. 

Compreendemos que o professor, com sua sabedoria e prazer de ensinar, pode criar 

situações e adaptações tais que as barreiras e/ou comprometimentos físicos e sensoriais não 

impeçam o potencial criador da criança com necessidades educacionais especiais, que são 

diferentes, mas não querem ser transformados em desiguais, pois as suas vidas só precisam ser 

acrescidas de recursos especiais. 

O papel do professor é fundamental para manter equilibrado o estado emocional da 

criança, porque sua vida escolar deve ser mantida enquanto tiver condições de vivê-la. 

É necessário observar que, conforme as perdas motoras vão ocorrendo, algumas 

adaptações de material escolar e de organização e adequação espacial poderão ser necessárias 

para que a criança prossiga produzindo. 

Muitas outras adaptações poderão ser feitas para facilitar a produção da criança em sala 

de aula, quando a sensibilidade e a criatividade do professor poderão direcionar para que isso 

ocorra. 
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Complementando as orientações apresentadas acima Durce, 

Ferreira, Pereira e Souza (2006) e defendem que para uma efetiva inclusão escolar 

da criança deficiente física na educação infantil, é indispensável à atuação conjunta 

de uma equipe interdisciplinar. 

Nessa mesma linha de pensamento e atuação interdisciplinar Melo e 

Ferreira (2009) defendem que dessa forma, urge que os profissionais da saúde 

estabeleçam uma parceria com os professores, dando orientação e contribuindo, no 

que for necessário para a inclusão escolar das crianças com deficiência. 

Finalizando De Vitta, Silva e Moraes (2004) concluem que Os 

conceitos sobre deficiência apresentados refletem aqueles de senso comum. A 

atitude e a mobilização dos professores diante da possibilidade de inclusão e 

educação da criança com deficiência são influenciadas pelos conhecimentos que 

têm sobre o assunto, assim como pela infra-estrutura física e humana que os 

apóiam nessa tarefa. 

 
Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento 

 

Considerando as orientações contidas no livro: Saberes e Práticas 

para a Inclusão na Educação Infantil – Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 

limitações no processo de aprendizagem (BRASÍLIA, 2006, pgs.13 a 39). 

Constatamos que o currículo é a soma de todas as experiências diretas e indiretas 

de uma criança em um contexto ambiental. Um serviço de educação deve ter um 

currículo planejado, porque tudo o que acontecer com uma criança será sempre uma 

experiência de aprendizado. É importante que seja desenvolvido um currículo dentro 

de uma estrutura de valores, crenças e princípios básicos para garantir que as 

experiências de aprendizagem sejam positivas para as crianças em idades muito 

precoces. Decidi-lo da melhor forma possível é de fundamental importância para o 

futuro da criança. 

A educação de crianças se baseia no princípio teórico de que a 

aprendizagem ativa é fundamental para o desenvolvimento pleno do potencial 

humano e que essa aprendizagem ocorre mais efetivamente em ambientes que 

provêem oportunidades de aprendizagem apropriadas ao desenvolvimento. 

Entende-se por aprendizagem ativa o processo dinâmico e interativo da criança com 
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o mundo que a cerca, garantindo-lhe a apropriação de conhecimentos e estratégias 

adaptativas a partir de suas iniciativas e interesses, e dos estímulos que recebe de 

seu meio social. 

A aprendizagem é vista como uma experiência social que envolve 

interações significativas entre crianças, crianças mais velhos e adultos. No modelo 

de mediação, a criança se beneficia de instruções diretas ou indiretas (p. ex.: 

modelos) dadas por indivíduos mais experientes, de estratégias de relação com o 

mundo, como em situações de solução de problemas e aquisição de habilidades. 

Considerando que cada criança aprende em ritmos diferentes e têm interesses e 

experiências únicas, elas têm maior probabilidade de alcançar seu potencial pleno 

para o crescimento quando são encorajadas a interagir e se comunicar livremente 

com seus pares e com adultos. Essas experiências sociais ocorrem no contexto de 

atividades do dia-a-dia que as crianças planejam e iniciam por si mesmas, ou dentro 

de atividades iniciadas por adultos que permitem ampla oportunidade para a criança 

escolher, conduzir e se expressar individualmente. 

