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RESUMO 

 

Este estudo se refere a um projeto de intervenção realizado em uma escola de Educação 

Infantil, visando os “Direitos Humanos”, com o objetivo de pesquisar como acontece a 

inclusão de crianças com deficiência de quatro a cinco anos, abordando desde aspectos 

históricos e atuais da Educação Especial, Educação Inclusiva e Educação Infantil, até a 

legislação vigente. Buscou-se compreender a utilização do termo “Inclusão” e a sua relação 

entre o cuidar e o educar no cotidiano destes espaços educativos. A inclusão de alunos com 

deficiência na Educação Infantil nesse espaço escolar onde foi realizado dinâmicas para 

orientar e educar os alunos para com o respeito mútuo. Fazendo com que o aluno reflita sobre 

seus direitos independente das limitações e dificuldades que porventura tenham. É um 

processo que tem enfrentado inúmeros obstáculos, como rejeição entre crianças, falta de 

informação e formação dos profissionais, assim como de estrutura física e pedagógica das 

instituições de ensino. Assim, o presente estudo teve como objetivo Analisar, na perspectiva 

dos direitos humanos, as opiniões de professores a respeito da inclusão de crianças com 

deficiência em uma escola de ensino particular que atue de forma inclusiva, situada em 

Samambaia, Distrito Federal. Desta forma, com intuito de propor uma educação de qualidade 

para os alunos, é extremamente necessária pensar em reconstruir ideias que visem melhorias 

no processo educativo. . Concluindo-se que, é possível garantir um ensino inclusivo, desde 

que, governo, familiares, comunidade escolar e educadores assumem sua parcela de 

responsabilidade e juntos criarem ações continuadas, pois a escola é um espaço dinâmico e 

com possibilidades ampla de abrigar ideias e propostas, essa interação ajuda a todos adquirir 

conhecimentos e entender que as diferenças auxiliam a compreender a dinamização existente 

numa sociedade. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Inclusão Escolar. Acessibilidade. Aprendizagem. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study refers to an intervention project carried out in a school of early childhood 

education by targeting the "Human Rights", in order to search as is the inclusion of children 

with four to five years disabilities, addressing the historic aspects and current Special 

Education, Inclusive Education and Early Childhood Education, to the current legislation. We 

sought to understand the use of the term "inclusion" and the relationship between care and 

education in the daily lives of these educational spaces. The inclusion of disabled students in 

kindergarten this school space where it was held dynamics to guide and educate students 

towards mutual respect. Making students reflect on their rights regardless of the limitations 

and difficulties that may have. It is a process that has faced numerous obstacles, such as 

rejection among children, lack of information and training of professionals, as well as 

physical and pedagogical structure of educational institutions. The present study aimed to 

analyze, from the perspective of human rights, teachers' opinions regarding the inclusion of 

disabled children in a private school teaching acting inclusively, located in Fern, Federal 

District. Thus, aiming to offer a quality education for students, it is extremely necessary to 

think about rebuilding ideas aimed at improvements in the educational process. . Concluding 

that it is possible to ensure an inclusive education, since, government, family, school 

community and educators assume their share of responsibility and together create ongoing 

actions because the school is a dynamic space with extensive possibilities of harboring ideas 



and proposals , this interaction helps everyone gain knowledge and understanding that 

differences help to understand the existing dynamics in a society. 

 

Keywords: Human Rights. School Inclusion. Accessibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, nos primeiros atendimentos realizados às criança com deficiência não se 

falava em inclusão, apesar de várias leis já sinalizarem para políticas inclusivas, havia escolas 

que faziam atendimento específico a esses educandos: os centros especiais e as escolas-pólo. 

Na história da educação no Brasil e da Educação Especial, estudos mostram que as primeiras 

iniciativas sobre a questão as pessoas com deficiência não tinha atendimento adequado, 

consideradas como “anormais”, desde do século XVI até o inicio do do século XX, onde foi 

possível perceber uma mudança na concepção de educação. A partir daí, vê-se uma 

preocupação não apenas com o isolamento e contenção dessas pessoas, mas sua educação e 

inserção social.  

O século XXI trouxe em sua bagagem fatores como avanços tecnológicos e direitos 

conquistados, que preenchem diversas lacunas importantes para o bem-estar do 

homem, mas ao mesmo tempo, as desigualdades sociais, o progresso desenfreado, as 

cobranças acerca da produtividade e a competitividade ameaçam a todo tempo tudo 

o que foi conquistado. Nos dias atuais, ainda se luta para que a educação especial 

seja reconhecida como parte integrante de uma educação para todos. Nesse contexto, 

não cabem preconceitos, protelações ou isenções de responsabilidade (Brasil, 2008 

p. 253-256. 

 

Entretanto, a educação excludente começou a ser criticada, tanto por defensores dos 

direitos humanos, como por militantes dos deficientes e pesquisadores da educação. No 

Brasil, há alguns importantes marcos no estabelecimento da educação inclusiva. No âmbito 

internacional, em 1994 foi promulgada a Declaração de Salamanca que defende a necessidade 

das crianças com deficiência serem educadas em ambientes inclusivos. No âmbito nacional, o 

ECA (Estatuto da Criança e Adolescente,  Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990), e a LDB 

(Lei de diretrizes e bases – Lei 9394/96), foram importantes marcos, pois estabeleciam, novas 

políticas educacionais inclusivas para direção, professores, alunos e famílias A nova realidade 

buscada seria, então: alunos com diversos tipos de deficiências passariam a fazer parte do 

contexto escolar e seria necessário, portanto, criar condições de inclui-los, garantir conforto, 

qualidade de ensino, respeito e criar nessas crianças um sentimento de que pertenciam, sem 

nenhum tipo de discriminação, ao grupo e à comunidade escolar. 