A criança muito pequena aprende conceitos, forma idéias, e cria 

seus próprios símbolos ou abstrações por meio de atividades iniciadas pela própria 

criança: move-se, ouve, busca, sente, manipula. Tais atividades, que ocorrem dentro 

de um contexto social no qual um adulto alerta e sensível é um observador-

participante, torna possível para a criança ser envolvida em experiências 

intrinsecamente interessantes que podem produzir conclusões contraditórias e uma 

conseqüente reorganização de sua compreensão de mundo. 

Experiências nas quais as crianças produzem algum efeito no 

mundo, em oposição a atividades passivas, são fundamentais para o 

desenvolvimento de processos de pensamento. Isso se dá porque o pensamento 

lógico da criança é decorrência do esforço para interpretar as informações obtidas 

por meio dessas experiências. Interpretação de novas informações modifica as 

estruturas interpretativas existentes na criança à medida que ela se empenha na 

busca de um modelo mais lógico e coerente da realidade. 

Logo, se um programa educacional pretende incentivar a criança a 

avançar em habilidades e competências para solução de problemas, por exemplo, 

ele deve prover muitas oportunidades para a criança trabalhar em problemas de seu 

interesse, isto é, problemas que surgem de suas próprias tentativas de compreender 

o mundo. O professor passa a ser então um observador atento aos interesses da 
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criança para fomentar tais situações-problema ou estimular seu interesse para 

situações típicas de seu momento de desenvolvimento que venham a despertar nela 

esse interesse. 

A aprendizagem ativa é baseada em quatro ações básicas: 
1. Ações diretas sobre objetos: a criança deve manipular objetos naturais ou 

não, objetos de casa, brinquedos, equipamentos e instrumentos musicais, usando 
seu corpo e seus sentidos para explorar esses objetos. A partir dessas experiências 
concretas as crianças gradualmente começam a formar conceitos abstratos. 

2. Reflexão sobre as ações: a compreensão da criança sobre seu 

mundo se desenvolve à medida que elas executam ações originadas da 

necessidade de testar idéias ou encontrar respostas para questões. Uma criança 

que tenta alcançar uma bola está perseguindo uma questão interna como “tentar 

saber o que esta coisa faz”. Com ações como alcançar, lamber, morder, deixar cair, 

empurrar e rolar e depois refletir sobre essas ações, a criança começa a responder a 

questão e construir uma compreensão pessoal sobre o que uma bola faz, por 

exemplo. 

3. Motivação intrínseca, invenção e generalização: o ímpeto para 

aprender surge claramente de dentro da criança. Os interesses pessoais, questões e 

intenções levam à exploração, experimentação e a construção de novos 

conhecimentos e compreensões. 

4. Solução de problemas: quando uma criança encontra um 

problema real, resultados inesperados de suas ações ou barreiras às suas 

intenções, o processo de harmonizar o inesperado com o que ela sempre soube 

sobre o seu mundo estimula a aprendizagem e o desenvolvimento. 

O plano de trabalho deve prever oportunidades de construções e 

reconstruções variadas e dinâmicas. Ele deve ser avaliado diariamente e revisto 

para atender as necessidades evolutivas de cada criança. 

Para implementação do currículo dois importantes recursos devem 

ser considerados: o brincar e o brinquedo. O brincar deve ser sempre o modo 

preferencial de interação com a criança garantindo um ambiente prazeroso. Ao 

brincar, por meio de jogos ou atividades de natureza estruturada, as condições 

básicas para aprendizagem se estabelecem: rotina, disciplina, atendimento a regras, 

ritmo de atividade, interação social, motivação para conclusão das tarefas e prazer 

em concluir uma atividade e verificar seu produto. O brincar estruturado é possível 
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em todas as idades sendo uma forma segura de promover experiências de 

aprendizagem. 

Os brinquedos devem ser adequados ao nível de desenvolvimento 

da criança, e ao serem confeccionados devem ser cuidadosamente feitos de modo a 

poderem ser utilizados como recursos de aprendizagem, até mesmo em níveis mais 

elevados. 

O momento ideal para jogos e brincadeiras é quando a criança está 

desperta calma, alerta e saudável, devendo-se aproveitar momentos como banho, 

alimentação, ou quando o bebê ou a criança estiverem brincando. O essencial é que 

é que as rotinas diárias sejam transformadas em situações de interação prazerosa, 

lembrando sempre que a inteligência e a capacidade da criança se estimula com 

amor. 

Os instrumentos de avaliação normatizados, ou seja, que oferecem 

a possibilidade de comparação da criança com a população da mesma idade, têm o 

papel de oferecer parâmetros e sinalizar a ocorrência de possíveis atrasos ou 

acelerações em diferentes áreas de desenvolvimento. Contudo, podem não ser 

suficientes para subsidiar um planejamento individualizado, amplo e profundo que 

tenha por objetivos compensar estes atrasos e estimular o surgimento de 

habilidades adequadas a seu nível de desenvolvimento. Para isso, além da 

avaliação por instrumentos formais, sugere-se o acompanhamento da evolução da 

criança por meio do uso de listas de checagem de aquisições de habilidades. 

A seguir será apresentado um quadro que mostra orientações para 

as práticas dos professores em sala de aula trazidas pelo livro da série Saberes e 

Práticas da Inclusão na Educação Infantil – Dificuldades acentuadas de 

aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento e discussões trazidas 

por outros autores referente a deficiência discutida pelo livro. 

 
 
 
 

Sugestões apresentadas pelo livro Saberes e Práticas da Inclusão na 
Educação Infantil – Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações 
no processo de desenvolvimento 

 
O adulto deve ser não apenas ativo e participativo, mas também observador 

e reflexivo. Ele deve ser um observador que também participa com consciência da 
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importância de seu papel de mediador. 
O papel do adulto é complexo e se desenvolve gradualmente à medida que 

ele se torna mais capaz, por meio da observação, de reconhecer e atender cada 
necessidade de desenvolvimento da criança. Basicamente, o adulto, no contexto 
de apoio à aprendizagem da criança, deve: 

• Organizar o ambiente e as rotinas para a aprendizagem ativa. 
• Estabelecer um clima para interações sociais positivas. 
• Encorajar a criança a realizar ações intencionais, solução de problemas e 

reflexão verbal. 
• Observar e interpretar as ações de cada criança nos termos dos princípios 

de desenvolvimento contidos na proposta de experiências a serem 
proporcionadas, descritas na próxima sessão deste documento. 

• Planejar experiências que construam ações e interesses das crianças. 
Sugestões de brinquedos de acordo com as etapas de desenvolvimento:  
 
Nascimento a 3 meses de idade 
• Móbiles com tampas coloridas de vasilhames, papel colorido e brilhoso 
• Chocalhos: recipientes plásticos com objetos coloridos dentro 
• Luvas revestidas de diferentes materiais para estimulação tátil 
• Guizos 
• Lanterna 3 a 6 meses de idade 
• Cubos de espuma 
• Chocalhos musicais 
• Sino 
• Móbiles que produzam algum som ou movimento especial quando tocados 

pelos pés ou mãos dos bebês 
• Rolo de toalha 
• Espelho 
• Instrumentos sonoros de materiais diversos 6 a 9 meses de idade 
• Caixa com brinquedos atraentes 
• Caixa com cubos 
• Bolas de vários tamanhos 
• Copos e garrafas de vários tamanhos para colocar e retirar objetos 
• Jogo de esconde-esconde 
• Brinquedos de borracha que fazem barulho quando são pressionados 
• Balões 
• Tocos de madeira e copos 
• Caixa com materiais de diversas texturas 
• Espelho 
 