O projeto parte da experiência da experiência da pesquisadora como diretora de uma 

escola infantil de Samambaia e nas dificuldades que ela lá observou. A escola encontra-se 

numa comunidade com bom poder aquisitivo e muitos alunos não sofrem com problemas 
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derivados da ausência de estrutura social. Essa escola, hoje, atende 82 alunos no diurno e 

integral nos anos iniciais da Educação Infantil de 4 a 5 anos.  A escola possui 3 salas de aula, 

uma sala de leitura, coordenação, sala de professores, sala da direção, secretaria escolar, sala 

de vídeo com TV, data-show e DVD, banheiros (masculinos e femininos), um parquinho  e 

depósitos de material de jogos. 

Essa Escola de educação infantil foi fundada em 18 de maio de 2012 e está localizada 

na cidade de Samambaia - DF. A diretora dessa escola é a pesquisadora que, depois de ser 

professora de atividades em Escola Particular, manter contato com crianças e famílias da 

comunidade de Samambaia com as quais estabeleceu uma relação de solidariedade, 

cooperação, amizade o que a levou, aos poucos, a desejar fundar uma escola para oferecer 

serviços de Educação Infantil. 

A escola, apesar dos esforços da direção, ainda padece de alguns problemas para 

alcançar a desejada excelência no atendimento aos alunos com deficiência. A escola possui 

dois alunos diagnosticados com algum tipo de deficiência e essa pesquisa pretende investigar 

como acontece o processo de inclusão de um desses alunos em sua sala de aula. 

Pretende-se pensar sobre que mecanismos estruturais e pedagógicos são necessários 

para, juntamente com a equipe da sala de recursos, direção, corpo docente, servidores em 

geral, pensar em estratégias para que todos e todas se sintam parte do contexto escolar e 

tenham seus direitos garantidos no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem, 

pensando a diferença a partir da perspectiva dos Direitos Humanos. Para isso, será pensada 

uma primeira oficina experimental para trabalhar o tema das diferenças, tendo em vista que os 

seres humanos se constituem, como espécie e como indivíduo, nessas relações. E é graças às 

relações sociais - elas mesmas vividas, criadas e transformadas por humanos, em condições 

históricas, culturais, sociais, familiares e pessoais - que eles historicamente vem produzindo 

arte, conhecimento, práticas, valores, e construindo diferentes maneiras de se organizarem, de 

olharem o mundo, e de educarem as novas gerações que nascem 

A escola tem um papel fundamental no processo de socialização, humanização para 

que, todos tenham seus direitos garantidos e respeitados. 

Para Pulino (2014, p.08): 

 

A escola, como instituição pública, é o espaço, por excelência, para a construção da 

cidadania e o exercício dos Direitos Humanos. Este é um processo de inclusão 

social, uma vez que, muitas das pessoas da comunidade escolar não têm tido a 

oportunidade de se expressar, de colocar suas ideias, seus desejos, de participar 

efetivamente de processos democráticos.  
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Assim, a presente pesquisa tem como foco, a partir da perspectiva dos direitos 

humanos, verificar como se dá a inclusão escolar de alunos com deficiência em uma escola de 

ensino particular situada em Samambaia, Distrito Federal. 
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1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 
A partir da observação da postura de professores e crianças em turmas de educação 

infantil com crianças com deficiências, esse projeto pretende buscar caminhos para a inclusão 

real dessas crianças, de modo que não apenas estejam compartilhando o espaço, mas que 

estejam tendo acesso a seu direito à educação de qualidade. Isso é ainda mais relevante na 

educação infantil, uma vez que tal processo educativo acontece na relação das crianças entre 

elas mesmas e com o professor. Assim, pretende-se pensar em como incluir o aluno com 

deficiência, pensando em mudanças nos professores e alunos na educação.  

A Educação desde a perspectiva dos Direitos Humanos deve abarcar todas e todos, 

não independente de suas diferenças, mas com suas diferenças. Isso se concretiza na chamada 

Educação Inclusiva, que é a escolarização da criança com deficiência no âmbito da escola 

regular. Entretanto, há a preocupação de que as crianças são apenas convidadas a ocupar esse 

lugar na escola, sem que a escola se proponha mudanças para recebê-las de fato, ou seja, 

recebê-las integralmente, de modo que todas e todos possam se relacionar. 

A partir dessa preocupação, vista no cotidiano da pesquisadora como diretora de uma 

escola de educação infantil na cidade de Samambaia-DF, esse projeto pretende ver como essa 

educação acontece na prática, ou seja, como os princípios norteadores da Educação Inclusiva 

são implementados. As crianças com deficiência são vistas como detentoras de direitos? A 

educação é vista como emancipação ou como caridade? O processo inclusivo leva em conta a 

construção das subjetividades das crianças a partir e para a diferença?  

 

1.1 Objetivo Geral  

 
Investigar quais estratégias a escola dispõe para promover um ambiente de respeito, 

para que a diferença não seja marcador de exclusão, de desrespeito e violência. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

 
 Investigar como um aluno diagnosticado com deficiência vive o processo de inclusão. 

 Entender as características da exclusão com crianças na Educação Infantil. 

 Investigar junto ao professor que mecanismos podem ser criados para incluir de 

maneira satisfatória a todos e todas. 
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1.3 Justificativa 

A escola tem um papel fundamental no processo de humanização e socialização para 

que todos tenham seus direitos garantidos e respeitados. Porém, diante das diferenças 

existentes no ambiente escolar, na inclusão de alunos com deficiência, muito se discute a 

respeito do preparo dos educadores como também as adequações estruturais das escolas. 

Para Pulino (2014, p. 04) “A escola, como instituição pública, é o espaço, por 

excelência, para a construção da cidadania e o exercício dos Direitos Humanos.” Afinal, este 

é um processo de inclusão social, levando-se em consideração que muitas vezes as pessoas 

com deficiência encontram-se à margem da sociedade e têm no acesso a escola a 

oportunidade de expressar suas ideias, seus desejos, de participar efetivamente de processos 

de democráticos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Investigar como o aluno diagnosticado com deficiência vive o processo de Inclusão. 

 
Atualmente fala-se muito sobre educação inclusiva, contudo, nota-se que a população 

geral pouco compreende sobre o assunto, fazendo com que este fique limitado a debates 

políticos e acadêmicos.  

Segundo o Artigo 8º da Declaração dos Direitos Humanos "todos são iguais perante a 

lei e, sem distinção [...]. Todos Têm direito a proteção contra qualquer discriminação que 

viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminção.” (ONU, 1948) 

A declaração dos Direitos Humanos realça o principio constitucional de igualdade, 

conforme consta no Artigo 5º da Constituição Federal de 1988: 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, partindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. (BRASIL, 1988 p.13)  

 

Pensando neste aspecto, o presente referencial teórico irá apresentar uma discussão 

sobre a inclusão escolar na formação da identidade pessoal, social e humana, os aspectos de 

inclusão expressos na legilação brasileira e, também, uma reflexão sobre a importância da 

qualificação dos educadores e do ambiente escolar. no processo de aprendizagem e inclusão, 

além doscritérios que definem a acessibilidade. 

Sob este aspecto, Sassaki (2007, p. 16) mostra que a sociedade, em todas as culturas, 

passou por diversas fases no que se refere às práticas sociais. Em primeiro lugar começou 

praticando a exclusão social de pessoas que, por causa das condições adversas, não lhe 

pareciam pertencer à maioria da população. Em segundo lugar, desenvolveu o atendimento 

segregado dentro de instituições, passou para a prática socialmente integradora e baseada, 

fundamentalmente, nos direitos de todos os alunos, sem exclusão, vem adotando a inclusão.   

Contudo, é importante estar atento a esta denominação de inclusão, uma vez que a 

criança com deficiência não deixará de ser “diferente” das demais simplesmente por estar 

inserida no mesmo ambiente escolar que as demais crianças em sua idade escolar. Conforme 

afirmam Fávero e Ireland (2007) o ser humano nomeado como diferente, para uma 

determinada comunidade cultural, pode assumir duas posições: uma de vulnerabilidade e 

outra de resistência a sua condição de vulnerabilidade. 

A inclusão deu início a uma importante transformação na concepção de educação de 

crianças e jovens com deficiências, considerando que é a escola que tem que se adaptar para 

receber tais crianças e jovens e não que eles e elas que tem que se adaptar ao padrão de 
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normalidade. Isso dá início a uma grande mudança em direção à inclusão social e educacional 

dessas pessoas. As escolas tiveram que modificar suas metodologias para vivenciar os 

Direitos Humanos: os docentes precisaram reaprender seu trabalho para incluir aqueles que 

estavam excluídos e marginalizados, oportunizando o acesso ao conhecimento formal ao qual 

todos têm direito. 

A educação, que era parte fundamental neste processo, teve que sofrer uma 

radical transformação. Em todo o mundo, até aquele momento, as pessoas 

com deficiência haviam sido colocadas á margem da educação: o aluno 

com deficiência, particularmente, era atendido apenas em separado ou 

simplesmente excluído do processo educativo que tinha por premissa que 

os alunos deveriam obedecer a padrões de normalidade. (BRASIL, 2000, p. 

83) 

 

Outro aspecto da inclusão é identificar e superar  as barreiras que impedem os alunos 

de adquirir conhecimentos. Essas barreiras podem ser: a organização da escola, o prédio, o 

currículo, a forma de ensinar e muitas vezes as barreiras que estão nas pessoas. Estas são as 

mais difíceis. 

 

2.2 Características da exclusão com crianças na Educação Infantil. 

 

As oportunidades de relações oferecidas pela escola entre educadores e crianças entre 

si, sem laços familiares ou de parentesco, diferem daquelas que se recebe em casa. Essas 

características peculiares são muitas vezes apagadas e, neste ambiente, é comum que as 

crianças sejam designadas a salas específicas conforme sua idade, assim, crianças de dois a 

três anos geralmente ficam agrupadas no Maternal I. A partir de três anos elas freqüentam o 

Maternal II e crianças de três até quatro anos e meio correspondem aquelas do Jardim I e II.   