9 a 12 meses de idade 
• Túnel 
• Tubos para empilhar e encaixar 
• Cubos de madeira para empilhar 
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• Carrinho com barbante para puxar 
• Bolas 
• Fantoches 
• Espelho 
• Livros de plástico ou de tecido com texturas variadas para estimulação tátil 
• Cordão com contas3 para trabalhar movimento de pinça 
 
12 a 18 meses de idade 
• Latas com orifício para colocar dentro botões grandes 
• Tubos para encaixe de argolas 
• Encaixe de pinos e figuras geométricas (círculo e quadrado) 
• Massa de modelar comestível 
• Toquinhos de madeira de vários tamanhos e cores para construção 
• Livros com figuras grandes e coloridas 
 
18 a 24 meses de idade 
• Pintura a dedo 
• Desenho livre 
• Revistas para folhear 
• Desenhos no chão para serem seguidos 
• Bonecos grandes 
• Caixas, latas e vidros para serem tampados e destampados 
• Papel para rasgar 
• Instrumentos musicais 
• Contas para enfiar 
• Roupas com botões grandes e velcro 
• Fantasias 
• Ambiente com obstáculos para estimular trajetórias diferentes de 

movimento para alcançar brinquedos 
• Equipamentos de som com botões fáceis de serem acionados para ouvir 

música 
• Triciclo 
 
24 a 48 meses de idade 
• Livros com palavras indicando o nome de objetos 
• Contagem de objetos 
• Blocos para construção 
• Teatrinhos para fantoches 
• Amarelinha 
• Circuitos de atividades 
• Cantigas de roda 
• Bicicleta 
As sugestões de atividades para nesse período são de estimulação dos 

sistemas sensoriais. 
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• Olfato: bebês podem perceber diferentes odores. Ofereça-lhe essências 
agradáveis (aprovadas pela equipe médica) e diferentes para ele cheirar. Evitar o 
uso de substâncias como pós ou de aproximar muito do nariz as essências. 
Verbalizar sempre, chamando a criança pelo nome e dizendo-lhe qual odor é 
apresentado. 

• Visão: estruturas visuais se desenvolvem em torno do terceiro trimestre de 
gravidez. Se o bebê é muito jovem ou teve hemorragia cerebral, ele pode ter 
algumas dificuldades em perceber visualmente objetos. Para promover habilidades 
de busca visual, mover um foco de luz pelo ambiente próximo ao bebê, mas não 
sobre seus olhos, lentamente em movimentos lineares ou circulares. Mover objetos 
brilhantes, com contrastes de cores (branco e preto, vermelho e verde etc.) na sua 
linha de visão, a distâncias menores que 25 cm de seus olhos. Fazer uso de 
móbiles mudando objetos ou sua posição a cada uma ou duas semanas. Passear 
por ambientes que contêm objetos coloridos com a cabeça do bebê acima do 
ombro da pessoa que o está segurando, de modo que ele possa ver o mundo. 
Falar sempre com o bebê sobre tudo o que ele está vendo. 

• Tato: massageie o bebê após o banho em um ambiente de baixa 
luminosidade e música suave. Técnicas de massagem de origem cultural como a 
shantala (Leboyer, 1976) podem ser aprendidas e usadas respeitando a disposição 
do bebê para ser tocado. Além de massagem, pode-se estimular a pele com 
escova de cerdas suaves, escovando levemente todo o corpo do bebê enquanto 
conversa com ele. 

• Movimento: movimentar-se carregando o bebê de modo que ele possa ver 
o mundo que o cerca. Balançá-lo, dançar ou movimentá-lo gentilmente de um lado 
para outro, para frente e para trás. Virar cuidadosamente para um lado e para 
outro no berço. Ter cuidado evitando movimentos fortes que podem causar danos 
a um sistema nervoso frágil. Conversar, cantar enquanto o movimenta 
comunicando o que está fazendo. 

• Audição: chamar a atenção para os sons do meio ambiente e dizer-lhe o 
que está ouvindo, e o bebê aprenderá que os sons ajudam a organizar e identificar 
seu mundo. Músicas suaves ajudam a relaxá-lo e a estimulá-lo. 