 

Num determinado momento da permanência da criança na escola será inevitável o 

seu remanejamento, ou seja, a mudança de sua sala para outra devido a sua idade e 

também a demanda por vagas. Este remanejamento segundo os RCN's (1998) 

precisa ser gradativo pois "as crianças pequenas (...) constroem vinculo afetivo com 

o adulto de referência, a base sobre o qual vão se sentir seguras para explorar o 

ambiente e se relacionar com novas pessoas." (RCN, 1998, p. 83). 

 

A criança, independente de suas características, quando muda para uma nova turma, 

pode transparecer insatisfação, medo, angústia, ansiedade. Muitas vezes chora, briga, faz 

birra. Prefere brincar isoladamente, retrai-se quando precisa interagir. Cabe ao educador 

trabalhar esse lado emocional não só de quem está excluído, mas acolher as angústias de 

todos e todas. Segundo so autores Forest e Pearpoint (1997), a inclusão:  
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significa convidar aqueles que (de alguma forma) tem esperado para entrar e pedir-

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

participarem da completude de suas capacidades - como companheiros e como 

membros. (FOREST, 1997, p. 45) 

 

Isso é ainda mais relevante para crianças com deficiência que chegam na turma. Sobre 

a inclusão na sociedade das pessoas deficientes, Freitas (2006) descreve: 

 

A inclusão desafia, pois, a mudanças, estimula a flexibilidade das relações, a 

redistribuição dos recursos para um mais correto aproveitamento, o trabalho em 

equipe, a colaboração e a cooperação, o envolvimento de toda a escola, dos pais, da 

comunidade, dos diferentes serviços e dos seus profissionais do sistema 

educativo.(FREITAS, 2006, p. 38.). 

 

Já outro autor, Mendes (2004), enfatiza a necessidade de se educar as crianças na 

escola comum, de modo que todos possam se beneficiar do ambiente inclusivo e acolhedor: 

 

Educar crianças com necessidades especiais juntamente com seus pares em escolas 

comuns é importante, não apenas para prover oportunidades de socialização e de 

mudar o pensamento estereotipado das pessoas sobre as limitações, mas também 

para ensinar o aluno a dominar habilidades e conhecimentos necessários para a vida 

futura dentro e fora da escola. (MENDES, 2004, p.228). 

  

A escola objeto dessa pesquisa é um dos primeiros locais onde a criança vivencia 

situações de inclusão, de interação com os outros. Esse processo de interação de acordo com 

as pesquisas de Piaget (1994): 

 

É fundamental para a construção da autonomia moral dos sujeitos. No entanto, ele 

ressalta que deve estimular uma participação ativa da criança, ele acredita que nas 

interações que a criança faz com a comunidade ela vai construindo seus valores e 

suas regras. A autonomia só aparece com reciprocidade, quando o respeito mútuo é 

bastante forte, para que o indivíduo experimente interiormente a necessidade de 

tratar os outros como gostaria de ser tratado (Piaget 1994, p.155) 

 

Desde os momentos assistenciais (alimentação, higiene, descanso), até as brincadeiras 

e atividades pedagógicas, a criança estará participando de escolhas que incluem ou excluem 

objetos e/ou pessoas. Assim, são necessários recursos de ensino para que as escolhas sejam 

inclusivas, para que as crianças com deficiência possam, efetivamente, participar desses 

espaços. Entende-se por recursos de ensino tudo aquilo que auxilia o professor a exercer sua 

função educativa, facilitando a ação docente e discente e multiplicando as possibilidades de 

atuação de todos e todas. É importante e necessária a habilidade do professor em preparar o 

ambiente para que o aluno, tanto os que têm deficiência quanto os que não têm, possam 
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aprender de forma ativa na interação com seus pares. O desenvolvimento de uma educação 

verdadeiramente inclusiva é essencial para a socialização dos pequenos com o mundo 

externo, sendo também um meio de a criança conhecer a si mesma, tornando-se um 

autocrítico e apto a se posicionar na sociedade expondo suas ideias de modo criativo. 

Ao realizar um trabalho de educação inclusiva, os docentes têm a oportunidade de 

participar ativamente nas atividades escolares, podendo despertar nos outros educadores, pais 

e professores, a necessidade da observação em todos os momentos da vida da criança. Além 

disso, se o professor utilizar programas de ação integrada entre pais, professores e 

orientadores educacionais, pode fortalecer a responsabilidade de todos na ação conjunta da 

educação (SCARPINI; MARQUES & SICCA, 2005) 

É importante promover uma preparação do ambiente escolar, pensando em como 

realizar, da melhor maneira, as práticas inclusivas para essas pessoas, de forma a desenvolver 

suas potencialidades buscando-se, também, a qualidade do ensino para todos os estudantes, 

independentemente de terem ou não deficiência. (VILLELA; LOPES & GUERREIRO, 2003)  

Zeichner (1993 apud SCARPINI, MARQUES E SICCA, 2005, p. 18) enfatiza que 

“todo (a) professor (a) traz para sua prática as teorias que teve contato.” O autor destaca, 

ainda, que:  

 

Estas teorias são resgatadas conscientemente em suas ações. Quando se depara com 

problemas pedagógicos, levam-no(a) a refletir e a reconhecer quando falha ou obtém 

êxito diante da realidade que trabalha. A realidade que o (a) professor(a) encontra na 

sala de aula é diversificada, múltipla e desigual. Portanto, poderá refletir ou não 

sobre as condições sociais de sua prática. Então, sua postura dependerá das opções 

políticas que defende e da linha de autonomia de suas ações. A intenção do 

professor ao refletir sobre sua prática demonstra seu empenho em atuar de um modo 

que diminua os efeitos nocivos das desigualdades que atravessam as nossas escolas 

e a nossa sociedade. 

 

É necessário que o docente seja capaz de compreender a importância de estar 

preparado para enfrentar as particularidades de trabalhar em uma classe composta de alunos 

com deficiência, a fim de viabilizar melhores condições para o seu trabalho e trazendo para o 

meio escolar um aproveitamento melhor de ambas as partes. (SILVA & ARRUDA, 2014) 

Veltrone e Mendes (2007, p. 02) destacam que: 

 

A inclusão exige da escola novos posicionamentos que implicam num esforço de 

atualização e reestruturação das condições atuais, para que o ensino se modernize e 

para que os professores se aperfeiçoem, adequando as ações pedagógicas à 

diversidade dos aprendizes. 
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2.3 Entender as características da exclusão com crianças na Educação Infantil. 

 

O processo de desenvolvimento deve estar vinculado às necessidades especiais de 

cada um.  

 

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a 

escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas 

políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do processo 

de democratização da escola, evidencia-se o paradoxo inclusão/exclusão quando os 

sistemas de ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e 

grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob 

formas distintas, a exclusão tem apresentado características comuns nos processos 

de segregação e integração, que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso 

escolar. (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

Partindo desses pressupostos, é importante entender como a inclusão ocorre no dia a 

dia da escola em questão, como os professores e os e as alunas percebem e convivem com as 

diferenças. Procura-se, com isso, questionar a construção que se faz da deficiência como 

única diferença e ressaltar que todos e todas somos diferentes uns dos outros. Os recursos 

físicos e os meios materiais para a efetivação de um processo escolar de qualidade cedem sua 

prioridade ao desenvolvimento de novas atitudes e formas de interação, na escola, exigindo 

mudanças no relacionamento pessoal e social e na maneira de se efetivar os processos de 

ensino e aprendizagem.  

Nesse contexto, a formação do pessoal envolvido com a educação é de fundamental 

importância, assim como a assistência às famílias, enfim, uma sustentação aos que estarão 

diretamente implicados com as mudanças é condição necessária para que estas não sejam 

impostas, mas imponham-se como resultado de uma consciência cada vez mais evoluída de 

educação e de desenvolvimento humano ( MANTOAN, M.T.E, 1997, p.50-57). Para o 

Ministério da Educação, a Escola Inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino 

educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e 

respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. Tem por fim 

promover o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos com necessidades educativas 

especiais, na rede regular de ensino, de forma real. Já que existem tantas possibilidades de 

fazê-lo. 

 A população escolar e constituída de grande diversidade e a ação educativa deve 

atender às maneiras peculiares dos alunos aprenderem.Inclusão implica mudança, tanto no 

sistema quanto na escola. Nesta, começa-se pela parte física e segue até atingir o currículo, 

que deve ser reestruturado, adaptado, readaptado (em todos os seus aspectos), para que seja 
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acessível a todos.Para isso é preciso que os sistemas de ensino criem estruturas e programas 

de apoio aos professores na capacitação e remuneração adequada, e também possibilitem às 

escolas instrumentalização e espaços adequados que possam estimular o aprendizado. A 

escola, a partir dessa proposta pedagógica, pode efetuar mudanças radicais em toda a sua 

estrutura educacional.  

 

2.4 A importância da qualificação dos educadores e do ambiente escolar no processo de 

aprendizagem e inclusão 

 

Para Duk (2006), a educação é uma arte que envolve aprendizagem contínua e 

envolvimento pessoal no processo de construção permanente de novos conhecimentos e 

experiências educacionais, as quais preparam o docente para novas situações ou problemas 

emergentes do dia a dia da escola e sala de aula.  

O professor é responsável pela articulação, coordenação e acompanhamento dos 

educandos. Cabe a este profissional, além dos recursos tradicionais, utilizar as novas técnicas 

voltadas a informação e comunicação, oferecendo aos alunos condições para compreenderem 

o mundo por meio de experiências múltiplas de interação e das relações estabelecidas pela 

exploração do meio em que estão inseridos. (SANTANA, 2011) 

O uso de estratégias de ensino adequadas a diferentes tipos de necessidades 

específicas de aprendizagem só vem a contribuir para o desenvolvimento de todos os 

estudantes envolvidos no processo, ou seja, indivíduos com diferentes deficiências ou 

necessidades educacionais específicas, de diferentes origens socioeconômicas e contextos 

culturais distintos, com habilidades igualmente distintas entre si, poderão beneficiar-se de 

estratégias didático-metodológicas heterogêneas; afinal, em uma escola cada vez mais plural e 

democrática, não se pode supor que exista uma única forma de ensinar e aprender. 

(VILLELA, LOPES & GUERREIRO, 2003) 

É necessário ter “jogo de cintura” e criatividade para gerar uma variedade de 

alternativas, avaliando qual delas “funcionou melhor” para uma dada situação. Ou seja, ele 

tem que ser capaz de modificar as estratégias de ensino, de modo a adequá-las ao estilo de 

aprendizagem e as necessidades da criança. (MATTOS, 2011, p.121 e 122). 