O profissional que desenvolve o atendimento ao bebê prematuro deve ser 
um observador atento e perspicaz para conhecer mais profundamente os 
comportamentos do bebê e assim interpretar com mais precisão suas mensagens 
de interesse ou indisposição. 

Para obtenção do sucesso na aprendizagem infantil, o educador deve 
considerar a interação com crianças de diversas idades, em diferentes situações, 
os conhecimentos prévios que as crianças já possuem, a individualidade, a 
diversidade e a resolução de problemas desafiadores como forma de 
aprendizagem. 

Deve-se ensinar por meio da brincadeira, do movimento e da afetividade. 
Nas atividades lúdicas com as crianças, deve-se cuidar para não estar rotulando, 
diagnosticando ou estigmatizando-as. 

É necessário que os profissionais da educação infantil estejam atentos a 
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essa criança, compreendendo e reconhecendo seu modo particular de ser e de 
estar no mundo, identificando seus desejos, necessidades e particularidades. 

As crianças são curiosas e investigativas, cabendo ao professor estimular 
atitudes de curiosidade, crítica, refutação e reformulação de explicações para os 
diferentes fenômenos do meio social e natural. 

Ter alunos com diferentes níveis e estilos de aprendizagem possibilita ao 
professor aproveitar essas diferenças para promover situações de aprendizagem 
que provoquem desafios, problematizações, questões a serem discutidas e 
investigadas. 

O educador não deve usar as brincadeiras apenas como recursos didáticos, 
pois isso deixa em segundo plano as maiores contribuições que o brincar pode dar 
à criança. A atitude correta é ajudar as crianças a brincar, interagindo e 
estimulando a imaginação delas. 
 
 

A afirmativa a seguir é trazida por Melo e Ferreira (2009) a inclusão dessas 
crianças em classes regulares tem se mostrado como um desafio à comunidade 
escolar, à família e aos serviços de saúde. Em se tratando da Educação Infantil, 
vários fatores destacam-se na forma como se dá a permanência e a qualidade desta 
no ambiente escolar. Dentre estes fatores, podemos citar os aspectos 
administrativos, organizacionais, do espaço físico, de rotinas, de práticas da 
instituição e os processos de formação dos educadores (AMORIM; YAZLLE; 
ROSSETI-FERREIRA, 1999). 

Em concordância com os autores acima De Vitta, Silva e Moraes (2004) 
defendem que para que este processo de inclusão ocorra há necessidade da 
existência de uma coerência entre a maneira de ser e de ensinar do professor. Para 
que isso possa acontecer realmente, é necessário estabelecer um diálogo entre a 
teoria e as experiências vivenciadas nas salas de aula. 

 
 

Considerações finais  

 
Tudo que discutimos neste trabalho foi baseado nos documentos do 

MEC (Ministério da Educação e Cultura), divididos nas especificidades das 

deficiências física, auditiva, visual e dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 

limitações no processo de desenvolvimento.  

Foram apresentadas as orientações e definições das quatro 

deficiências citadas acima, e também sugestões desses livros para atividades, 

planejamento, posturas e práticas diárias para que o professor da inclusão possa 

melhorar sua didática e atuação na sala de aula. 
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As discussões trazidas pelos autores Batista (2005), Silva (2008), 

Araújo e Lacerda (2008), Galvão (2006), Dall’Acqua (2007), Pereira e Souza (2006) 

e Melo e Ferreira (2009) acrescentam ao que os documentos apresentam como 

sugestões e definições para a inclusão na educação infantil. Todos esses 

apontamentos e sugestões nos levam a perceber que a educação infantil é uma 

etapa necessária para a formação humana, e para a criança deficiente isso é 

imprescindível para que ela possa ter seu primeiro contato com o mundo exterior 

fora da família. 

Para que a inclusão aconteça realmente e com qualidade é 

necessário que os professores estejam empenhados em seu trabalho, dispostos a 

desempenhar seu papel de transmissor de conhecimento e sempre estar atualizado 

e atento no que diz respeito ao seu trabalho com as crianças deficientes, para que 

possa assim promover uma educação de qualidade. 
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