Assim, é possível afirmar que a formação dos professores é um dos pilares para a 

construção da inclusão escolar, uma vez que ela é elemento fundamental para proporcionar 

mudanças que requerem um potencial instalado, em termos de recursos humanos, em 

condições de trabalho para que possa ser posta em prática. (MENDES, 2004, p. 227) 
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Mas além de uma boa formação do professor, deve-se se estar atento ao fato da 

educação escolar permitir ao indivíduo ter acesso ao mundo para além da família. Uma vez 

que, na escola, o estudante tem acesso ao mundo inteiro e, em consequência disto, passa a 

representar seu poder de exercer os princípios de justiça e igualdade humanas, na medida em 

que oferecem a todas as crianças os benefícios do conhecimento, independentemente de sua 

condição social, este contexto também precisa ser acessível a todos. (MARQUES & 

BRANCHER, 2000) 
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 
3.1 Contexto 

 

Essa pesquisa pretende realizar uma oficina com alunos e professores para promover a 

inclusão de crianças com deficiência, tanto na sala de aula, quanto no contexto escolar mais 

amplo. Essa oficina vista enriquecer e facilitar a atuação do professor e dos alunos com 

deficiência dentro e fora de sala de aula. 

Vistos como componentes ativos no processo educativo e inclusivo, a Direção e os 

professores da escola de educação infantil realizarão uma conversa para que os professores 

possam contar qual sua percepção do processo de inclusão de alunos com deficiência e se os 

vêem como sujeitos da diversidade e dos Direitos Humanos. 

A partir dessa conversa, a direção e os professores irão elaborar uma oficina para ser 

realizada em sala de aula enfocando as diferenças de cada um, de modo que cada criança 

possa pensar sobre sua própria singularidade e a dos outros. 

Para isso, é importante contextualizar o local em que a oficina será realizada. A 

conversa será feita com apenas duas professoras de educação infantil, o que é um número 

bastante reduzido por se tratar apenas de uma escola. Essas duas professoras de educação 

infantil têm em suas salas de aula crianças com deficiências.  

A oficina elaborada propõe a seguinte estratégia para trabalhar as diferenças: uma 

oficina lúdica, para as crianças brincarem, e pensarem e perceberem as diferenças, junto com 

as professoras. Para a oficina, serão elaborados cartões coloridos com diversas imagens do 

corpo humano que serão distribuídas para as crianças. Em seguida, elas serão motivadas a 

comparar com os outros colegas que diferenças percebem: cor de olhos, formato de orelha, de 

nariz... O intuito da brincadeira é evidenciar as diferenças que todos e todas têm, para 

questionar a deficiência como única diferença. Por que algumas diferenças são aceitas e 

outras não?   

 

3.2 Tipo de Pesquisa  

 

 A pesquisa bibliográfica permitirá identificar o que a literatura apresenta quanto as 

dificuldades encontradas pelos alunos de 4 e 5 anos com deficiência inseridos na Educação 

Infantil. Posteriormente, por meio de pesquisa de campo, será verificado se existência da não 

aceitação das diferenças na Educação Infantil, sob o ponto de vista dos alunos e docentes.  
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Para ser incluído no estudo, o artigo deveria: contemplar a abordagem sobre o tema 

inclusão escolar e direitos humanos; e ter sido publicado nos últimos 10 anos. Cabe salientar 

ainda, que alguns trabalhos fornecidos pelas bases de dados não foram considerados, uma vez 

que conforme o levantamento preliminar por meio da leitura seletiva do resumo dos artigos, 

os mesmos não se referiam ao objetivo da pesquisa.  

Posteriormente a realização da pesquisa de bibliográfica, realizou-se pesquisa de 

campo, na Escola de Educação Infantil para execussão de projeto de interveção sobre o 

processo de educação inclusiva e se as mesmas atendem os direitos de dignidade e 

humanidade para os alunos com deficiência. 

 

3.3 Ações interventivas 

 
Para a realização da oficina, a pesquisadora confeccionou, junto com as professoras, 

fichas ilustradas para visualização dos alunos. Nessas fichas, haviam ilustrações de diferentes 

partes do corpo humano e, na primeira rodada, elas foram distribuídas, e cada criança que 

recebeu uma parte diferente. 

A atividade começou com uma “rodinha” e começou de maneira descontraída e 

atrativa com a dinâmica: a professora apresentou fichas ilustradas com partes do corpo 

humano, de maneira atrativa e curiosa, para cada aluno, que visualizou a imagem e pôde 

emitir suas conclusões e opiniões. No momento esperava-se que as crianças levantassem 

alguma questão, mas elas apenas comentavam entre elas. Com isso, alguns minutos depois, 

em nossa roda de conversa, a professora disse que naquele dia iríamos falar sobre o nosso 

corpo e a pesquisadora lançou a questão: “O que tem no nosso corpo?” As crianças 

responderam “joelho, osso, braço, perna, mão, pé, costas, cabeça, boca, barriga, bumbum, 

língua, bochecha, nariz, perereca, cabelo”.  

A partir daí, a pesquisadora propôs então, uma brincadeira onde cada um teria que 

olhar nas fichas e descrever o que viam na imagem e comentar o que viam de diferente. A 

oficina procurou aproveitar as respostas de cada aluno, orientando-os quando necessário, mas 

deixando que se expressassem. A conversa fluiu até o ponto em foi avaliado que os alunos 

perceberam que eles são todos diferentes – cada um deles – pois todos somos únicos: 

ninguém é igual a ninguém.  

A cada criança que recebia a ficha ilustrada, a professora perguntava qual a diferença 

da ficha do colega ao lado. Um dos alunos respondeu que a orelha dele é pequena, diferente 

do colega ao lado, que é maior e tem a pontinha dobrada, outro aproveitou a deixa e comentou 
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que sua boca era diferente até da professora. Outros responderam que tinham medo da 

deficiência do outro, não conseguiam brincar, pois tinham medo de machucar ou até mesmo 

de ficar com a mesma deficiência.  Durante a atividade realizada com a turma, as professoras 

observaram  que alguns alunos de 4 e 5 anos têm medo dos colegas com deficiência, alguns 

têm dó, outros ignoram e falam que eles não são capazes de fazer nada. Assim, a atividade 

realizada no grupo teve pontos positivos, pois todos participaram da brincadeira dando 

depoimento de convivência com pessoas deficientes e respeitando seus limites. Por outro 

lado, o ponto negativo é que alguns alunos tiveram medo do contato e resistência à aceitação 

do diferente. Os colegas olham e cochicham com receio de chegar perto e machucar ou ser 

machucado, não querem o contato por achar que vai ficar do mesmo jeito. 

A professora, então, questionou se tínhamos a mesma cor de pele, ou se éramos 

diferentes. A maioria das crianças respondeu que não temos diferenças. A partir disso, a 

professora escolheu algumas crianças e pediu que colocassem o braço um sobre o outro e 

observassem. As crianças disseram, então, que eram diferentes. Isso foi repetido com outras 

características, como a altura e as falas das crianças foram às mesmas sobre a cor da pele: 

disseram que  não tinham diferença na altura e somente depois de ficarem lado a lado uns dos 

outros é que se observaram e perceberam as diferenças. 

Em seguida, o aluno com deficiência perguntou se por ele ter apenas um braço seria 

diferente dos colegas? Muitos responderam que sim, por que ele não podia pegar com outro 

braço, outros responderam que não, que o pequeno braço faz muita coisa também. A resposta 

do aluno em questão foi incrível, pois, explicou que ele é como os outros e faz tudo e até 

melhor. A professora, a partir dessas respostas, conversou com as crianças sobre a 

importância da aceitação dessas e de todas as outras diferenças.  

Após a realização da dinâmica, ainda em círculo, sentados de forma confortável, foi 

provocado nos alunos que observassem seus próprios corpos e fizessem comparações: Quem 

é mais alto? Quem é mais baixo? Quem tem a mesma altura? Quem tem cabelos loiros? Quem 

tem cabelos castanhos? Quem tem cabelos pretos? Quem é negro? Quem é moreno? Quem é 

branquinho? Quem tem olhos azuis? E castanhos? Quem é menino? Quem é menina?  

Depois de realizada a oficina, a pesquisadora pôde investigar também a percepção que as 

professoras têm sobre as diferenças e sobre o processo de inclusão de alunos com deficiência 

em sua sala de aula. Ao final da atividade, foram feitas algumas perguntas às professoras 

sobre a oficina que desenvolveram. A pesquisadora notou que as professoras, sentiram-se 

ansiosas e temerosas diante da nova situação para a qual não se encontravam preparadas. 

Inicialmente, pensaram ser necessário se especializarem para poderem melhor atender o aluno 



22 

com deficiência. Sem dúvida a capacitação, a pesquisa e o aprimoramento são 

imprescindíveis para a prática pedagógica de um profissional da educação. Contudo, a 

convivência, a experiência e a oficina ajudaram muito: as professoras verificaram  que o 

processo de inclusão não é tão difícil como parecia, é um desafio porque implica em 

mudanças nas práticas pedagógicas muitas vezes cristalizadas. 

Trabalhar com a percepção dos professores a respeito da inclusão de alunos com 

deficiência é importante, pois isso amplia os conhecimentos e as atitudes, de modo que se 

sintam capazes de agir e reagir. Assim, percebem que a inclusão é um processo recíproco que 

envolve não só quem educa, mas também quem é educado. A partir daí, há uma proposta 

explícita da inclusão, principalmente no âmbito escolar: superar situações de exclusão, 

reconhecendo os direitos da diversidade e estimulando a participação social plena na 

sociedade.  

As ações executadas em sala de aula, pensando em sujeitos de Direitos Humanos, foi 

para os professores uma oportunidade de trabalhar o tema das diferenças com seus alunos, 

com uma conversa informal. Mostraram, assim, para a turma que as diferenças não são, 

necessariamente, incapacitantes e que cada um consegue desenvolver várias habilidades, de 

acordo com sua vontade e interesse. 

Para as professoras que participaram do projeto, a experiência foi muito rica. Relatam 

que as escolas devem abrir as portas para alunos com deficiência para que, através da 

convivência, se trabalhe as diferenças, derrubando a barreira do preconceito e da cultura que 

exclui, ainda hoje, pessoas com deficiências.  
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao longo deste estudo procurou-se discutir a visão dos direitos humanos no processo 

de inclusão escolar, sob a perspectiva dos professores e alunos de 4 a 5 anos da Educação 

Infantil. Durante a oficina os participantes foram questionados sobre a importância das 

diferenças no escolar no processo de aprendizagem e inclusão; e se há aceitação das 

diferenças, no que diz respeito aos alunos com deficiência que estão inseridos no ensino 

regular. 

Nos anexos a seguir ilustra a oficina realizada na escola  com os aluno e professores,  

foi utilizado com o intuito de apresentar a análise dos resultados obtidos, por meio da 

intereção entre os objetivos da pesquisa, literatura e opinião dos docentes e alunos. 

 



24 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
Considera-se que o objetivo do projeto foi alcançado, pois foi possível intervir na realidade 

dos alunos na faixa etária de 4 a 5 anos na turma do Jardim I e II em que foi desenvolvida a 

intervenção pedagógica. Acredita-se que o espaço de interação proporcionado para ouvir e 

conhecer os alunos, saber o que eles pensam sobre inclusão, conhecer suas opiniões sobre o tema 

proposto e suas percepções sobre a relevância deste tema, principalmente no que se refere à sua 

preparação como sujeito pensante e critico no meio social, prévia e posteriormente à intervenção 

docente, foi de crescimento tanto dos próprios discentes quanto da docente, autora deste projeto.  

Tal crescimento é atravessado pelas novas informações sobre inclusão, mais 

especificamente pensadas para a atuação profissional na área do curso. Entretanto, acredita-se que 

o mais importante tenha sido o processo de reflexão pessoal – no âmbito individual e coletivo - 

sobre o tema em pauta: inclusão, e sobre a responsabilidade de cada um para torná-la possível e 

com isso contribuir para a melhoria de uma sociedade que ainda exclui.  

Estamos cientes que informações são atualmente disseminadas através de meios de 

comunicação e, portanto ao alcance de qualquer pessoa interessada. Acreditamos, no entanto, que 

é de responsabilidade das instituições de educação e professores, portanto, das instituições 

profissionais, preparar seus alunos não só para uma realidade em mudança em prol da aceitação e 

valorização da diversidade, mas contribuir para que estes alunos como cidadãos se tornem 

agentes, construtores dessa realidade. Este preparo não consiste meramente de informações, mas 

da criação de situações ou intervenções intencionais para reflexão, implicando em um processo de 

desconstrução e reconstrução de verdades, de saberes (BAHIA, Melissa Santos. Responsabilidade 

social e diversidade nas organizações: 2006. 112p.) 

 Ao longo do desenvolvimento do projeto de intervenção pedagógica inclusiva, do 

processo de coleta e análise de dados, e da escrita deste trabalho, ocorreu um profundo processo 

de tomada de consciência sobre vários aspectos, que, embora presentes antes, não tivessem a 

clareza e ênfase que hoje possuem. Neste sentido, tornou-se mais evidente que a decisão de uma 

diretora e professoras na escolha dos conteúdos, na seleção dos textos, na metodologia e recursos 

na condução de sua aula é decisiva para a formação dos seus alunos. Consequentemente, decidir 

incluir conhecimentos sobre pessoas com deficiências na Educação Infantil faz parte do grande 

compromisso social da docência enquanto ser político que atua para a permanência ou 

transformações de realidades políticas, econômicas, educacionais e sociais. 

 A incorporação de novos conteúdos, como é o caso da inclusão social, pode causar 

inicialmente mal estar ou desconforto docente, pois implica entrar em terrenos desconhecidos. No 

entanto, o ganho é grande, pois estaríamos oferecendo um ensino inclusivo preocupado e 
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realmente sintonizado com o mundo do trabalho atual. Por outro lado, a decisão da não 

incorporação desses novos conteúdos tem um preço negativamente alto, pois significa capacitar 

profissionais que atuarão em uma sociedade que caminha lentamente rumo a uma inclusão maior, 

sem o preparo mínimo em relação a essa diversidade social. Alguns docentes enfrentam tal desafio 

colocando-se como co-aprendentes com os alunos. Este foi o caminho escolhido pelo projeto de 

inclusão. O compromisso assumido foi o de não privar os alunos dentre os outros da oportunidade 

de participar da construção de um mundo melhor, pela falta do conhecimento sobre as pessoas 

com necessidades especiais. Baseados ainda na crença de que as escolas somente serão espaços 

inclusivos se os educadores que compõem os seus quadros forem capacitados sob a ótica da 

inclusão, alicerçamos este estudo no campo da Educação Infantil. Assim, no nosso entender, a 

sensibilização com alunos e professores para a inclusão, através da educação é um processo lento, 

mas sólido, que deve ser assumido e promovido pelas Instituições de Ensino.  

Ainda acreditando na importância da educação para as mudanças estruturais da sociedade, 

nossas expectativas em relação ao presente estudo extrapolaram para a proposição de ações 

educativas como a realizada em uma dimensão maior do que a atual. Considera-se, portanto, que 

esse foi um projeto piloto que a pesquisadora pretende desenvolver em outras turmas e com outros 

profissionais. 

Por fim, espera-se que o tema da inclusão não seja mais tratado como uma exceção ou 

destacado como diferencial em algumas situações de formação. O tema da inclusão social na 

Educação Infantil não deve ser tratado como um modismo, mas deve estar permanentemente na 

pauta das discussões acadêmicas, para que se possa efetivamente formar cidadãos preocupados e 

sintonizados com uma sociedade realmente inclusiva, principalmente tratando-se de crianças. 

.  
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Anexo A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Direção e professores elaboraram uma oficina junto aos alunos para trabalhar as diferenças de cada um. 
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Anexo B 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Para oficina, foram elaborados cartões coloridos com diversas imagens do corpo humano.  
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Anexo C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As crianças são motivadas a comparar com os outros colegas suas diferenças  


